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สารจากอธิการบดี

 แนวโนมที่ดีอันหนึ่งก็คือ การที่มีชื่อของมหาวิทยาลัยปรากฏในการจัดอันดับที่เปนสากล  Nature Index 
Ranking 2019 (วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562)  โดยเปนอนัดับที ่2 ของประเทศไทย ทางดาน Physical 
Sciences  สวนภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งดาน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & 
Environmental Sciences อยูอันดับท่ี 4 ของประเทศไทย อันดับที่ 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 ของโลก  
นอกจากนั้น SCImago Institutions Rankings 2019  ไดจัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูอันดับที่ 7 ของ
ประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ อันดับท่ี 255 ของเอเชีย และ อันดับท่ี 696 ของโลก
 ปงบประมาณ 2562 ยังเปนปที่มหาวิทยาลัยมุงปฏริูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 
เพ่ือมุงสูความเปนสากล  มหาวิทยาลัยไดนําการเรียนการสอนภายใตกรอบ UKPSF (the United Kingdom 
Professional Standards Framework) มาใชพัฒนาการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนทุกวิชาภายใตกรอบ 
UKPSF  พบวา ผลการศึกษาของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2562 ที่ไดรับการจัด
การเรียนการสอนภายใตกรอบ UKPSF นี้ ไดเกรดเฉล่ีย 3.00 ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 43.53 สูงทีสุ่ดในรอบ 2 ป นอกจาก
นี้ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา ในรอบปการศึกษา 
2561(ปลาสุด) โดยภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินอยูที่คาเฉล่ีย 4.75 อยูในระดับดีมาก ซึ่งคะแนนที่ไดรับ
นีส้งูสดุในรอบ 5 ป แสดงใหเห็นถึงความสําเร็จอีกกาวของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณในการเปนมหาวทิยาลยัแหงคณุภาพ
 ความกาวหนาที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลว
เสร็จเกือบ 100%  โดย ณ กันยายน 2562 มีผลงานแลวเสร็จสะสม 97.28%  คาดวาในป 2563 จะสามารถรับผูปวย
ใน จํานวน 120 เตียง และป 2564 ขยายเพิ่ม 419 เตียง สวนระยะตอไปจะขยายใหครบ 750 เตียงซึ่งจะกลายเปน
โรงพยาบาลศูนยขนาดใหญของภาคใตตอนบน  มีการใหบริการทางการแพทยใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการ
ใหบริการเฉลี่ยปละ 5 แสนคน
 สุดทายนี้ ผมขอขอบคุณผูบริหารและพนักงานทุกคนที่ไดรวมแรงรวมใจทํางานอยางหนัก เพื่อความ
กาวหนาและนาํพามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูเปาหมายความเปนมหาวิทยาลยัแหงคุณภาพ เปนมหาวทิยาลัยช้ันนํา
ของประเทศ ท่ีมีผลงานเดนดานการวิจัย และพรอมจะไตระดับขึ้นไปสูความ World Class University  ในอนาคต

        ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
             อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

 ผมมีความมุ งมั่นอย างเต็มเป ยม ที่จะนําพา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไปสูความเปนมหาวิทยาลัยแหง
คุณภาพ เปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศท่ีพรอมจะ
ไตระดับขึ้นไปสูความ World Class University  ในรอบ
ปงบประมาณ 2562 ท่ีผานมา มหาวิทยาลยัมีการดาํเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตรที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนา 
และมีผลงานความกาวหนาที่เปนความภาคภูมิใจรวมกัน
หลายเร่ือง  
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 ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีการดําเนินงานและมีผลงานท่ีสําคัญดังนี้

 • ขับเคลื่อนงานวิจัยผานศูนยความเปนเลิศ  มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนยความเปนเลิศและชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง ปจจุบัน
ไดจัดตั้งศูนยความเปนเลิศแลวจํานวน 18 ศูนย โดยในปนี้ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและ
ธุรกิจ (Logistics and Business Analytics Center for Excellence) สามารถควารางวัล Bronze Award ใน
งานมหกรรมวิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 2019 จากผลงานเรื่อง ระบบการจัดการขนสงรถเที่ยว
เปลา (A smart backhaul trucking system) โดย ผศ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผูอํานวยการแผนงานของ
โครงการวิจัยไดรับถวยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ พรอมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 

 • การสงเสริมการวิจัยตีพิมพ  ในชวงเวลาที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดขับเคลื่อนการวิจัยตีพิมพ
อยางเขมขน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมการวิจัยตีพิมพอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนยวิจัยความเปนเลิศ 18 
ศูนย ทําใหมหาวิทยาลัยติดอันดับ topten ของประเทศไทย จากการจัดอันดับโดย Nature Index Ranking 
2019  และ  SCImago Institutions Rankings 2019  
 Nature Index Ranking 2019 (วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562)  ไดจัดอันดบัมหาวิทยาลยั
วลัยลักษณอยูอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ทางดาน Physical Sciences  สวนภาพรวมท่ีครอบคลุมท้ังดาน 
Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences อยูอันดับที่ 4 
ของประเทศไทย อันดับที่ 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 ของโลก  
 SCImago Institutions Rankings 2019  ไดจัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูอันดับที่ 7 ของ
ประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยท่ีไดรับการจัดอันดับ อันดับที่ 255 ของเอเชีย และ อันดับที่ 696 ของโลก

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
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 • การลดอัตราการตกออกของนักศึกษาและการรับนักศึกษาใหม 
 1.  การลดอัตราการตกออกของนักศึกษา
  การลดอัตราการตกออกของนักศึกษาแรกเขา จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยมีอัตราการพนสภาพโดยรวม
(รวมทุกสาเหตุ )  ของนักศึกษาแรกเข  าป การศึกษา 2554 ถึ งร อยละ 25.47 และผลจากการปรับเปล่ียน
นโยบายการรับนักศึกษาปการศึกษา 2559 ทําใหปจจุบันมีอัตราการพนสภาพโดยรวม(รวมทุกสาเหตุ)ของนักศึกษา
แรกเขาปการศึกษา 2561 เหลือเพียงรอยละ 9.53 นอกจากนี้หากพิจารณาตามนโยบายเร่ืองการลดการตกออกเนื่องจาก
ผลการเรียน พบวา จากเดิมท่ีมหาวิทยาลัยมีอัตราการตกออกเนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2554 
ถึงรอยละ 10.06 และผลจากการปรับเปล่ียนนโยบายการรับนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2559 ทําใหปจจุบันมีอัตราการ
ตกออกเนื่องจากผลการเรียนของนักศึกษาแรกเขาปการศึกษา 2561 เหลือเพียงรอยละ 2.15 
 2. การรับนักศึกษาใหมมีคุณภาพสูงขึ้น
  ผลการรับนักศึกษาใหมจากโรงเรียนมาตรฐาน ในปการศึกษา 2562 มีนักศึกษาจากโรงเรียนมาตรฐาน
จํานวน 761 คน (นักศึกษาแรกเขา 1,748 คน)  คิดเปนรอยละ 43.54 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2561 ที่มีจํานวน 904 คน
(นักศึกษาแรกเขา 2,276 คน) คิดเปนรอยละ 39.72 ทั้งนี้การดําเนินงานการรับนักศึกษาใหมจากโรงเรียนมาตรฐานเพ่ิมขึ้น
อยางเห็นไดชัด จากปการศึกษา 2557 ที่มีนักศึกษาจากโรงเรียนมาตรฐานเพียงรอยละ 12.83 เมื่อพิจารณาผลการเรียนเฉล่ีย
แรกเขาปการศึกษา 2562 พบวาเทากับ 3.11 ซึ่งสูงขึ้นจากปการศึกษา 2560 และ 2561 ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียแรกเขาเทากับ 
3.00 และ 3.10 ตามลําดับ อยางไรก็ตามหากพิจารณาเฉพาะผลการเรียนเฉล่ียแรกเขาของนักศึกษาใหมจากโรงเรียน
มาตรฐาน พบวาในปการศึกษา 2562 ผลการเรียนเฉลี่ยแรกเขาสูงถึง 3.14 ซ่ึงสูงขึ้นจากปการศึกษา 2560 และ 2561 
ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยแรกเขาเทากับ 2.99 และ 3.11 ตามลําดับ
 3. การแกไขปญหานักศึกษาตกคางใหหมดในป 2562 
  เนื่องจากมีนักศึกษาตกคางจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการรวบรวมรายชื่อนักศึกษาที่มี
ระยะเวลาการศึกษาเกินแผนการศึกษาของแตละหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1/2561 พบวามีจํานวนรวมทั้งสิ้น 279 คน
จาก 13 สํานักวิชา และไดกําหนดใหทางหลักสูตรที่มีนักศึกษาในกลุมนี้ทําการวางแผนการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
รวมกันระหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษาสามารถเรียนสําเร็จไดภายในปการศึกษา 2562 โดยไดกํากับ
ติดตามและแกปญหารวมกันกับหลักสูตรในลักษณะตางๆ เชน ขอความรวมมือจากสํานักวิชาที่เก่ียวของ (สํานักวิชา
วิทยาศาสตร) หรือทําการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาท่ีตองเรียนเปนลําดับตอเนื่องกันเพื่อให
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดโดยที่คุณภาพทางวิชาการยังคงเดิม สงผลใหนักศึกษากลุมนี้ท่ีมีทั้งหมด 279 คน สําเร็จ
การศึกษาเรียบรอยแลว 188 คน (67.38%) คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2562 อีก 48 คน (17.20%) และ
ที่เหลืออีก 42 คน (15.05%) คาดวาจะสําเร็จภายในปการศึกษา 2562 

 • การปฏิรูประบบการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดนํากรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพ
ของประเทศอังกฤษ หรอื UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy 
(HEA) ประเทศ สหราชอาณาจักรมาใช เพื่อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของคณาจารย และ
ไดจัดใหมีการฝกอบรมและประเมินคุณภาพการสอน ใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งแตปการศึกษา 2561  
เพื่อใหอาจารยผูสอนมีทักษะความสามารถ มีความเปนมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น โดยกําหนดใหอาจารยทุกคนตองผาน
การฝกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนตามกรอบ (UKPSF) 100% 
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  ปจจุบันจัดการอบรมหลักสูตร UKPSF ใหกับอาจารยไปแลวจํานวน 3 รุน รวม 180 คน มีอาจารยไดรับการ
รับรองจํานวน 52 คน นับวามากท่ีสุดในประเทศไทย เปนระดับ Senior Fellow 11 คน และระดับ Fellow  41 คน  ซ่ึงได
ดําเนินการขยายผลตอไป โดยจัดใหมีการอบรมหลักสูตร Pre-UKPSF จํานวน 4 รุน (รวมการอบรม Course online 
Pre-UKPSF Self-study) มีผูเขาอบรมท้ังสิ้น 510 คน ทําใหขณะนี้มีอาจารยที่ผานการอบรม Pre-UKPSF แลวครบ 100% 
ไมรวมผูท่ีลาเรียน  สามารถจัดการเรียนการสอนภายใตกรอบมาตรฐาน UKPSF ทุกวิชา ตั้งแตภาคการศึกษาท่ี 1 
ปการศึกษา 2562

 • การพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)
 มหาวิทยาลยัไดดําเนนิการพัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ อาคารเรยีนรวม 1,3,5,6 และ 7  ปจจุบัน
ไดจัดหาและติดต้ังอุปกรณสื่อโสตฯ จัดหาระบบเครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และจุดเชื่อมตอ เสร็จเรียบรอยแลว จํานวน 
40 หอง (ระยะที่ 1 จํานวน 33 หอง และระยะที่สองเพิ่มเติมอีก 6 หอง) รวมถึงไดจัดอบรมอาจารยเพ่ือใหสามารถใช
หองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) จํานวน 481 คน (30 หลักสูตร) จากอาจารยท้ังหมด 577 คน (ไมรวมอาจารย
ลาศึกษาตอและอาจารยใกลเกษียณอายุ) คิดเปนรอยละ 83.36% มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยทุกคนตองผานการ
อบรมการใช Smart Classroom 100%

 • การปรับระบบสหกิจศกึษาใหสอดคลองกับหลกัการ”เกงวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบตัิ” 
 เพื่อใหนักศึกษาทุกหลักสูตรท่ีตองเขารวมสหกิจศึกษามีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติเปนที่เชื่อถือของ
ผูประกอบการเชนเดียวกับนักศึกษาหลกัสูตรท่ีมสีภาวชิาชีพดูแลมหาวทิยาลยัจึงกําหนดใหปรบัปรุงระบบสหกิจศึกษาจากการ
เขารวมสหกิจศึกษา 1 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 4 เดือน เปน 2 ภาคการศึกษา ระยะเวลา 8 เดือนเพื่อใหนักศึกษามีโอกาส
ไดฝกงานกับผูประกอบการที่มีความหลากหลายครบถวน และมีความชํานาญในการปฏิบัติแตละภารกิจดวยความม่ันใจ 
ตรงตามความตองการของผูประกอบการ โดยไดกําหนดไวใน มคอ.3 ของทุกหลักสูตรท่ีนักศึกษาเขาเรียนตั้งแตปการศึกษา 
2562 เปนตนไป

 • การประหยัดงบประมาณ 
  1. การประหยัดคาไฟฟา ในปงบประมาณ 2562 มีคาไฟฟาเทากับ 66,736,078.70 บาท เมื่อลบ
ค  าการใช  ไฟฟ  าที่ มี ร าย ได   และค า ไฟฟ  าของอาคารสร  า ง ใหม ออก คง เหลือค  าไฟฟ าที่ ใช จริ ง เท  ากั บ
50,388,729.56 บาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปฐาน 2559 ที่มีคาไฟฟาที่ใชจริงเทากับ 57,059,922.79 บาท พบวา คาไฟฟา
ที่ ใช จริ งสะสมลดลง สามารถประหยัดค  าไฟฟ าได   เท  ากับ 6,671,193.23 บาท ห รือคิดเป น 11.69%
  2. การประหยัดคากระดาษ ปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายประหยัดกระดาษ 
โดยนําระบบe-Office มาใช ทําใหคาใชจายจากการถายเอกสารลดลงมาก จากป 2561 มหาวิทยาลัยมีคาถายเอกสาร
จํานวน 3,381,321.14 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 มหาวิทยาลัยไดมีนโยบายประหยัดกระดาษ โดยนําระบบ
e-Office มาใช ทําใหคาใชจายจากการถายเอกสารลดลงเหลือเพียง 1,785,763.57 มีคาใชจายลดลง 1,595,557.57 
คิดเปนลดลง 47.19 %
  3.   การประหยัดจากการจัดซือ้จัดจางตํ่ากวาราคากลาง  สามารถประหยดังบประมาณได 21,530,268 บาท 
ประกอบดวย การจัดซ้ือจัดจางจากงบรัฐบาลจํานวน 180,981,559 บาท (ราคากลาง 191,412,016 บาท) และงบรายได 
103,635,110 บาท (ราคากลาง 114,734,921 บาท) รวมประหยัดงบประมาณไดท้ังหมด 29,797,018.80 บาท
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 • ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง 
 ในป 2562 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดครบ 100% ตามแผน และยังมีเงินเหลือจายท่ีสามารถ
นําไปใชในการจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจากแผนปกติไดอีกจํานวน 18,965,450 บาท
 

 • การพัฒนาระบบ e-Office 
 มหาวิทยาลยัออกระเบยีบวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2562 กําหนดการปฏิบัติงานดวยระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส
ดวยการใชลายมือชื่ออิเล็คทรอนิกส (e-Signature) มีผลการดําเนินงานดังนี้
 1.  การลดลงของการใชกระดาษในสวนของการจัดการงานดานเอกสารในระบบ WU e-Office  (สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส) ในป งบประมาณ 2562  สามารถประหยัดกระดาษได 3,134,121  แผน  คิดเปนเงินงบประมาณประหยัดลง
ได 501,459.36 บาท
 2.  การขับเคลื่อน นโยบาย e-Signature ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ทําใหมีการใชงานของบุคลากร
รอยละ 100 ท่ัวทั้งองคกร และมีการจัดทําและบริหารจัดการงานดวยเอกสารอิเล็กทรอนิกส การสั่งการ และการอนุมัติใน
เอกสารอิเล็กทรอนิกสทุกข้ันตอนรอยละ 100  ทําใหผูบริหารทุกระดับสามารถสั่งการตาง ๆ ไดจากทุกที่ โดยไมตองเดินทาง
เขามาเซ็นตแฟมทุกเร่ือง  ทําใหการบริหารงานของผูบริหารมีความสะดวก รวดเร็ว มากข้ึน
 ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายดังกลาว มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแลวเสร็จกอนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติกําหนดเปน
นโยบายและแผนยุทธศาสตรชาติ ที่กําหนดใหป 2563 หนวยงานของรัฐตองพัฒนาสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล

 • การปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศทางการบริหารงานบุคคล 
  ป 2562 ไดดําเนินการปรับปรุงระเบียบขอบังคับจํานวน 63 ฉบับ จําแนกเปน ขอบังคับ 8 ฉบับ ระเบียบ 
9 ฉบับ และประกาศ 46 ฉบับ ซึ่งในรอบ 3 ป ตั้งแตป 2560-2562 ไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับ ระเบียบ ประกาศทางการ
บริหารงานบุคคลไปแลว รวมจํานวน 103 ฉบับ

 • การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ  
  ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2559 ถึงปจจุบัน มีคณาจารยที่ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
125 ราย โดยคณาจารยดํารงตําแหนงศาสตราจารย 2 ราย     รองศาสตราจารย 34 ราย และผูชวยศาสตราจารย 89 ราย

 -  ทั้งนี้ระยะเวลาการดําเนินการแลวเสร็จโดยเฉล่ีย 6 เดือน 11.7 วัน
 เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการตั้งแตกอตั้งมหาวิทยาลัย จนถึงกอนวันที่ 1 กรกฎาคม 
2559 ซึ่งมีเพียงประมาณ 120 คน ทําใหมีผูมีตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นกวาเทาตัว
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 • การแกปญหาคดีพิพาทที่ดิน 
 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการแกปญหาคดีพิพาทที่ดินในพื้นท่ีมหาวิทยาลัย จํานวน 35 ราย ที่คั่งคางมานับ 10 ป 
โดยสามารถบังคับคดีไดแลวทั้งหมด  ขณะนี้อยูระหวางประสานงานกับสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให
จัดสรรที่ดินใหตามนโยบายของรัฐบาล

 • ประสิทธิภาพการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
 ไดดาํเนินการกอสรางอาคารโรงพยาบาลศนูยการแพทยฯ ระยะแรกในวงเงินงบประมาณ 2,128 ลาบบาท ระยะเวลา 
30 งวด ซึ่งจากการกํากับติดตามอยางใกลชิด จะสามารถดําเนินการกอสรางไดแลวเสร็จตามเปาหมาย เพื่อใหสอดคลอง
กับแผนการกอสรางระยะที่ 2 ในป 2563-2564

 • การขยายการรวมทุนกับภาคเอกชน 
 ในป 2562 มหาวิทยาลัยไดขยายการรวมทุนกับภาคเอกชนหลายโครงการ โดย ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 
มีโครงการรวมทุนกับภาคเอกชนที่ผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลวจํานวน 7 โครงการ ไดแก
 1) โครงการรวมทุนโซลารฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 2) โครงการรวมทุนพื้นที่พาณิชย ดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 3) โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 4) โครงการรวมทุนรานอาหารริมนํ้า ณ สวนวลัยลักษณ
 5) โครงการรวมทุนกัญชาเพื่อเปนยารักษาโรค
 6) โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร
 7) โครงการรวมทุน WU Community Center

 • การขยายแปลงปลูกไมผลในพื้นที่ศูนยสมารทฟารม 
 ปจจุบันมีการใชพ้ืนที่ไปทั้งหมด 1,391.5 ไร  โดยในปนี้ไดดําเนินการขยายแปลงปลูกไมผล ประกอบดวย ทุเรียน 
250 ไร มังคุด 180 ไร สละ 180 ไร มะพราวนํ้าหอม 150 ไร  ไมผล 11 ชนิด 131.5 ไร ขนุน 200 ไร และแปลงวิจัยและ
พัฒนาการผลิตพืช (ระยะส้ัน) 100 ไร

 • การชวยเหลือชุมชนผานโครงการของจังหวัด  
 ในป 2562 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 98.2946 ลานบาท (ตั้งงบประมาณไว 103 ลานบาท) ในการ
ปรับปรุงถนน 3 สาย ประกอบดวย สายที่ 1 ถนนทางเขามหาวิทยาลัยจากทางแยกถนนสาย 401 ถึงประตูเขามหาวิทยาลัย 
สายที่ 2 ถนนจากวัดสโมสรถึงมหาวิทยาลัย และสายที่ 3 ถนนจากโรงเรียนวัดทุงชนถึง อบต.ไทยบุรี เพ่ือทําใหประชาชนได
รับความสะดวกในการสัญจรในพื้นที่ซ่ึงสรางความพึงพอใจแกประชาชนเปนจํานวนมาก
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กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535  

เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ท่ีจัดการเรียนการสอน 

ครอบคลุมทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

โดยพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University 

ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

มีการจัดภูมิทัศนใหเปนแหลงเรียนรูภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี รมรื่น เขียวสะอาด ปราศจากมลพิษ 

ข้อมูลพื�นฐาน
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตรา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอัญเชิญตราพระนามอักษรยอ “จภ” 
ภายใตจุลมงกุฎซึ่งเปนตราพระนามในสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟา
จุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราช
นารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร “จ” เปนสีแสด และอักษร “ภ” เปน
สีขาว มีพื้นสีมวงรองรับ และมีแพรแถบพื้นสีขาวขอบสีทองรองรับอยู
เบ้ืองลางพรอมอักษรสีมวงคําวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ประดับ
อยูภายในแพรแถบ

ส ี แสด-มวง
สีแสด สีประจําวันพฤหัสบดี ซึ่งเปนวันประสูติของสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สีมวง  สีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนสีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธโช-เปรียญ) เจาอาวาส
วัดทาโพธิ์วรวิหารและผู อํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปตตานี (ในสมัย
รัชกาลที่ 5) ที่ชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกยองวาเปนผูจัดการศึกษาสมัยใหมของภาคใต

ตนไม 
 ประดู (Pterocarpus indicus Willd) สวนมากพบ
ในปาเบญจพรรณทางภาคใต นิยมปลูกใหรมเงา ในเมือง
นครศรีธรรมราชเคยปลูกบริเวณศาลาหนาจวนเจาเมืองซึ่ง
รูจักกันในนาม “ศาลาประดูหก”

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อสรางสรรค
จรรโลงความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความ
เรืองปญญาและคุณธรรม  เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนทั้ง 
“คนดีและคนเกง” โดยเนน

1.  ความเปนคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกท่ีมีอุดมการณประชาธิปไตย  รูรอบ  และมี  
     ทัศนะท่ีกวางไกล
2.  ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มีความรูความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้ง 
     และประยุกตไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.  ความเปน “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถดํารงชีวิตและดํารงอยู 
     ในสังคมไดดี
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วิสัยทัศน์
 เปนองคการธรรมรัฐ   เปนแหลงเรียนรู  
 เปนหลักในถิ่น   เปนเลิศสูสากล

พันธกิจก่อตั�ง 
 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมภาคใตและของประเทศ
 2. ดําเนินการศึกษา คนควาวิจัยและพัฒนา องคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการพัฒนาการผลิตให
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนในด้านการให้คําปรึกษา
แนะนําการวิจัยและพัฒนา  การทดสอบ  การสํารวจ  รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาอันจะก่อให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีจําเป็นและเหมาะสม   เพือ่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภมูิภาคและประเทศชาติ
 4. อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมท้ังศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต เพื่อ
ใหมหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชน  และเปนแบบอยางท่ีดีของสังคมในอนาคต 

พันธกิจยุทธศาสตร์
 มุงสรางคุณคาและความเปนเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตามพันธกิจ
ที่ทันสมัย พัฒนาทุนมนุษยและสินทรัพยใหมีเอกลักษณและศักยภาพ พรอมรองรับการแขงขันและการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึงตระหนักและใหความสําคัญ
ในการสรางสังคมสุขภาวะและองคกรแหงความสุข บนพื้นฐานหลักการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ค่านิยมร่วม
 W A L A I L A K  ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ ดังนี้
 W – Wisdom หมายถึง มุงสูปญญา
 A – Advancement หมายถึง ลํ้าหนาสรางส่ิงใหม
 L – Loyalty หมายถึง มอบใจใหองคกร
 A – Altruism หมายถึง เอื้ออาทรตอผูอื่น
 I – Integrity หมายถึง ยืนบนฐานความซ่ือสัตย
 L – Lean หมายถึง กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา
 A – Accountability หมายถึง ตรวจตราความรับผิดชอบ
 K – Knowledge Sharing หมายถึง ใฝรูรอบมอบแบงปน

อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ    อุตสาหะสูงาน  
เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี    มีคุณธรรม
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ยุทธศาสตร์ 20 ป�   
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุง 
    ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม 
    เพ่ือมุงสูความเปนสากล 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5   การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข                                    
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6  การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา
    มหาวิทยาลัย                              
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7  การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถ 
    ในการแขงขัน 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8  การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะ 
    ของประชาชนในพื้นที่ภาคใต 
   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9  การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 

เป�าหมายสูงสุด   

“มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ”
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การบริหารงาน
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

นายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย ดร.โกวิทย โปษยานนท

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ (อธิการบดี)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 นายนนทพล นิ่มสมบุญ
 ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ
 ดร.กฤษฎา เสกตระกูล
 ศาสตราจารย ดร.อุดม ทุมโฆษิต
 นายบุญชู ประสพกิจถาวร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง่

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง
 ศาสตราจารย ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
 นายธีระชัย เชมนะสิริ
 นายแพทยนพพร ชื่นกลิ่น

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากภาคใต
 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ
 นายรุจาธิตย สุชาโต
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ
 รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ  
 อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธ เพชรชวย   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา
 อาจารย นายแพทยชัยวัฒน ฤกษสวัสดิ์ถาวร  
 รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักด์ิ สุขสอาด

(รองอธิการบดีฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย)

ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
นายบรรจงวิทย ยิ่งยงค

 (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย)
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คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ

รองอธิการบดี
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด  ฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน
รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน  ฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาวี ฝายบริหาร
ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ   ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา
ศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธ์ิ   ฝายวิจัยและบริการสังคม
รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน  ฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผูชวยอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ  ฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  นวลนุม  ฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ดวงอินทร  ฝายพัฒนาการเรียนการสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ  ฝายวิชาการ
อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ   ฝายสงเสริมกีฬา
นายจารุ คัตตพันธ    ฝายบริหารโครงการกอสราง
พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ เผาชู   ฝายกฏหมาย
นาย สมพร  ศิลปสุวรรณ    ฝายบริหารงานบุคคล
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คณบดี
รองศาสตราจารย ดร. จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  สํานักวิชาการจัดการ 
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รายงานผลการดําเนินงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในรอบป�งบประมาณ พ.ศ.2562 

(1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)
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ยุทธศาสตร์ที� 1 

การพัฒนาความเป�นเลิศทางการวิจัย 

บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม เพื�อตอบสนอง

ต่อการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนงานวิจัยที่
ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ผานกลไกศูนยความเปนเลิศและชุดโครงการ
ที่มีผลกระทบสูง

  ปจจุบันไดจดัตัง้ศนูยความเปนเลิศแลวจาํนวน 
18 ศูนย   โดยในปนี้ศูนยความเปนเลิศดานการ
วิเคราะห โลจิสติกสและธุรกิจ (Logistics and 
Business Analytics Center for Excellence) 
สามารถควารางวัล Bronze Award ในงานมหกรรม
วิจัยแหงชาติ Thailand Research Expo 2019 
จากผลงานเร่ือง ระบบการจัดการขนสงรถเที่ยวเปลา 
(A smart backhaul trucking system) โดย 
ผศ.ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผูอํานวยการแผนงาน
ของโครงการวิจัยไดรับถวยรางวัลจากเลขาธิการคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาต ิพรอมเกียรตบิตัรและเงนิรางวัล 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนภายในเพื่อ
ขับเคลื่อนงานวิจัยใหแกคณาจารยรวมทั้งส้ิน 148 
โครงการ ประกอบดวย การจัดสรรทุนวิจัยแกกลุม
สํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและ
กลุมสังคมศาสตร จํานวน 99 โครงการ และกลุม
สํานักวิชาด านวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 49 
โครงการ 
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มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อความเขมแข็งของชุมชนผานโครงการสําคัญๆ ซึ่งในปนี้มีโครงการที่ดําเนินการ
ทั้งสิ้น 23 โครงการ ดังนี้

 • ดานอาชีพ จํานวน 10 โครงการ อาทิ โครงการการสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑจากปลาจวด ใน
พื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการสงเสริมการแปรรูปไขเค็มและไขเยี่ยวมาสมุนไพรในพื้นท่ีอําเภอทาศาลา 
โครงการสงเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑสินคาพ้ืนเมืองอําเภอทาศาลา โครงการออกแบบเครื่อง
กลึงไมสําหรับการผลิตกรงนกและผลิตภณัฑไม  โครงการยกระดับสินคาอาหารทะเลชุมชนในถุง อําเภอทาศาลา 
จังหวดันครศรีธรรมราช  และโครงการจดัการตนทุนการทํากิจกรรมการทองเที่ยวเชิงนิเวศของกลุมทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ บานแหลมโฮมสเตย  เปนตน

 •  ดานสขุภาพ  จํานวน 5 โครงการ อาท ิโครงการใชสมุนไพรเพือ่ใชแกปญหาสุขภาวะชมุชน (สมนุไพร
ไลยุง)  โครงการทาสูงบนชุมชนตนแบบสุขภาวะ  โครงการหนวยแพทยเคลื่อนท่ีสรางเมืองสุขภาพรายรอบ
มหาวิทยาลัย โครงการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการวลัย
ลักษณบูรณาการ “ทาศาลาเมืองนาอยู” (Thasala model : Smart and smile city) : การจัดการแขงขัน
ฟุตบอลชายหาด ทาศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019 

 •  ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม จํานวน 1 โครงการ ไดแก โครงการสงเสริมการอนุรักษฟนฟู
ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมทางทะเล บานในถุงโดยชุมชนมีสวนรวม 

 •  ดานการศึกษา จาํนวน 4 โครงการ ไดแก โครงการโรงเรียนตนแบบแหงการเรียนรูและเสริมสราง
ประสบการณชีวิต โรงเรียนชุมชนใหม ปที่ 2  โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูภาษาอังกฤษ ชุมชนบานในถุง 
และบานแหลม  โครงการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตรนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม 

 •  ดานสังคมและวัฒนธรรม จํานวน 3 โครงการ ไดแก โครงการประยุกตใชระบบAugmented 
Reality เพื่อจาํลองเมืองโบราณโมคลาน  โครงการวางแผนพัฒนาเมืองทาศาลา City Management      โครงการ
คลินิกกฎหมายใกลบาน : ชุมชนบานสระบัว อําเภอทาศาลา 

มหาวิทยาลัยสรางเครือขายและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนา
เชิงพื้นที่และเชิงประเด็น

 มหาวิทยาลัยมโีครงการวจิยัเชิงพ้ืนที่ท่ีไดรับการสนับสนนุงบประมาณจากรัฐบาลและหนวยงานภายนอก 
ดําเนินการผานสถาบนัวิจัยและนวตักรรมและสถาบันวจิยัวิทยาการสขุภาพ รวมท้ังส้ิน 40 โครงการ (เปนโครงการ
ตามแผนงานบูรณาการสงเสรมิการวิจัยและนวัตกรรมจํานวน 13 โครงการ) นอกจากนี ้ยงัมีโครงการวจิยัทีด่ําเนนิ
การผานทางอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 25 โครงการ และโครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี
ที่ดําเนินการผานทางศูนยบริการวิชาการจํานวน 24 โครงการ 

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ มนํ้าปากพนังตามแนวพระราชดําริ ที่ดําเนินการใน
ปงบประมาณ 2562 ไดแก โครงการปลูกตนชกเพื่อเสริมรายไดและฟนฟูระบบนิเวศชุมชนตนนํ้าปากพนัง  
โครงการเสรมิสรางศักยภาพชมุชนในการบรหิารจดัการทรัพยากรนํา้แบบมสีวนรวม พื้นที่ตาํบลคลองนอย อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรธีรรมราช  นอกจากนี้ มีการพฒันาโจทยวิจัยเพื่อตอบสนองการแกไขและพัฒนาพื้นท่ีลุม
นํ้าปากพนังรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ อาทิ การใหคําปรึกษาพัฒนาบรรจุภัณฑสมโอใหกับเกษตรกรสวน
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สมโอบานแสงวิมานโดยอาจารยจากสาํนักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ  และมีการประสานความ
รวมมือในการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีลุมนํ้าปากพนังรวมกับหนวยงานและชุมชนที่เกี่ยวของ อาทิ  การลงพื้นที่เก็บ
ขอมูลหลังพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติพายุปาบึก ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง และชุมชนบานเขาวัง อําเภอ
รอนพิบูลย  จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ตามแผนงานบูรณาการ
สงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในปนี้ มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการรวม 
12 โครงการ อาทิ 

 •  ชุดโครงการ การสรางเครือขายการประเมินระบบนิเวศทางนํ้าและการเฝาระวังคุณภาพนํ้า บริเวณ
ลุมนํ้าปากพนังอยางมีสวนรวมระดับชุมชน

 •  ชุดโครงการ แบบจําลองคณิตศาสตรและการพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางอุทกวิทยาเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจการวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

 •  ชุดโครงการ นวัตกรรมระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวางแผนและบริการจัดการทรัพยากรนํ้า
ในลุมนํ้าปากพนัง

การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ ตามแผนงาน
บูรณาการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงในปนี้มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินการ 
1 โครงการ คือ โครงการศึกษาวิจัยภูมิปญญาอาหารจีนทองถิ่นในเมืองตรัง

มหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการแกสังคม เพื่อการแกไขปญหา
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของทองถิ่นภาคใต และการใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน โดยจัดกิจกรรมเผยแพรความรูบริการวิชาการในรูปแบบ
ตาง ๆ อยางตอเนื่อง อาทิ 

 •  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรปูมาแบบบูรณาการและมีสวนรวมอยางยั่งยืนและสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) สาขา
การบริการภาครัฐ ประจําป 2561 จากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.)  

 •  การสมัมนาเร่ือง “OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑดวยวชิาการและนวัตกรรม” ภายใตโครงการ 
“พฒันาผลิตภัณฑและผูประกอบการหนึ่งตาํบลหนึง่ผลิตภัณฑ (OTOP) เครือขายภาคใตตอนบน” เพื่อตอบ
สนองนโยบายไทยแลนด 4.0 ของรัฐบาล

 •  โครงการความรวมมือศูนยประสานงานเพื่อเขารวมจัดกิจกรรมสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งใน
โรงเรียน “Coding at School Project” ซ่ึงไดรับงบประมาณสนับสนุนจากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนกิสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาไสตรและเทคโนโลยี

 •  การสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใชทางการแพทย” เพื่อใหความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปลูก
กัญชาตามมาตรฐาน GACP มีระบบการปลูกและการดูแลที่ถูกตองตามกฎหมาย 

 •  จัดประชุมแลกเปลี่ยนองคความรู เพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยศูนยบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับบริษัทเบทาโกรและเครือขายคณะปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบ
องครวม (HAB Social Lab) 
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 •  เผยแพรความรูบริการวิชาการผานสื่อ ซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิ รายการโทรทัศน
วลัยลักษณสูสังคม รายการวิทยุวลัยลักษณ Everyday English รายการวิทยุวลัยลักษณ รักษสุขภาพ เปนตน

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการทํานุบํารุง รักษาและการเผยแพร ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ภาคใตรวมถึงสงเสริมความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย  ใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไดมีการดําเนินงานภารกิจสําคัญๆ และมีผลงานเดนดังตอไปนี้

1) ศึกษาวิจัยโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยเช่ือมโยงกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เพือ่เปนแหลงเรียนรู ดําเนนิการจดัทาํขอเสนอโครงการชุดวิจัยโบราณสถานตุมปงซึง่ประกอบไปดวย 6 โครงการ
วิจัยยอยคือ 

 •  โครงการศึกษาอายุสมัยของโบราณสถานตุมปงโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร 

 •  โครงการศึกษาวิจัยโครงสรางสันนิษฐานโบราณสถานตุมปง 

 •  โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธระหวางโบราณสถานตุมปงกับโบราณวัตถุ 

 •  โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธของแหลงโบราณสถานตุมปงกับละอองเรณูในช้ันดิน 

 •  โครงการศึกษาวิจัยความสัมพันธของโบราณสถานตุมปงกับระบบความเชื่อ 

 •  โครงการศึกษาวิจัยเชิงเปรียบเทียบแหลงโบราณสถานตุมปงกับแหลงโบราณสถานอื่น ๆ 
2) นําระบบเทคโนโลยมีาปรบัใชกับการเรียนรู เยีย่มชมโบราณสถาน คือ Application AR Tumpung 

พรอมใหบริการความรูและนําชมโบราณสถานตุมปงตามอัธยาศัย ในอนาคตจะดําเนินการนําผลการสรุปจากชุด
โครงการวจิยัยอยศึกษาโครงสรางสันนิษฐานโบราณสถานตุมปง ไปจดัทาํเปนโมเดลจาํลอง และจะประสานความ
รวมมือกับสํานักวิชาสารสนเทศศาสตรในการดําเนินการพัฒนาตอยอดสูการนําไปจัดทําสื่อสารสนเทศนําชม
โบราณสถานตุมปงดวย Application ภาพเสมือนจริง จําลองภาพอาคารแหลงโบราณสถานตุมปง เพือ่การสราง
ความนาสนใจในการชมและเรียนรูประวัติศาสตรโบราณสถานตุมปงตอไปในอนาคต

3) การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศลิปะและวฒันธรรม มีการดําเนินงานผานทางอาศรมวัฒนธรรมวลัย
ลักษณ บูรณาการรวมกับสํานักวิชาและหนวยงานอ่ืน ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจัดกิจกรรมหลากหลายรูป
แบบ เพื่อมุงพัฒนาและยกมาตรฐานทักษะผลงานของนักเรยีน นักศกึษา ตลอดจนการสรางเกณฑมาตรฐานดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม อีกทั้งเปนการปลกูฝงและสงเสริมใหเยาวชนตระหนักถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมทองถิน่ 
นําไปสูการสืบทอดใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป 

4) จัดกิจกรรมที่เสริมสรางความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับนโยบายการพัฒนา
มหาวิทยาลัยหรือพัฒนาประเทศ ไดแก 

 •  อบรมยุวมัคกุเทศกนําชมโบราณสถานตุมปงเปน 3 ภาษาคือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
  ภาษาจีน

 •  โครงการศึกษาเรียนรูและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน ณ Far Eastern University รวมกับ
  สํานักวิชาสหเวชศาสตร

 •  คายนานาชาติเพ่ือการศึกษานิเวศวิทยาชายฝ งและการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั้งที่ 2 ร วมกับ
  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร

 •  โครงการศึกษาสมุนไพรในวัฒนธรรมอาเซียน รวมกับสํานักวิชาเภสัชศาสตร

 •  โครงการประวัติศาสตรและมรดกไทยเพื่อการทองเที่ยว รวมกับสํานักวิชาการจัดการ

 •  ระบบสารสนเทศผาทอในจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกับสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
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 •  โครงการศึกษาเอกลักษณวัฒนธรรม "หลาดหนาวัดพระมหาธาตุ“ รวมกับสํานักวิชารัฐศาสตร

 •  การปรับตัวสูความเปนผูมีวัฒนธรรมดานจิตอาสาและการครองชีวิตโดยใชหลักศาสนา รวมกับ
  สํานักวิชาพยาบาลศาสตร

 •  งานแสดงผลงานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีหลากหลายในสังคมรวมกับสํานักวิชาศิลปศาสตร

 •  โครงการถายภาพเพื่อเก็บขอมลูมรดกและวฒันธรรมพืน้ถิ่น รวมกับสาํนักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
  และการออกแบบ

 • โครงการอนุรักษมรดกทางสถาปตยกรรมทองถิ่นภาคใตรวมกับสํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 
  และ การออกแบบ
 5) จัดคายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งท่ี 3 ระหวางวันที่ 24 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2562 ภายใตแนวคดิ 
“วัฒนธรรมไรพรมแดน” โดยมีนักศึกษา 200 คน แบงเปนเยาวชนไทย 70 คนและเยาวชนตางชาติ 130 คน 
จาก 26 ประเทศทั่วโลกเขารวม 

มหาวิทยาลัยจัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการศึกษา
ที่เนนการทาํวทิยานพินธเพือ่สงเสรมิใหนักศึกษามีสมรรถนะในการคนควาวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรมของ
อาเซียนใหลุมลึกยิ่งขึ้น

 วิทยานิพนธของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่ จํานวน 2 เรื่อง คือ เรื่อง “บาติกยอกยา
การตากับการประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป (ค.ศ. 1998-2017)” และเรื่อง “การผลิต
ซํ้าความเปนไทยในรัฐ กลันตัน ประเทศมาเลเซีย” 

โครงรางวิทยานิพนธจํานวน 4 เรื่อง ระดับปริญญาโท 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง "การกอรูปของอัตลักษณ 
“ผูชายโพกผา” ผานผาสาระบ่ันของผูชายมุสลิมไทยในเขตภาคกลาง"  และเรื่อง "ภาพยนตรแนวอิสลามใน
อินโดนีเซีย ทศวรรษ 1980 - 2010" และระดับปริญญาเอก 2 เร่ือง ไดแก เร่ือง "บทบาทของทองถิ่นกับการ
จัดการมรดกทางวัฒนธรรม  ในการผลักดันแหลงที่เปนเมืองประวัติศาสตรขึ้นเปนมรดกโลก:กรณีพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราช"  และเรื่อง "พุทธพาณิชย:  เกจิอ.กับกระบวนการสรางความนิยมพระเครื่องจากไทยสูสิงคโปร" 

มหาวิทยาลยัสงเสริมความพรอมและสนบัสนุนทุนในการทาํงานวิจัยและการเขียนตํารา รวมถึงปรบัปรุงกลไก
การพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ

 1) สนับสนนุทนุวจิัย มหาวทิยาลยัไดจัดสรรทนุสนบัสนุนการวิจัยแกคณาจารย รวมท้ังส้ิน 148 โครงการ 
งบประมาณรวม 9,928,605 บาท โดยจําแนกเปนทุนวิจัยกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมสังคมศาสตร
ซึง่ดําเนินการโดยสถาบนัวิจัยและนวัตกรรมจํานวน 99 โครงการ และทุนวิจัยกลุมวิทยาศาสตรสุขภาพซึ่งดําเนิน
การโดยสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพอีกจํานวน 49 โครงการ
 2)  การสนับสนนุการขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและเปนชองทางในการ
พัฒนาคุณภาพวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมทั้งเพื่อใหครอบคลุมผลงานที่คณาจารย
ไดนําความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของตนมาใชในการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน สังคม หรือประเทศ 
ตลอดจนผลักดนัใหมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณกาวสูความเปนมหาวิทยาลยัวิจยัสมบรูณแบบชั้นนําของประเทศ และ
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับเพื่อการสนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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3 ฉบับ ไดแก 1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 2) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง 
จํานวนของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book chapter) และกรณีศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 
2561  3) ประกาศมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณเร่ือง วันที่แตงตัง้ใหดาํรงตําแหนงทางวชิาการ กรณผีลงานทางวชิาการ 
บทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ยังไมไดตีพิมพเผยแพร ประกาศ ณ วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2562 ทั้งนี้ 
ขณะนี้มีคณาจารยอยูระหวางยื่นขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการเพิ่มเติมจํานวน 12 ราย

มหาวิทยาลัยเสริมสรางบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยผานสถานวิจัย

 ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดขับเคลือ่นการวิจัยผานสถานวิจยัแทน สภานักวิจัย ตามประกาศ
เร่ือง หลักเกณฑการดําเนินงาน สถานวิจัย และศูนยความเปนเลิศ พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยไดออกประกาศ 
เรื่อง หัวหนาสถานวิจัย ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ใหแตงตั้งหัวหนาสถานวิจัยที่คณะกรรมการสํานักวิชา
มอบหมาย โดยความเห็นชอบของสภาวิชาการ และมีวาระการดํารงตําแหนง  4 ป  

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษชัดในวงกวางผาน
วารสาร ฐานขอมูลและสื่อตางๆ ท่ีหลากหลายและสอดคลองกับบริบทยุคสมัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารช้ันนําระดับโลก Nature Index  
Ranking 2019 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 -30 มิถุนายน 2562)  ใหอยูอันดับที่ 2 ของประเทศไทย ทางดาน 
Physical Sciences  สวนภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งดาน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ 
Earth & Environmental Sciences อยูอันดับที่ 4 ของประเทศไทย อันดับท่ี 685 ของเอเชีย และอันดับ 2113 
ของโลก  การจัดอันดับดังกลาวมาจากการพิจารณาผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตีพิมพใน 82 วารสารชั้นนําของ
โลก และเปนที่ยอมรับของแตละสาขา รวบรวมจากสถิติบทความทางวิทยาศาสตรคุณภาพสูง ที่ตีพิมพลงใน
วารสารวิทยาศาสตรชั้นนําของโลก ใน 4 กลุมวิจัย ไดแก Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry 
และ Earth & Environmental Sciences
 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Rankings (SIR) ใหอยูใน
อันดับที่ 7 ของประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดอันดับ และอยูในอันดับที่ 255 ของเอเชีย และ
อันดับที่ 696 ของโลก โดย SIR ไดเริ่มจัดอันดับองคกรดานการวิจัยท่ัวโลกต้ังแตป 2009 – ปจจบุัน โดยพิจารณา
จาก 3 องคประกอบ คือ การวิจัย (Research) 50%, นวัตกรรม (Innovation) 30% และสังคม (Societal) 20% 
รวม 13 ตัวชี้วัด ซ่ึงในรอบ 9 ปที่ผานมา      มีองคกรดานการวิจัยไทยติดอันดับจํานวน 17-24 องคกร แตไม
เคยปรากฎชือ่ของมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ จนในป 2018  เปนครั้งแรกที่ปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปน 
1 ในองคกรที่ติดอันดับดานการวิจัย โดยเปนอันดับท่ี 27 ของไทยและเปนอันดับที่ 714 ของโลก และในป 2019 
มหาวิทยาลัยก็ไดรับการจัดอันดับที่สูงขึ้น 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนการตีพมิพผลงานวจิัย ซ่ึงป 2562 มีบทความวิจัยตีพิมพในฐานขอมลู ISI Web 
of Science และฐานขอมูล Scopus รวมทั้งสิ้น 205 เร่ือง โดยเปนบทความในกลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจํานวน 94 เรื่อง  กลุมสํานักวิชาทางดานสังคมศาสตรจํานวน 17 เรื่อง และกลุมสํานักวิชาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพอีกจํานวน 94 เรื่อง ซึ่งจํานวนบทความตีพิมพดังกลาวมีจํานวนเพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ 
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2561 จํานวน 50 บทความ และถอืเปนคร้ังแรกในประวัติศาสตรการกอตัง้มหาวิทยาลยัที่มีการเผยแพรบทความ

ทะลุ 200 บทความอีกดวย ซึ่งหากมหาวิทยาลัยมีการเผยแพรงานวิจัยผานฐานขอมูลนานาชาติมากกวา 200 

บทความตอปอยางตอเนื่อง จะสงผลดีตอการจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน Times Higher Education World 

University Rankings และ QS World University Rankings 2019 ตอไป นอกจากนี้ คณาจารยยังมีบทความ

วิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติอีกจํานวน 117 บทความ (เปนบทความในกลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีจํานวน 35 เรื่อง กลุมสํานักวิชาทางดานสังคมศาสตรจํานวน 27 เร่ือง และกลุมสํานักวิชาดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพอีกจํานวน 55 เรื่อง)

มหาวิทยาลัยพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐานนวัตกรรม 
โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกประสาน

1)  ผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนและชุมชนนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชย 

มีจํานวน 26 โครงการ ไดแก 

  • โครงการพัฒนาผลตอสุขภาพของนํ้าสมจาก และการพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าสมจากอัดเม็ด

  • โครงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยชุมชนฐานรากในลักษณะเชิงพื้นที่เขตภาคใตตอนบน

  • การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑดวยวิธีการวิจัยแบบมีสวนรวม ของกลุมผูประกอบการ 

   วิสาหกิจผาบาติก ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

  • พัฒนาระบบควบคุมการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียโรงงานบีบนํ้ามันปาลม (POME) รวมกับ 

   กากตะกอนปาลม

  • การพัฒนาระบบเกษตรแมนยําสําหรับมังคุดมาตรฐานสงออกดวยระบบ IoT

  • การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลเพื่อตรวจสอบลักษณะทนแลงในปาลมนํ้ามัน ตอเนื่องระยะท่ี 

2    (โครงการระยะเวลา 2 ป ป61 และ 62)

  • การออกแบบและพัฒนาระบบสรางตัวตนเสมือนสําหรับการขายเสื้อผาสตรีบนระบบพาณิชย 

   อิเล็กทรอนิกส

  • การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องแกงปกษใตแบบกอนสําเร็จรูป

  • การศึกษาความเปนไปไดในการผลตินํ้ามนัปาลมดิบเกรดAดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟแบบตอเนื่อง

  • โครงการการปรับปรุงและการใชประโยชนในเชิงพาณิชยของเครื่องพิมพ 3 มิติ LekObot รุน  

   Knockdown

  • โครงการการพัฒนาวิธีการตรวจคัดกรองภาวะพองเอนไซม G6PD

  • โครงการฤทธิ์ของสารสกัดเปลือกสุกของกลวยหอมทองในการตานอนุมูลอิสระและยับยั้ง 

   เอนไซม ในกระบวนการสังเคราะหเม็ดสีเมลานิน

  • โครงการการพัฒนาเคร่ืองตนแบบการแยกสปอรของราจากเม็ดขาวดวยเทคโนโลยีไซโคลน 

   และพลังงานไมโครเวฟ

  • โครงการการเพิ่มมูลคาสินคาหัตถกรรมจากกระจูดใหมีกลิ่นหอมและปราศจากเชื้อราเพื่อเปน 

   สินคา Premium OTOP ของอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
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  • โครงการการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนทองเที่ยวขุนทะเลสูการเปนแหลงทองเที่ยวเชิง 

   สรางสรรคโดย นวัตกรรม 4.0

  • โครงการการพฒันาทองเทีย่ววถิปีากพนงัโดยนวตักรรม 4.0 สูการเปนแหลงทองเท่ียวสมบูรณแบบ

  • โครงสรางพัฒนานํ้าพุรอนเค็มคลองทอมจังหวัดกระบี่สู การเปน High Value Services

  • โครงการการสงเสริมศักยภาพเคร่ือขายการทองเที่ยวชุมชนลานสกาบนเสนทาง 4015 โดยใช 

   เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Augmented Reality : AR)

  • โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนเครือขายการทองเท่ียวชุมชนอําเภอลานสกาสูการ 

   เปนแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพตามแนวทางไทยแลนด 4.0

  • โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑกระจูดเนินธัมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จังหวัด 

   นครศรีธรรมราช ใหเปนผลิตภัณฑ Premium OTOP

  • โครงการการพัฒนาและสรางเอกลักษณเพื่อยกระดับรูปแบบภูมิปญญชาผลิตภัณฑนํ้าผ้ึงและ 

   ผาบาตกิเพ่ือสงเสรมิการทองเท่ียวใหกลุมวสิาหกจิชมุชนอาํเภอชางกลาง จังหวดันครศรีธรรมราช

  • โครงการสงเสริมผลิตภัณฑผายกพุมเรียงเขาสูสิ้นคา Premium OTOP

  • โครงการการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชนบนเสนทางการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ  

   สุราษฎรธานี-เขื่อนรัชชประภาผานส่ือการตลาดแบบดิจิตอล

  • โครงการการพัฒนาแอพพลิเคช่ันเพื่อบริหารงานบัญชีตนทนุผลิตภัณฑของกลุมทอผาเนินมวง  

   ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

  • โครงการถายทอดเทคโนโลยีเก็บรักษาสายพันธุแบคทีเรียโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

   เพ่ือนํามาใชเปนหัวเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑซินไบโอติคที่ยั่งยืน

  • โครงการถายทอดเทคโนโลยีเก็บรักษาสายพันธุแบคทีเรียโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑธรรมชาติ 

   เพ่ือนํามาใชเปนหัวเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑซินไบโอติคที่ยั่งยืน

 2) ผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร มีจํานวน 6 

เร่ือง คือ

  • เคร่ืองยิงลูกเทนนิส 

  • ชุดทดสอบวุนอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเชื้อแคมไพโลแบค 

  • สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรยีในวงศเอนเทอโรแบคทเีรียซีอีและแบคทเีรยีที่ไมใชนํ้าตาลกลูโคส

  • ชุดหัวฉีดและปอนเสนพลาสตกิของเคร่ืองพิมพ 3 มติพิรอมระบบตรวจจบัความผิดพลาดของเสน 

  • เทคนิคการเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบ 

   อไลททุติยภูมิ

  • มิเตอรวัดความชื้นในไมยางพาราแบบตานทาน

 3) สรางทักษะของนวัตกรผานการจัดกจิกรรมสรางแรงบันดาลใจใหกับนกัศึกษาและคณาจารย โดย

การพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ใหเปนผูประกอบการใหมที่มีนวัตกรรมเปนฐาน เชื่อม

โยงผูประกอบการที่      จดทะเบียนบริษัท ใหสามารถเขาถึงผูเชี่ยวชาญ องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และ

แหลงทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาธุรกิจใหเขมแข็ง โดยมีบัณฑิต นักศึกษา และคณาจารยเขารวมผานกิจกรรมท่ี
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ดําเนินการ 27 กิจกรรมรวม 2,276 ราย อาทิ โครงการ Startup Boot camp โครงการ Walailak Coaching 

Camp การประกวด pitching โครงการ “Young Entrepreneurs Support (Y.E.S) Idea Challenge การ

แขงขัน Research Gap Fund เปนตน

 4) พัฒนาธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม โดยไดพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา บุคลากรและบุคคลทั่วไป

ใหเปนผูประกอบการใหมที่มีนวัตกรรมเปนฐานผานทางโครงการบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) และโครงการบมเพาะ

ธุรกิจ (TBI) รวม     19 ราย แบงเปน ผูประกอบการทั่วไป 15 ราย นักศึกษา 3 ราย และศิษยเกา 1 ราย อาทิ 

โครงการแกง ไตปลาก่ึงสําเร็จรูป  โครงการมังคุดคัด มังกัสโต วิสาหกิจชุมชนปลาใสอวนแมแกวดสูตรโบราณ 

รานคานํ้าพริกจากเห็ด โอทอป ปลาลังตีบ เปนตน

 5) เชื่อมโยงผูประกอบการที่จดทะเบียนบริษทั ใหสามารถเขาถึงผูเช่ียวชาญ องคความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และแหลงทนุสนบัสนนุ เพือ่พฒันาธุรกิจใหเขมแข็ง ผานโครงการ Talent Mobility , ITAP , IRTC ,

ศภ.10 และโครงการ สสว. รวม 27 ราย

 6) ลงนามบนัทึกขอตกลงความรวมมอืทางวิชาการภายใตโครงการวจิัยและพฒันาภาครฐัรวมเอกชน

ในเชิงพาณิชย กับบริษัท เวทส แอนด เอ็นเนอรย่ี แมเนจเมนท จํากัด โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในฐานะ

เปนสถาบันอุดมศึกษาแมขาย เครือขายบริหารการวิจัยภาคใตตอนบน ไดรวมกันพัฒนางานวิจัยโครงการ 

"การพัฒนาระบบควบคุมการผลิตกาซชีวภาพจากนํ้าเสียโรงงานบีบนํ้ามันปาลม (POME) รวมกับกากตะกอน

ปาลม" เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ที่ผานมา
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ยุทธศาสตร์ที� 2

การพัฒนาองค์กรและ

บริหารทุนมนุษย์

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

มุงสูมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให
มีประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล  โดยจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยประจําปการศึกษา 2561 
พบวาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มีคาเฉล่ียเทากับ 4.75 อยูในระดับดีมาก 
ถือเปน “ความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” ที่สามารถ
พัฒนาจนกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ จากสถิติผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ในปการศึกษา 2557 ที่อยูในระดับดี(คะแนน 4.11) ป 2558 อยูระดับดี(คะแนน 4.42 ) ป 2559 อยูระดับดีมาก
(คะแนน 4.64) และป 2560 อยูระดับดีมาก (คะแนน 4.66) 
 มหาวิทยาลัยสงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเคร่ืองมือในการบริหารงานของทุกหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนองคการธรรมรัฐ ซ่ึงไดมีการตรวจ
สอบระบบงานที่สําคัญหลายระบบ ไดแก ระบบงานการเงนิและบญัชีของศนูยการแพทยมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ  
ระบบจัดซื้อจัดจางของสวนบริการกลางและศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ตรวจสอบระบบเงิน
สํารองจายของมหาวิทยาลัย  ตรวจสอบระบบพัสดุการบริหารสัญญา การควบคุมงานและตรวจรับพัสดุ เปนตน
 มหาวทิยาลยัปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเปนเคร่ืองมือในการสงสัญญาณการเตือนภัยแกผูบริหาร
ไดอยางทันการและสามารถลดความเส่ียงไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงาน
ตามคูมือการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงตอมหาวิทยาลัย และมีแผนบริหาร
ความเสี่ยงเปนเครื่องมือแนวทางในการดําเนินการซึ่งแผนดังกลาวไดจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิมตามความเหมาะสมกับลักษณะเหตุการณความเสี่ยงใน 2 ลักษณะ คือ 
  1) การบริหารความเส่ียงตามแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต  จํานวน 4 แผน คือ แผน
ปองกันอุทกภัยและวาตภัย แผนปองกันและระงับอัคคีภัย แผนบริหารจัดการเหตุการณเหตุการณกอการราย
หรือกอความไมสงบ และแผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2) การบริหารความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงประจําป  เปนแผนบริหารความเส่ียง
ตามระบบปกติที่สอดคลองกับเปาหมายยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณปกติ  จากการบริหารความ
เสี่ยงอยางตอเนื่องทําใหประเด็นความเส่ียงของมหาวิทยาลัยสวนใหญ มีระดับความเสี่ยงที่ลดลงอยางตอเนื่อง
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เมื่อเทียบกับป 2560 และ 2561 กรณีที่เห็นไดชัดเจน คือ การดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย 
ทําใหในชวงท่ีพายุโซนรอนปาบึกพัดผานจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่  3 – 5 มกราคม 2562 มีพายุ ลมแรง 
ฝนตกหนัก มีปริมาณฝนมากกวา 300 มิลลิเมตร ทําใหหลายพื้นที่ประสบกับสภาวะบานเรือนพังเสียหายจาก
ลมและนํ้าทวมขัง ซ่ึงจากการดําเนินการตามแผนปองกันอุทกภัยและวาตภัยที่กําหนดขึ้น ทําใหมหาวิทยาลัย
รอดพนจากสภาวะนํ้าทวมดังกลาวได  ซึ่งนอกจากมหาวิทยาลัยจะไมไดรับความเสียหายแลว ยังเปนโอกาส
ที่ทําใหมหาวิทยาลัยไดชวยเหลือประชาชนในจังหวัดอยางเต็มท่ีอีกดวย ทั้งนี้ ในปนี้ มหาวิทยาลัยมีการ
ปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเขากับมาตรฐานการบริหารความเส่ียงสําหรับหนวยงานภาครัฐของ
กรมบัญชีกลาง 9 มาตรฐานดวย
 มหาวิทยาลัยปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ในยุคของการเรงรัดการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด ซึ่งไดทําการทบทวน
เปาประสงค ตัวชี้วัด คาเปาหมาย และกลยุทธในแผนยุทธศาสตร 20 ป และแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561-2564) โดยนําผลการดําเนินงานในป 2561 มาพิจารณารวมกับนโยบายการ
พฒันาและประเด็นมุงเนนของผายบรหิารมหาวิทยาลยั รวมถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ซึ่งกระบวนการทบทวนเปนการดําเนินการรวมกันระหวางผู
บริหารระดับสูงในคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และผูบริหารหนวย
งานภายในที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงแกไขตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรที่จะดําเนินการใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562-2564  ใหสะทอนผลการดําเนินงานตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ  ตลอดจนสามารถขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 20 ป ไดผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
เรียบรอยแลว 
 มหาวิทยาลัยปรับปรุงขอบังคบัฯวาดวยการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบรหิารบุคคล
สมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนา มีความมั่นคง และมีความสุขในการทํางาน  โดยไดดําเนินการ
รวม 63 ฉบับ จําแนกเปน ขอบังคับ 8 ฉบับ ระเบียบ 9 ฉบับ และประกาศ 46 ฉบับ  อาทิ ประกาศการบริหาร
งานบุคคลพนักงานวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  หลักเกณฑการแตงตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเพื่อประเมิน
คุณภาพตําราหรือหนังสือ  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานประจําป 2562  ประกาศ
กาํหนดเกณฑการมาสายของพนักงานและลกูจาง ประกาศมาตรการ กลไก และระบบในการบริหารผลการปฏิบตัิ
งานและการดําเนินการกับพนักงานผูมีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานไมผานเกณฑ ระเบียบวาดวยการขึ้นเงินเดือน
ประจําป 2562 เปนตน
 พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS) เพื่อสนองนโยบาย Smart University 
โดยไดแตงตั้งคณะทาํงานดําเนินการและจัดทําขอเสนอเพือ่การวาจางพฒันาระบบ HRIS งานบคุคลทัง้ระบบ คาด
วาใชเวลาดําเนินการ 2 ป พรอมทั้งไดนําระบบรับสมัครออนไลนมาใช และปรับปรุงกระบวนงานที่เกี่ยวของ ให
กระชับรวดเร็วย่ิงขึ้น
 พัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ  โดยไดปรับปรุงขอบังคับแลวเสร็จ 
และประกาศใช มีการจัดประชุมคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกตําแหนงบริหารจัดการ และเสนอแตงตั้ง
หัวหนางานแลวเสร็จ รวมจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงงานสูงขึ้นทั้งส้ิน 38 ราย
 การเสริมสรางคุณภาพชีวิตในการทํางานและความผูกพันตอองคกร ไดจัดกิจกรรมรวม 28 โครงการ 
อาทิ กิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม  กิจกรรม Big Cleaning Day 5ส สรางสุข และหลักสูตรสายใยผูกพัน
รักมั่นองคกร เปนตน
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มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนกลไกสําคัญในการ
เสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัย

โครงการ 5 ส ตามนโยบายของอธิการบดีที่เล็งเหน็วา เคร่ืองมือ 5ส เปนเครือ่งมือท่ีสําคัญในการจัดการ
หนวยงานในทุกระดับ เพื่อใหมีสภาพแวดลอมการทํางานที่เปนระเบียบ สะอาด ปลอดภัยและมีสิ่งแวดลอมท่ีดี 
ทําใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีผลการผลิตท่ีดี มีสุขภาพดี จึงใหมหาวิทยาลยัดําเนินการ
ขับเคลื่อนระบบ 5 ส อยางจริงจังและใหนําผลคะแนนการตรวจประเมินพื้นท่ีของหนวยงานมาเปนตัวชี้วัดหนึ่ง
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานดวย  สําหรับผลการประเมินประจําป 2562 พบวาคะแนนเฉล่ีย
ภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัยเทากับ 4.81 โดยมีหนวยงานที่มีผลประเมินในระดับดีเยี่ยม(5 คะแนนเต็ม) จํานวน 15 
หนวยงาน และระดับดีเดน( 4.75-4.99 คะแนน) จํานวน 26 หนวยงาน ระดับดีมาก(4.50-4.74 คะแนน) 3 หนวย
งาน และมีหนวยงานท่ีมีผลประเมินตํ่ากวา 4.50 คะแนนจํานวน 7 หนวยงาน

การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรและชื่นชมคุณคาบุคลากร มหาวิทยาลัยไดจัด
กิจกรรมในรอบปที่ผานมา อาทิ กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบปที่ 27 โดย มีการทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงแกพระภิกษุสงฆ จัดการ
ปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “ประสบการณ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความทาทายในปจจุบัน” โดย รศ.ดร.วัน
ชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พิธีรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ ชั้นตํ่ากวาสายสะพาย
ประจําป 2561 การมอบโลเชิดชูเกยีรติช่ืนชมคณุคาบคุลากร เพือ่ประกาศเกียรติคุณและคุณงามความดี ประกอบ
ดวย โลเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีผลงานดีเดนตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัย ดานการวิจัย จํานวน 8 ราย ดาน
การบริการวิชาการจํานวน 5 ราย ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 2 ราย เขม็เชิดชูเกยีรติบุคลากร
ทีป่ฏิบัตหินาท่ีครบ 25 ป จาํนวน 19 ราย โลเชดิชูเกียรตศิิษยเกาดีเดนจํานวน 3 ราย โลเชิดชูเกียรติชุมชนตนแบบ
หลักในถ่ินมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ จาํนวน 10 ราย และโลเชิดชเูกียรติปราชญไทยภาคใต จํานวน 3 ราย นอกจาก
นี้ ไดจัดการแขงขันฟุตบอลประเพณีเชื่อมสัมพันธความสามัคคี ระหวางศิษยเกา พบ ศิษยปจจุบัน และผูบริหาร
มวล. หัวหนาสวนราชการนครศรีธรรมราช พบ ส่ือมวลชนอีกดวย

กิจกรรมรวมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสรางพลังความสามคัค ีมีกิจกรรมรวมกับชุมชน
ทองถิ่น โดยผานกิจกรรมดานการวิจัยและการใหบริการวิชาการเพ่ือสรางมุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและ
สรางความรักความสามัคคีรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน  อาทิ โครงการศูนยเรียนรูเพ่ือสงเสริมอาชีพ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาและชุมชนรายรอบปที่ 2 เพื่อพัฒนาอาชีพใหแก
สมาชิกในชุมชน โครงการการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการ
บูรณาการ "ทาศาลาเมืองนาอยู" โครงการวลัยลักษณรักษสุขภาพโดยไดจัดหนวยบริการสุขภาพเคล่ือนที่ ออก
ใหบริการแกประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสาธารณสุขศาสตรเพื่อการเสริมสรางสังคมสุขภาพ
โดยใหบริการตรวจส่ิงแวดลอม ตรวจสุขภาพ ใหประชาชนในชุมชนบานหาร ตําบล ไทยบุรี โครงการอบรมและ
ใหบริการทางวชิาชีพสถาปตยกรรมและการออกแบบ ออกแบบศนูยอบรมเด็กกอนเกณฑ วดัทาสูง กิจกรรมเภสัช
สัญจร ณ ชุมชนวัดโคกเหล็ก มัสยิดชุมชมสาธิต มวล. เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชยาสามัญประจําบานและการ
ดูแลตูยาประจําบาน เปนตน

กิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธอันดีกับกับหนวยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน ในรอบปงบประมาณ 
2562 มีกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยไดรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชนทองถิ่นเพื่อสรางความ
รวมมือและสรางความสมัพันธอนัดีกบัหนวยงานและชมุชนภายนอก อาทิ ความรวมมือระหวางมหาวทิยาลยัวลยั
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ลักษณและอําเภอทาศาลา   ในกิจกรรมสงเสริมการจดทะเบยีนสมรสเนื่องในวันแหงความรัก “พบรัก วาเลนไทน
เดย @วลัยลักษณ รักเหลือเกิน” รวมเปนเจาภาพจัดการประชุมกรมการจังหวัด โดยมีผูบริหารระดับจังหวัดและ
ระดับเขต/ภาค ในพืน้ที่"นครศรีธรรมราช" ทัง้หัวหนาสวนราชการ รฐัวิสาหกิจ และเอกชนเขารวม ในวันที ่23-24 
พฤษภาคม 2562 จัดงาน Walailak Day 2019 ภายใตแนวคิด “Smart University” เนื่องในโอกาสครบรอบ 
ปท่ี 27 แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อเปดบานตอนรับพ่ีนองประชาชนใหไดเขามาเห็นถึง
พัฒนาการความกาวหนาในการจัดการศึกษา ความกาวหนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเปนการ เปด
โอกาสใหผูประกอบการ วสิาหกิจ นําสินคามาแสดงและจําหนายเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ ตามนโยบายของ
รัฐบาล แกพ่ีนองชาวภาคใตตอนบนและจังหวัดใกลเคียงในระหวางวันท่ี 25 มีนาคม - 3เมษายน 2562 กิจกรรม
ทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแรง(แส็งแร็ง) ตําบลโพธิ์ทอง อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่ 20 
พฤศจิกายน 2561

จัดตั้งศูนยอพยพและชวยเหลือผูประสบภัยพายุปาบึก  สืบเนื่องจากพายุโซนรอนปาบึกเคลื่อนขึ้นฝง
บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 3 มกราคม 2562 ท่ีผานมา  ทําใหเกิดฝนตกหนัก นํ้าทวมฉับพลันและ
นํ้าปาไหลหลาก มหาวทิยาลัยวลัยลักษณในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาที่ตัง้อยูในพืน้ทีด่งักลาวจงึไดจดัตั้งศูนยอพยพ
และชวยเหลือผูประสบภัยพายุปาบึกขึ้น โดยศูนยดังกลาวมีหนาที่หลัก 2 สวน คือ สวนแรก มหาวิทยาลัยจะเปด
อาคารตางๆ ภายในศูนยกีฬาและสุขภาพ เปนศูนยอพยพเพื่อรองรับประชาชนผูประสบภัย โดยสามารถรองรับ
คนไดประมาณ 5,000 คน สวนที่ 2 จะเปนแผนการใหความชวยเหลือผูประสบภัย ประกอบดวย การจัดตั้งโรง
ครัว  การจัดตั้งศนูยบรรจุถุงยังชีพ การจัดหนวยประสานงานอาสาสมัครโดยมนีักศึกษาอาสาสมัคร บุคลากร รวม
ถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนยการแพทยเขารวม และการเตรียมหนวยใหบริการยาและเวชภัณฑ  ซึ่งการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยดังกลาวเปนไปดวยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันตอเหตุการณ
 นอกจากนี้ ยังมีการชวยเหลือชุมชนผานโครงการของจังหวัด โดยในป 2562 มหาวิทยาลัยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจํานวน 98.2946 ลานบาทเพื่อปรับปรุงถนน 3 สาย ประกอบดวย สายที่ 1 ถนนทางเขา
มหาวิทยาลัยจากทางแยกถนนสาย 401 ถึงประตูเขามหาวิทยาลัย สายที่ 2 ถนนจากวัดสโมสรถึงมหาวิทยาลัย 
และสายท่ี 3 ถนนจากโรงเรียนวัด ทุงชนถึง อบต.ไทยบุรี ทําใหประชาชนไดรับความสะดวกในการสัญจรในพื้นท่ี
ซึ่งสรางความพึงพอใจแกประชาชนเปนอยางมาก

มหาวิทยาลยัสงเสริมและพฒันาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมอืในการบรหิารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ
สูงสุด เพ่ือนําไปสูการเปน paperless office 

 1) พัฒนาระบบ e-Signature เพื่อกาวสูการเปน Smart University ดวยการพัฒนาระบบจัดการงาน
และระบบบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย เปนท่ียอมรับใหเปนองคกรสมรรถนะ
สูง ในการอนุมตัิ สั่งการ ของผูบริหารระดับสูง ผูบริหารหนวยงาน และการติดตอประสานงานระหวางหนวยงาน
ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยใชวิธีการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส (e-Signature) แทนการติดตอดวยการ
ทาํเปนหนังสือหรอืเอกสารหลักฐานหรือการใชตราประทบัตางๆ โดยในระยะแรกจะใชระบบ WU eOffice รองรับ
ระเบียบสารสารบรรณในสวนของการใช e-Signature และไดกําหนดระเบียบสารบรรณใหมีการลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกสดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามที่กําหนดในระเบียบ เพื่อเปนการยืนยันตัวตนตามพระราชบัญญัติ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส   ผลการดําเนินงานทําใหมีการใชกระดาษในสวนของการจัดการงานดานเอกสารใน
ระบบ WU e-Office ลดลง สามารถประหยัดกระดาษได 3,134,121 แผน คิดเปนเงินที่ ประหยัดลงได 
501,459.36 บาท
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2) พฒันาระบบสารสนเทศเพื่อรองรบัการบรหิารจัดการแบบ Smart University โดยศนูยเทคโนโลยี
ดิจิทัลไดพัฒนาระบบเพิ่มเติมแลวเสร็จ 10 ระบบ ไดแก
 1. ระบบแสดงความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยตามกรอบ UKPSF
 2.  ระบบ TQF ตามกรอบ UKPSF (ระยะที่ 1)
 3.  ระบบประเมินพนักงานสายวิชาการตามเกณฑประเมินใหม (Module สําหรับอาจารย)
 4.  ระบบการตรวจนับพัสดุดวย Mobile Application “DpsAsset”
 5.  ระบบ e-Services ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล โมดูลมอบหมายงานสําหรับ Help Desk
 6.  โปรแกรม Check in งานวลัยลักษณเดย
 7. ระบบลงทะเบียนผูเขารวมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 8. เว็บไซตงาน WUNCA คร้ังที่ 39 และดําเนินงานฝายทะเบียนและประเมินผล
 9. เว็บไซตมหาวิทยาลยัและเวบ็ไซตหนวยงานทีร่องรบัการทํา Webometrics และ Green University
 10. ระบบลงทะเบียนผูเขารวมงาน IMT-GT Vasity Carnival 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว  โดย
เฉพาะการใชงบลงทุน รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

 การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบ
ประมาณเพื่อติดตามการใชจายงบประมาณในทุกไตรมาส  มีการประกาศนโยบายการกํากับการใชงบประมาณ
อยางมีประสทิธิภาพ  โดยกําหนดใหรายการรายจายลงทนุจะตองดําเนินการกอหนีผู้กพนัและเบิกจายงบประมาณ
ใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ยกเวนรายการสิ่งกอสรางใหเบิกจายตามงวดงาน สวนรายจายงบดําเนินงาน
จะตองดําเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 
 สําหรับประสิทธิภาพของการใชจายงบประมาณ 2562 พบวา หนวยงานไดสงใบขอซ้ือ/จางครบ 100% 
และสวนพัสดุไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางครบ 100% โดยดําเนินการกอหนี้ผูกพันแลว 1,083,736,259 บาท 
คิดเปน 98.96% และมีเงินคงเหลือ 1.04% (11,396,741.00 บาท) 

งบประมาณตามแผนปฏบิัติการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558-2562 จําแนก
ตามประเภท
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มหาวิทยาลัยใชระบบ More Effective Monitoring ในการกํากับการนํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุเปา
หมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการประเมินผลงานแบบวัตถุวิสัย (Objective) และ
แบบทีมท่ีเปนรูปธรรมมากข้ึน

 ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562 เมื่อวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 โดยมี
อธกิารบดีพรอมคณะผูบริหารของมหาวทิยาลยั ประกอบดวย รองอธกิารบด ีคณบดี ผูอํานวยการ ผูชวยอธกิารบดี 
และหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานรวมท้ังสิ้น 60 คนรวมลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ฯ ซ่ึงถือเปนมิติใหม 
ในการสรางกลยุทธความเปล่ียนแปลง พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษาแบบมุงเนนคุณภาพ และ
การบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

การประเมินผลงานประจําปเชิงวัตถุวิสัย มหาวิทยาลัยไดนําการประเมินผลเชิงวัตถุวิสัยและการสราง
ทีมงาน (Objective and Teamwork Assessment) มาเร่ิมใชในป 2560 ที่ผานมา โดยมีการปรับปรุงระบบ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานพนักงานทีมุ่งเนนการประเมินแบบวัตถุวิสยั ซึง่พิจารณาถึงความสําเรจ็ของผลงานเปน
สําคัญ รวมทั้งสงเสริมให   เกิดการทํางานเปนทมี โดยมีการประเมินผลสาํเร็จในการปฏิบัติงานท้ังในสวนของราย
บคุคลและของหนวยงาน ทั้งนี้ ในป 2562 ไดปรับเกณฑการประเมินสํานักวชิา/วิทยาลัยใหมีความเหมาะสมและ
สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยและธรรมชาติงานของสํานักวิชามากขึ้น และมีการเขียนคําอธิบายเกณฑไว
อยางชัดเจน
 จัดประชุมติดตามผลการดาํเนินงานประจําป 2562 โดยกาํหนดใหทกุหนวยงานรายงานผลการดาํเนนิ
งานตามคํารับรองการปฏิบัติงาน และตัวชี้วัดยุทธศาสตรในประเด็นยุทธศาสตรที่หนวยงานรับผิดชอบตอทีมผู
บริหารปละ 2 คร้ัง  เพื่อเปนการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานและไดรวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
พรอมท้ังรับนโยบายการปฎบิตัิงานจากอธกิารบดเีพือ่ใหการดาํเนินงานสามารถบรรลุผลไดตามเปาหมายทีก่ําหนด
ไว โดยในปนี้ ไดจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานรอบคร่ึงปงบประมาณในระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 
2562 และรอบ 10 เดือนในระหวางวันท่ี 5-7 สิงหาคม 2562 ท่ีผานมา

มหาวิทยาลัยมีการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของมวล. (Organization Culture Study) ใหมีความชัดเจน
เพื่อสราง Cultural Shift /Cultural Change และปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะสูง 
“High performance Organization”

 การขับเคลื่อนสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง “High performance Organization” เพื่อให
ผูรบับริการมคีวามพงึพอใจตอการใหบริการ มีการบริหารจดัการทีร่วดเรว็ ทนัสมยัและมุงเนนผลงาน มหาวิทยาลัย
จึงไดดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท้ังการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา กําหนดแผนงาน/โครงการพัฒนาขีดความ
สมรรถนะของบุคลากร ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน สรางระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่มุงเนนผลลัพธ
และผลสัมฤทธิ์ ดาํเนนิการประเมินผลเชิงวัตถวุสิัย และพัฒนาปรับปรงุกระบวนการทํางานใหมปีระสิทธิภาพเพื่อ
ขับเคล่ือนกระบวนการทํางานไปสูองคกรสมรรถนะสูง  โดยในปนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหผูบริหารระดับสูง 
และผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานกําหนดกลยุทธการสรางความเปลี่ยนแปลงหนวยงาน และจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัตงิานไวเปนขอตกลงรวม เพือ่การตดิตามประเมนิผลการปฏิบัตงิานประจาํป โดยใหระบุคาเปาหมาย ตวัช้ีวดั
ผลสําเร็จของงาน ตามยุทธศาสตรการเปล่ียนแปลงของหนวยงานไวอยางชัดเจน



รายงานประจําป� 2562                         39                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีกลไกและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวมของ
นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต 
รวมถงึมีการพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดก้ันการทจุริตเชิงนโยบาย
บนฐานธรรมาภิบาล

 ประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยอธิการบดีไดประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตาม
นโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตอทีป่ระชุมบรหิารต้ังแตคราวประชุมครั้ง
ที่ 3/2561  โดยมี   แนวทางการดําเนินงาน คือ 1) ดําเนินงานโดยยึดถือหลักปฏิบัติ 6 ดาน คือ ดานความโปรงใส 
ดานความพรอมรับผิด ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร 
ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และดานการสื่อสารภายในหนวยงาน 2) ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎ 
ระเบียบ และขอบังคับอยางครบถวน เครงครัดตลอดจนสงเสริมใหบุคลากรปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และขอ
บังคับที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนดไว 3) สรางความตระหนักรู  คานิยมในการตอตานการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงมี
การถวงดุลตรวจสอบภายในที่เขมแข็งมีประสิทธิภาพ  4) ไมยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอรัปชั่น และไมอดทน
ตอการกระทําทุจริตท่ีกอใหเกิดการลงโทษทางสังคม  อันจะสงผลใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เกิดความละอาย
หรือความเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริตคอรัปชั่น 5) ปลูกฝงจิตสํานึกใหแกบุคลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ใหตระหนักถึงผลรายและตอตานการกระทําทุจริตคอรัปชั่นตลอดไป 6) อธิการบดีจะ
ประพฤติตนเปนตนแบบในการบริหารงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส และสุจริต
 ออกประกาศแนวนโยบายคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให
พนักงานยึดถือปฏิบัติท้ัง 6 ดาน ไดแก 1) ดานความโปรงใส 2) ดานความพรอมรับผิด 3) ดานความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดานวัฒนธรรมและคุณธรรมในองคกร 5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน 
6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน อันเปนการประกาศเจตจํานงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงาน สรางความตระหนักรูคานิยมในการตอตานการทุจรติคอรัปชั่น และกอใหเกดิวัฒนธรรม
ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นอยางยั่งยืนในมหาวิทยาลัย

ออกประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ เพือ่ใหบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยยึดถือเปนหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 10 หลัก คือหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of 
Law) หลักความเสมอภาค (Equity) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) หลักการมีสวนรวม/การมุง
เนนฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) และหลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) โดยมี
การรายงานผลการดําเนินงานตามหลักการทั้ง 10 ตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดํา
เนินงานฯ และสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องทุกป

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and 
Transparency Assessment : ITA)  มหาวิทยาลัยไดจัดทํารายงานผลการประเมินคณุธรรมและความโปรงใส
ของมหาวิทยาลัยนําเสนอตอ ปปช. โดยมหาวิทยาลัยไดรวมรับการประเมินครั้งแรกในปงบประมาณ 2560 ซ่ึงได
รับผลการประเมินในภาพรวมรอยละ 78.16 และในปงบประมาณ 2561 ไดรับผลประเมินรอยละ 81.34 ซ่ึงถือวา
มีคุณธรรมและความโปรงใส  ในการดําเนินงานในระดับสูงมาก 

รวมกิจกรรมเน่ืองในวนัตอตานคอรรัปช่ันสากล (ประเทศไทย) เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2561 ซ่ึงสาํนกังาน 
ป.ป.ช. ประจําจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และภาคีเครือขาย จัดขึ้นภายใตแนวคิด 
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“Zero Tolerance คนไทยไมทนตอการทุจริต” ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช โดยกิจกรรมดังกลาวจัด
พรอมกันทั้งในสวนกลางและสวนภมูิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแสดงออกในเชงิสัญลักษณ
รวมกันตอตานการคอรรัปชนัทุกรูปแบบ กระตุนใหสังคมและทุกภาคสวนไดตระหนักถึงผลเสียรายแรงท่ีเกิดจาก
การทุจริตคอรรัปชั่น และรวมแสดงพลังตอตานการทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560-2564) 

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหคณาจารยที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาตอไดตามแผน
ของมหาวิทยาลัย   

การพัฒนาคุณวฒุิของพนักงานสายวชิาการ มหาวิทยาลยัไดเล็งเห็นความสําคัญในการพฒันาศกัยภาพ
ของพนักงานสายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมากขึ้นเร่ือย ๆ จึงได
สนับสนุนใหมีการจัดสรรทุนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทุนจากหนวยงานภายนอก เพื่อศึกษาตอระดับ
ปรญิญาเอก การไปฝกอบรม เฉพาะทางที่ไดรบัวฒุิบัตร การฝกอบรมดงูานและปฏิบัติการวิจัย และการไปเพิ่มพนู
ความรูทางวิชาการ ซึ่งจะเปนไปตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับที่เกี่ยวของ ไดแก 
 (1) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ วาดวยการไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน และปฏบิัตกิารวิจัย พ.ศ. 2545 
 (2) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ พ.ศ. 2554 
 (3) ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑการจายและงดจายเงินประจําตําแหนง เงินคา
ตอบแทนวชิาชีพ เงินคาตอบแทนพเิศษ หรือเงนิอืน่ใดทีม่หาวทิยาลัยกาํหนดนอกเหนอืจากบญัชเีงนิเดอืน พ.ศ. 2562 
 (4) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ือง การกําหนดมาตรฐานผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL สําหรับ
พนักงานสายวิชาการที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก ป 2560
 (5) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง หลักเกณฑการขยายเวลาการลาศึกษาและการยุติการศึกษา
ของพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 (6) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองหลักเกณฑการสรรหาคัดเลือกและการบรรจุผูรับทุนเขา
ปฏิบัติงาน  ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามความตองการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2560  

ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารยทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอก จํานวน 323 คน จากจํานวนอาจารยประจํา
ทั้งหมด 545 คน คิดเปนรอยละ 59.26 (ไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ 62 คน)

มหาวิทยาลยัสงเสรมิใหคณาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามขอกําหนดของมหาวทิยาลยั โดย
เฉพาะคณาจารยที่ไมประสงคจะศึกษาตอ

การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เร่ืองแนว
ปฏิบัติและขั้นตอนการขอเสนอตําแหนงทางวิชาการเพื่อใหกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการมีความรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น ทําใหสามารถลดระยะเวลาในการขอตําแหนงเหลือ 4-6 เดือน มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
กลัน่กรองคณุสมบตัิ และผูตรวจสอบคัดลอกผลงานทางวชิาการ (Plagiarism) และจัดใหมคีลีนิกคาํปรึกษา แนะนาํ
การขอตําแหนงทางวิชาการ ทั้งนี้ ในป 2562  ไดดําเนินการปรับปรุงขอบังคับและออกประกาศดังนี้
 (1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ พ.ศ.2561 ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 
 (2) ออกประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง จํานวนของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book 
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chapter) และกรณีศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี 13 ธันวาคม 2561
 (3) ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเรื่อง วันที่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ กรณีผลงานทาง
วิชาการ บทความวิจัย หรือบทความทางวิชาการที่ยังไมไดตีพิมพเผยแพร ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562
 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด 201 คน จากอาจารยประจํา
ทั้งหมด 545 คน (ไมนับผูลาศึกษาตอ 62 คน) คิดเปนรอยละ 36.88 ประกอบดวย ศาสตราจารยจํานวน 5 
คน รองศาสตราจารยจํานวน 60 คน ผูชวยศาสตราจารยจํานวน 133 คน และศาสตราภิชาน 3 คน (ไมนับ
รวมผูบริหารที่มีตําแหนงทางวิชาการอีก 12 คน)

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหสํานักวิชาและนักวิชาการมีความเปนอิสระและเปนผูนําในทางวิชาการ โดยเฉพาะ
ใหเปนแนวหนาในการเสริมสรางความโดดเดนของแตละสาขาวิชา รวมถงึเขารบัการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความ
รูวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

 นําระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards 
Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษมาใช เปนกรอบใน
การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อใหอาจารยผูสอนมีทักษะความสามารถ มคีวามเปนมืออาชีพในการสอน โดยเนน
การเสริมทักษะการคิดวิเคราะหใหแกนักศึกษา โดยไดจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประกอบดวยรองคณบดีที่ดูแลทางดานการเรียนการสอนของสํานักวิชาทุกสํานักและ
ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ผูอํานวยการศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา และตัวแทนจากสถาบันภาษา 
ซึ่งในปนี้ไดจัดประชุมไปแลว 3 คร้ัง และไดจัดอบรม Pre-UKPSF รวมทั้งสิ้น 4 รุน นอกจากนี้ ไดจัดทํา Course 
online Pre-UKPSF Self-study ใหกับอาจารยใหมและอาจารยท่ียังไมผานการอบรม Pre-UKPSF ครบ 100% 
จัดประชุม Teaching and Learning Colloquium อัพเดตเนื้อหาใน Facebook ทุกสัปดาห และมีการอบรม
ใหความรู หลังจากอบรม Pre-UKPSF แกผูเขาอบรม UKPSF รุนท่ี 2 กอนการอบรมโมดูลที่ 1 ทั้งนี้ ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีอาจารยท่ีไดรับการรับรองในระดับ Senior Fellow 11 คน และไดรับการรับรองในระดับ 
Fellow 41 คน
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ยุทธศาสตร์ที� 3

การปฏิรูปการเรียนการสอน

โดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่

เพื�อมุ่งสู่ความเป�นสากล

 มหาวิทยาลัยปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปล่ียนแปลงของโลกโดยเฉพาะหลักสูตรท่ีสงเสริมนวัตกรรมและความตองการของสังคม รวมถึงกําหนด
เกณฑมาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับสากล ทั้งระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑติศึกษา  โดยไดมีการพฒันาหลักสตูรใหมจาํนวน 9 หลกัสูตร ประกอบดวย หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 4 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรนานาชาติทั้งหมด คือ 1) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิทยาศาสตรสุขภาพ หลักสูตรนานาชาติ 2) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมศาสตร หลักสูตรนานาชาติ 3) 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร หลักสูตรนานาชาติ  4) ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาอุตสาหกรรม
เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรอีก 5 
หลักสูตร คือ 1) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ 2) ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล 3) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอยางมืออาชีพ 4) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 5) สัตวแพทย
ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ นอกจากนี้ มีการปรับปรุงหลักสูตรอีกจํานวน 13 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร และหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 10 หลักสูตร
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มหาวิทยาลัยสงเสริมและปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ Dual degree, International 
program, English program/Bilingual, ความเปนสากลและความเปนผูประกอบการ 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรนานาชาติจํานวนทั้งสิ้น 19 หลักสูตร โดยประกอบดวย 1) หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 9 หลักสูตร จําแนกตามสํานัก
วิชาที่เปดสอนประกอบดวย สํานักวิชาวิทยาศาสตร 1 หลักสูตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 1 
หลักสูตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 1 หลักสูตร สํานักวิชาเภสัชศาสตร 1 หลักสูตร สํานักวิชาแพทยศาสตร 
1 หลักสูตร สํานักวิชาการจัดการ 1 หลักสูตร สํานักวิชาศิลปศาสตร 1 หลักสูตร วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ 2 หลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย 3 หลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 2 หลักสูตร และ
วิทยาลัยนานาชาติ 5 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยมีการวัดและประเมินผลการเรียนรูอยางตอเนื่อง (Formative Assessment)

 พัฒนาผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการกํากับ
ตัวบงชีก้ารประกันคณุภาพการศกึษาท้ังในระดับมหาวิทยาลัย ระดับสาํนักวิชา และระดบัหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ี
ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหผลการประกันคุณภาพตองอยูใน
ระดับ"ดีมาก" ขึ้นไป โดยไดจัดประชุมเพือ่ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบปละ 2 
ครั้ง  นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพแกบุคลากร ไดแก โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติ
การความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ในระหวางวันท่ี 14-16 กุมภาพันธ 2562 และ
โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ AUN – QA หลักสูตรที่ 1: การพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวทาง Outcome-Based Education (OBE) ในระหวางวันที่ 19-20 มีนาคม 2562 
 
มหาวทิยาลยัปฏริปูระบบการเรยีนการสอนทีมุ่งเนนใหนกัศกึษามทีักษะในการคดิ การวเิคราะห การสังเคราะห 
การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงคณาจารยมีการพัฒนาทักษะและความ
รูดานการเรียนการสอนที่ตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐานสากล

 สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมไปใชในการจัดการเรียนการสอน ในโครงการผลิตสื่อการศึกษารวมกับ
สํานักวิชา Thai MOOC จํานวน 5 รายวิชา ไดแก อาหารไทยเพื่อสุขภาพและการชะลอวัย อินเทอเน็ตของสรรพ
ส่ิง : จากแนวคิดไปสูผลิตภัณฑ การสืบคืนขอมูลเพื่อการคนควาและเขียนรายงาน การแสวงหาความรูสําหรับผุ
เรียนในศตวรรษที่ 21 และ เครื่องมือออนไลนเพื่อการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และมีการจัดอบรมอาจารยเพื่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning จํานวน 8 หลักสูตร รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง
 พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ณ อาคารเรียนรวม 1,3,5,7 และ 6 ปจจุบันไดดําเนิน
การจัดหาและติดตั้งอุปกรณสื่อโสตฯ และจัดหาระบบเครือขาย คอมพิวเตอรแมขาย และจุดเชื่อมตอ แลวเสร็จ
จํานวน 40 หอง (ระยะที่ 1 จํานวน 33 หอง และระยะท่ีสองเพ่ิมเติมอีก 6 หอง) รวมถึงไดจัดอบรมอาจารยเพื่อ
ใหสามารถใชหองเรียน smart classroom จํานวน 481 คน (30 หลักสูตร) จากอาจารยทั้งหมด 577 คน 
(ไมรวมอาจารยลาศึกษาตอและอาจารยใกลเกษียณอายุ) คิดเปนรอยละ 83.36% มหาวิทยาลัยมีนโยบายให
อาจารยทุกคนตองผานการอบรมการใช Smart Classroom 100%
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 จัดสรรทุนพฒันางานวิจัยในชัน้เรยีน ในปการศกึษา 2561 มีอาจารยทีร่บัทุนพฒันางานวิจัยในช้ันเรียน
หรือ   วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเชิงรุก จํานวน 16 โครงการ โดยมีโครงการที่ดําเนินการ
แลวเสร็จ 13 โครงการและอยูระหวางดําเนินการ 3 โครงการ โครงการที่แลวเสร็จ อาทิ ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
และความสามารถในการเรียนรูแบบชี้นําตนเองโดยการเรียนรูแบบผสมผสานสองภาษาในนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การพัฒนาทักษะการเรียนรูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชรูปแบบการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐานของผูเรียน รายวิชาเทคโนโลยีอาหารหมักดอง  การใชแผนที่ความคิดเพ่ือเสริมสรางความเขาใจ
ของผูเรียนควอนตมัเคมี การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเร่ือง รปูแบบการสบืคนสารสนเทศและการจัดทําดัชนี
สําหรับนักศึกษาการจัดการสารสนเทศดิจิทัลโดยใชวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน เปนตน

มหาวิทยาลัยขยายความรวมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความรวมมือกับสถานประกอบการที่มีความ
กาวหนาทางเทคโนโลยีและองคการสมัยใหมในการสงเสริมโครงการสหกิจศึกษา

 ขยายความรวมมือกับสถานประกอบการดานสหกิจศกึษา เพื่อพฒันาวิชาการและความรวมมอืระหวาง
กนั โดยในป 2562 มีนกัศกึษาออกปฏิบัตสิหกจิศึกษารวมทัง้สิน้ 2,086 คน ประกอบดวย ภาคการศึกษาที ่2/2561 
จํานวน 1,095 คน ภาคการศึกษาที่ 3/2561  จํานวน 572 คน (ตําแหนงงานในตางประเทศ 41 คน) และภาค
การศึกษาที่ 1/2562 จํานวน 419 คน(ตําแหนงงานในตางประเทศ 7 คน) ทั้งนี้ ในปนี้ไดจัดสงนักศึกษาสหกิจ
ศึกษาในสถานประกอบการใหมจํานวน 105 แหง จาก 1,434 สถานประกอบการ โดยเปนสถานประกอบการใน
ประเทศจํานวน 94 แหง  และเปนสถานประกอบการในตางประเทศ 11 แหง ซ่ึงเปนสถานประกอบการที่เปน
บริษัทมหาชนจํานวน 248 แหง สําหรับนักศึกษาที่ออกสหกิจศึกษาตางประเทศจํานวน 48 คน ใน 10 ประเทศ 
คือ ออสเตรเลีย เกาหลีใต มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไตหวัน อินเดีย สาธารณรัฐเชค อังกฤษ และเยอรมัน
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มหาวิทยาลยัวางรากฐานการพฒันามหาวิทยาลยัในระยะยาวใหสอดคลองกับการกาวสูการเปนมหาวทิยาลัย
ระดับสากล หรือ World Class University โดยสรางความเปนนานาชาต ิ(Internationalization) ในดาน
การผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่เปนจุดเดนของประเทศ
และสาขาที่ดึงดูดนักศึกษาตางชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษาทัดเทียม
ระดับสากล

จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาต ิปจจุบันมี 4 วิทยาลัยคือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรอัคร
ราชกุมารี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิทยาลัยนานาชาติไดเปดรับนักศึกษา
ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวน 28 คน (หลักสูตรการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการ
ซัพพลายเชน 10 คน หลักสูตรวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล 7 คน และหลักสูตรนิติศาสตร(กฎหมายประยุกต) 
11 คน) วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตรฯ ขณะนี้ไดเปดโรงพยาบาลสัตวเล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบรกิารทางดานการสัตวแพทยท่ีมีมาตรฐานสากล อันจะเปนกลไก
สําคัญในการยกระดับการศึกษาวิชาชีพการสัตวแพทยสูสากลและมาตรฐานระดับโลก โดยปจจุบันมีนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีจํานวน 15 คน  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรอัครราชกุมารี เปนวิทยาลัยท่ีเปดสอนหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรนานาชาติแหงที่ 2 ของประเทศไทย เปดรับทั้งนักศึกษาชาวไทยและตางชาติ ภายใตแนวคิด 
“วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติที่ไดรับมาตรฐานสากล (International Standards) โดยใชการเรียนการ
สอนเปนดิจิทัลทั้งหมดเรียกวาการเปนทันตแพทยแบบ “Digital Dentistry” ซ่ึงไดเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 
2562 เปนรุนแรกเปนนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 10 คนและปริญญาโท 12 คน และ บัณฑิตวิทยาลัย ปจจุบัน
มีนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 3 คน

พัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปจจบุันมีอาจารยประจําสถาบันจํานวน 25 ราย ซ่ึงเปน
อาจารยชาวตางชาติ 24 ราย ชาวไทย 1 ราย ซ่ึงในปการศึกษา 2561 ไดเปดสอนนักศึกษาทั้งสิ้น 4,200 คน 
เปนนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 3,300 คน และนักศึกษาที่เรียนสอนเสริม 800 คน และในปการศึกษา 2562 
เปดสอนนักศึกษาทั้งสิ้น 6,400 คน เปนนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป 4,800 คน และนักศึกษาที่เรียนสอนเสริม 
1,600 คน ทั้งนี้ จะมีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามอยางใกลชิดรายสัปดาหดวยระบบ Formative 
Assessment ในทุกรายวิชา English Gen Ed โดยพบวา นักศึกษาที่เรียนรายวิชา English Gen Ed ในป
การศึกษา 2561 มีผลคะแนน post-test สูงกวา pre-test คิดเปนรอยละ 76 นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสง
เสริมทักษะภาษาอังกฤษหลายโครงการ อาท ิการพัฒนาขอสอบมาตรฐาน WUTEP เพื่อใช  ในการประเมินทักษะ
การใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาและบุคลากรซึ่งขณะนี้ดําเนินการแลวเสร็จ 100% จัดโครงการ  English for 
staff จัดคายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 เปนตน
 สนับสนุนทุนโครงการพัฒนาบัณทิตศึกษานานาชาติระดับปริญญาเอก สําหรับนักศึกษาตางชาติท่ีมี
ศักยภาพสูง โดยไดประชาสัมพันธทุนไปยังมหาวิทยาลัย MOU ใน ASEAN 18 แหง 9 ประเทศ และสงขอมูลไป
ยังเว็บไซต/เว็บเพจทีป่ระชาสัมพันธทุนนานาชาติ จํานวน 12 แหง มีผูสนใจสมัครรับทุนมายังสาํนักวิชาประมาณ 
60 คน จาก 11 ประเทศ  โดยปนี้มีผูไดรับพิจารณาจัดสรรทุนปริญญาเอกสําหรับนักศึกษาตางชาติที่มีศักยภาพ
สูง (PH.D Scholarship) จํานวน 5 ราย รวมระยะเวลารับทุนการศึกษา 3 ป และขณะนี้มผีูสมัครรับทุนการศึกษา
ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 2 ราย ซ่ึงผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนที่เรียบรอยแลว
 จัดประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL ครั้งท่ี 27 (The 27th COORDINATION MEETING OF 
IMT-GT VARSITY COUNCIL) ระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 โดยมีผูบริหารสถาบันสมาชิก 
12  สถาบันเขารวม ประกอบดวย Kuala Universitas Negeri Medan (UNIMED) Universitas Sumatera 
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Utara (USU) InstitutTeknologi Medan (ITM) Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH) จากประเทศอินโดนีเซยี 
Universiti Sains Malaysia (USM) University Utara Malaysia (UUM) Universiti Teknologi MARA (UiTM) 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) จากประเทศมาเลเซีย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากประเทศไทย และไดจัดงาน 
The 21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 ระหวางวันท่ี 23-28 สิงหาคม 2562 โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ไดรับเกียรติใหเปนเจาภาพจัดงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธของนักศึกษาทั้ง 3 ประเทศผานกิจกรรมทางดานกีฬา 
ศิลปวัฒนธรรม การสัมมนาวิชาการ

มหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษา อังกฤษของนักศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรตองศึกษาภาษาอังกฤษ อยาง
นอย 15 หนวยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถการใชภาษา
อังกฤษของนักศึกษาแรกเขาทุกคนและกอนสําเร็จการศึกษาตองผานการทดสอบความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam)

มหาวิทยาลัยพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษาไทยของนักศึกษาโดยนักศึกษาแรกเขา
ทุกคนตองทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทยและกอนสําเร็จการศึกษาตองผานการทดสอบความ
สามารถดานการใชภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) มหาวิทยาลัยไดทําการ
ทดสอบขีดความสามารถของนักศึกษาแรกเขาประจําปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา และขณะนี้ศูนยบริการการ
ศึกษาอยูระหวางเตรียมการจัดทําแบบทดสอบ Exit Exam เพื่อรอดําเนินการจัดทดสอบกับนักศึกษากลุมดัง
กลาวซ่ึงจะตองทําการทดสอบ Exit Exam กอนจบการศึกษาในป 2563 ตอไป

มหาวิทยาลัยปรับปรุงปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและพอเพียงแกความตองการในการ
จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั้งปจจัยดานหองสมุด หองทดลอง หองปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศ
ที่จําเปนสําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดพัฒนาใหเปน Living and Digital Library ซึ่งประกอบดวยการ
ดําเนินงาน 5 ดาน ไดแก e-Resources, e-Services, e-Training, Digital Content และ Learning Space 
ปจจุบันมีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งตํารา วารสาร เอกสาร สิ่งพิมพภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ทันสมัย
จํานวนทั้งสิ้น 284,968 เลม 148,029 รายชื่อ มี e-book 13,747 รายการ 
 พฒันาเว็บ http://clm.wu.ac.th/webir ใหเปนแหลงรวบรวมเอกสารการสอน และผลงานของอาจารย 
และใหบริการแกนักศึกษาบนเว็บเรียกวา Walailak Repository เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการดวยเทคโนโลยี 
RFID ใหผูใชสามารถยืม-คืนดวยตนเองผานเครื่อง Self-Checked และ Book-Returned  พัฒนาการใหบริการ 
Reading List บนเว็บ elearning.wu.ac.th เพื่อรองรบัการเรยีนการสอนออนไลน บอกรบัฐาน e-Book ท่ีสามารถ
ใหบริการบน Mobile Device คือ Gale Book จํานวน 21 เลม และสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการบนเครือขายสารสนเทศ ไดแก การพัฒนาคลังสื่อดิจิทัลแบบเปด (Open 
Education Resources: OER) รวมกับ สวทช. และการพัฒนาหลักสูตรออนไลนบนระบบ Thai MOOC 
รวมกับเครือขาย C9 อีกทั้งไดจัดอบรม mLearning ใหกับสํานักวิชาตางๆ จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการ
เรียนรูสารสนเทศ อบรมการสืบคนฐานขอมูลออนไลนและการใชโปรแกรม Endnote
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 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนาใหเปน Smart Laboratory 
โดย 1) ใชกระบวนการวิจัยออกแบบบทปฏิบัติการ 2) ปรับปฏิบัติการใหทันสมัย อาทิ นักศึกษาไดทําปฏิบัติการ
ที่ประยุกตอุปกรณใกลตัว คือโทรศัพทมือถือเปนเคร่ืองมือวัดระดับความเขมของเสียง และความสวางของแสง 
เพื่อเปดมุมมองเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเครื่องมือและเทคโนโลยีรอบตัว 3) ใชระบบสารสนเทศเตรียม
ความพรอมและทบทวน ซ่ึงนักศึกษาสามารถใชระบบ eLearning ศึกษาบทปฎิบัติการลวงหนา และสามารถ
ดูวิดีโออธิบายการใชเครื่องมือกอนเขาปฏิบัติการหรือยอนหลังเพื่อทบทวน นอกจากนี้ ยังมี Post-Test ประเมิน
ความเขาใจภายหลังปฏบิัติการ ท่ีนําไปวิเคราะหการเรียนรูของนักศึกษาไดชัดเจน 4) ใชทรัพยากรอยางประหยัด
เพ่ือลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ 5) ดูแลโดยรองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย และคณาจารยคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
 ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  ไดดําเนินการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกตแลวเสร็จ 10 
ระบบ ไดแก ระบบแสดงความคิดเห็นตอการสอนของอาจารยตามกรอบ UKPSF ระบบ TQF ตามกรอบ UKPSF 
(ระยะท่ี 1) ระบบประเมินพนักงานสายวิชาการตามเกณฑประเมินใหม (Module สําหรับอาจารย)  ระบบการ
ตรวจนับพัสดุดวย Mobile Application “DpsAsset” ระบบ e-Services ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล โมดูลมอบ
หมายงานสําหรบั Help Desk โปรแกรม Check in งานวลัยลกัษณเดย ระบบลงทะเบยีนผูเขารวมงานวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เว็บไซตงาน WUNCA ครั้งที่ 39 เว็บไซตมหาวิทยาลัยและเว็บไซตหนวยงานท่ีรองรับ
การทํา Webometrics และ Green University และระบบลงทะเบียนผูเขารวมงาน IMT-GT Vasity Carnival 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยูระหวางการพัฒนาระบบเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศดานงบประมาณ พัสดุ เกณฑพึงรับ-จาย 3 มิติระบบใหม โครงการพฒันาโครงสรางพ้ืนฐานดิจิทัลเพื่อ
รองรับภาระกิจดานการเรียนการสอนศตวรรษท่ี 21 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนยการแพทย โครงการ
พัฒนาระบบสารสนเทศบุคคล โครงการพัฒนาระบบ e-Signature เปนตน
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ยุทธศาสตร์ที� 4 

การสร้างและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

เพื�อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

มหาวิทยาลัย พัฒนาคุณลักษณะท่ีพีงประสงคของบัณฑิต /การเปนบัณฑิต “คนดี” มหาวิทยาลัยสงเสริม
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เปนทั้ง"คนดีและคนเกง"

 การพัฒนาคุณลักษณะท่ีพีงประสงคของบัณฑิต เพื่อใหมหาวิทยาลัยสามารถผลิตบัณฑิตที่เปนคนดี
และคนเกง อธิการบดีจึงไดกําหนดนโยบายเรงดวนใหทุกสํานักวิชาดําเนินการกําหนดกลยุทธในการดึงดูดคน
เกงเขามาเรียนและใหมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาใหสามารถสําเร็จการศกึษาไดตามระยะเวลาที่กําหนด 
ซึง่สํานักวชิาตาง ๆ  ไดเรงดําเนินการตามนโยบายดังกลาว อาทิ จดัคาย Wow Walailak Science คาย Business 
Intelligence Camp (BIC) จัดโครงการประชาสัมพันธโดยตรงกับโรงเรียน จัดกิจกรรมพ่ีติวนอง จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธเชิงรุกรวมกับหนวยงานกลางของมหาวิทยาลัย กิจกรรม Academic Competition แตงตั้ง
อนุกรรมการดานการพัฒนาผลการเรียนของนักศึกษา(Portfolio) เพื่อคอยติดตามผลการเรียนของนักศึกษาท่ี
อาจจะมีปญหา สรางบรรยากาศใหนักศึกษาภูมิใจในสถาบัน มีการเผยแพรผลงานของนักศึกษาออกไปตามส่ือ
ตางๆ เชน Social Media, Youtube เนนระบบอาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหคําแนะนํา วางแผนการเรียน ติดตามผล
การเรียนของนกัศกึษา จัดมาตรการดูแลนักศกึษาทีใ่ชเวลาศึกษาเกนิกําหนดโดยใหอาจารยท่ีปรึกษาดูแลนักศกึษา
อยางใกลชิด พัฒนาสื่อออนไลนสมัยใหมท่ีเขาถึงนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เปนตน
 จากการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคมดังกลาว พบวา
มหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จในการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพและเปนท่ีตองการของสังคม โดยจากผลสํารวจผู
สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 พบวาบัณฑิตมีสัดสวนการไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป เทากับ    รอยละ 97.4 สูงกวาเปาหมายที่กําหนด และในสวนของการดึงดูดคนเกง
เขามาเรียนก็พบวาสามารถรับนักศึกษาใหมประจํา   ปการศึกษา 2562 ท่ีมาจากโรงเรียนมาตรฐานคิดเปน
รอยละ 43.54 (จํานวน 761 คน) มี GPAX โดยเฉลี่ยอยูท่ี 3.14 

 การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง การเรียนรูแบบ
ใชปญหาเปนฐานใหนักศึกษา คร้ังท่ี 1 นักศึกษาหลักสูตรกายภาพบําบัด เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 คร้ังท่ี 
2 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 และคร้ังท่ี 3 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562นอกจากนี้ สวนกิจการนักศึกษายังมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการจัด
กิจกรรมทางวิชาการผานกิจกรรมชมรมนักศึกษาหลายกิจกรรม รวมทั้งไดจัดโครงการ Smile Plus เพื่อพัฒนา
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ระบบดูแลและชวยเหลือนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า ซึ่งจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
และการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด  ทําใหจํานวนนักศึกษาที่พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษามีอัตราลดลง โดยใน
ปการศึกษา 2561 อยูที่รอยละ 2.15 ลดลงจากปการศึกษา 2560 ที่มีอัตราการพนสภาพอยูท่ีรอยละ 4.95
 สําหรับสํานักวิชาที่มีจํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนดตํ่า ไดแก สํานักวิชา
สถาปตยกรรมศาสตรฯ (หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(หลักสูตร
เกษตรศาสตร(ประมงและสัตวศาสตร) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร(หลักสูตรวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม และ
วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยก็ไดใหนโยบายแกคณบดีใหดําเนินการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดตอไป

 การสอนนกัศึกษาใหเปนคนด ีมีการจดัทาํ Passport การเปนบัณฑิต “คนดี” สาํหรบันกัศกึษาทุกคนใน
ระหวางการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ขณะนี้อยูระหวางการออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
บัณฑิตคนดี นอกจากนี้ ไดรณรงคเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรนักศึกษา ใหมีความกตัญู รูวินัย ใจอาสา มีภาวะ
ผูนํา โดยในดานวินัยจะเนนการรณรงคสวมหมวกนิรภัยและการแตงกายของนักศึกษา การสงเสริมจิตอาสาให
พัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยอาสาสมัคร (Volunteer Center) ใหมีความเขมแข็ง อีกทั้งมีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาดานตางๆ เชน ดานพฒันาสังคมและบําเพญ็ประโยชน ดานอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานกีฬาพลานามัย ดานสงเสริมและพัฒนาวินัย ดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน 

มหาวิทยาลัยมีมาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

ประกาศใช “มาตรการลงโทษและการบันทึกคะแนนความประพฤติของนักศึกษาผูกระทําผิดวินัย 
พ.ศ.2559” โดยจากการเก็บขอมูลปงบประมาณ 2562 พบวา มีนักศึกษากระทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัย 15 
คน คิดเปนรอยละ 0.19 จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด ประกอบดวย ลักทรัพย 4 คน ทํารายรางกาย 2 คน มั่วสุม 
5 คน สารเสพติด 2 คน ปลอมเอกสาร 1 คน และละเมิด (แอบถาย) 1 คน ทั้งน้ี ในปนี้มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาวินัยนักศึกษาที่สําคัญ อาท ิโครงการเสริมสรางใหนักศึกษาหอพักมีวินัย โดยเนนการสวมหมวกนิรภัย
และการแตงกายท่ีถูกตองตามระเบียบของมหาวทิยาลัย การรณรงคใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจและปฏิบัติ
ตามนโยบาย 5ส การจัดการขยะและประหยัดพลังงานโดยจัดกิจกรรมคัดแยกขยะในหอพกั จัดกจิกรรมประกวด
หอพักประหยัดพลังงาน  ซึ่งพบวามีอัตราการใชไฟฟาลดลง รอยละ 20.7 

มหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสงเสริมความเปนผูประกอบการ โดยบรรจุรายวิชา “การเปนผูประกอบ
การ" ไวในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 

 ดําเนินการพัฒนารายวิชาGEN61-161  นวัตกรรมและผูประกอบการ (Innovation and 
Entrepreneurship) ทั้งหลักสตูรปกติและหลกัสตูรนานาชาต ิโดยรายวชิานีจ้ะศึกษาแนวคิดและกระบวนการ
ในการออกแบบ การแนะนาํสินคาใหม และการดําเนินธรุกิจใหมทีเ่ปนผลผลติจากนวตักรรมโดยมุงเนนการพัฒนา
ความรู ทกัษะ และความเขาใจ เกี่ยวกับการนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสนิคาใหมหรอืกระบวนการผลิตแบบ
ใหมมาใชในการสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ หรือการชวยใหธุรกิจที่มีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใช
ความรูทางการจัดการตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ที่เปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงาน
ใหสําเร็จ โดยไดพัฒนารายวิชาเสร็จสมบูรณ  และไดเปดทําการสอนต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนมา
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มหาวิทยาลัยสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสรางแรง
บันดาลใจใหนักศึกษามีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูความสําเร็จ รูจักขีดความสามารถทางวิชาการเมื่อเปรียบ
เทียบกับผูอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือขายทางวิชาการที่อาจจะทํางานรวมกันในอนาคต

สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการ ในป 2562 สํานักวิชาไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการ
แขงขันทักษะทางวิชาการในหลายโครงการ โดยในปนี้มีผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนท่ี
ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติทีโ่ดดเดน อาทิ รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 ระดบัประเทศ จากผลติภัณฑซีเรยี
ลจากเปลือกกลวยนํ้าวา รางวัลเหรียญเงินการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดส่ิงประดิษฐรุนใหม” ประจําป 
2562 ระดับอุดมศึกษา(สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร) รางวัลผลงานวิจัยดีเดน (Best Paper) สาขาบัญชี/การ
เงิน เร่ือง "การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตพริกจินดาเขียวของเกษตรกร ตําบลควนชะลิก และ 
ตําบลแหลม อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช"  (สํานักวิชาการจัดการ) รางวัลรองชนะเลิศที่ 2 การแขงขัน
ทักษะการใหคําปรึกษาทางเภสัชศาสตร ภาคภาษาไทย (สํานักวิชาเภสัชศาสตร) รางวัลชมเชยจากการประกวด
รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทความเรียงเยาวชนอายุ 16-25 ป ประจําป 2562 (สํานักวิชาศิลปศาสตร) รางวัล
ชนะเลิศ Thailand Inventor’s Day 2019 จํานวน 2 รางวัล (สํานักวิชาวิทยาศาสตร) เป นตน

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหบัณฑิตศึกษามีผลงานที่มมีาตรฐาน เปนที่ยอมรับในวงวิชาการ เชน การจดัประกวด
วิทยานิพนธทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยการจัดตั้งเครือขายของกลุมมหาวิทยาลัยทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรวมเปนเจาภาพ  รวมถึงมีการนําเสนอผลงานรวมกับนักศึกษานานาชาติ 

 จัดโครงการรางวัลวิทยานิพนธดีเดน มหาวิทยาลัยมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุนความเปนเลิศทาง
วิชาการของการศกึษาระดบับณัฑติศึกษา จึงไดจัดใหมกีารมอบรางวัลวทิยานพินธดีเดนประจําป 2562 แกบณัฑติ
ที่สําเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพ่ือเปนการยกยองและเชิดชูเกยีรติแกนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีผลงานวิทยานิพนธคุณภาพสูง เปนประโยชนตอวงการวิชาการอยางกวางขวาง โดยผลการคัด
เลือกวิทยานิพนธของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2558 ถึง 2561 ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษใน
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีรางวัลวิทยานิพนธดีเดนประจําป 2562 ดังนี้ 1) รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
ระดับปริญญาเอกจํานวน 3 รางวัล ไดแก นายสุริยา ปาละแม สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จากเรื่อง “การผลิตไฮโดรเจนจากเศษเหลือทะลายปาลมนํ้ามัน โดย Rhodobacter sphaeroides 
S10 ภายใตแสงสังเคราะหและแสงอาทิตย” นางสาวจุฬาลักษณ อนทอง คณะวิทยาศาสตร มหาวทิยาลัยสงขลา
นครินทร จากเร่ือง “ศักยภาพของสารโรโดไมรโทนจากใบกระทุในการรักษารอยโรคสะเก็ดเงิน” และนางสาว
ธัญญรัศน อุทยัพันธ สํานักวิชาสหเวชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากเรือ่ง “ฤทธิ์ตานมะเร็งและฤทธิ์ในการ
ปรับสมดุลภูมิคุ มกันของสารคารบาโซลอัลคาลอยดและไดเทอรปนอยดจากพืชสมุนไพรไทย” 2) รางวัล
วิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโทจํานวน 4 รางวัล ไดแก นางสาวณัฏฐา ใจกระจาง สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากเรื่อง “การใชสารสกัดธรรมชาติจาก Phyllanthus emblica Linn. รวมกับโฟลอิน
เจคชันสเปกโทรโฟโตเมทรี สําหรับการวิเคราะหหาปริมาณเหล็ก” วาที่รอยตรี สกนวัจน เกื้อเพชรแกว คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ จากเรื่อง “เอนไซม  ไลเปสจาก hepatopancreas กุงขาวแวนนาไม 
(Litopenaeus vannamei) : การแยกสวน การจําแนกคุณลักษณะ และการประยุกตใชในการผลิตไบโอดีเซล” 
นางสาวรุงฤดี กิ้มเสง สํานักวิชาสหเวชศาสตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จากเร่ือง “ฤทธิ์ของไอโซโคโรนารินดีสาร
แลบเดนไดเทอรพีนจากสวนเหนือดินของวานชักมดลูกตอการตานการอักเสบในเซลลแมคโครฟาจที่ถูกกระตุน
ดวยสารไลโปโพลีแซคคาไรด” และ นางสาวภณิดา เภาประดิษฐ คณะวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
จากเรื่อง “ความชุกและการดื้อยาของ Stenotrophomonas maltophilia ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร”
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มหาวิทยาลัยปรับปรุงยุทธศาสตรและเกณฑการรับนักศึกษาใหมีความหลากหลาย ตรงตามความตองการ
ของหลักสูตรและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ  สรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขา
มาเรียนใหมากที่สุด โดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตองไดเรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

1) การประชาสัมพันธการรับนักศึกษารูปแบบใหมแทนกิจกรรม Roadshow โดยศูนยบริการการ
ศึกษาไดดําเนินการ 1) จัดคายวิชาการ (Seed Camp) จํานวน 11 โครงการ อาทิ คาย Seed ครู วันที่ 10-12 
มิถุนายน 2562 คายผูอํานวยการโรงเรียนดังพบ ผูบริหารวันที่ 23-24 สิงหาคม 2562 การสัมมนาเครือขาย
ทะเบียนและประมวลผลทั่วประเทศ วันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 2) การพัฒนาสื่อออนไลนสมัยใหมที่เขาถึง
นักเรียนอยางมีประสิทธิภาพและสามารถวัดและติดตามผลของการประชาสัมพันธได (Facebook งานรับ
นักศึกษา / Instragram / Youtube / Clip Video / Game online / Line@) นอกจากนี้ สํานักวิชาตาง ๆ 
กไ็ดดําเนินการประชาสัมพันธหลักสูตรทีเ่ขาถึงนักเรยีนโดยตรงผานการจดัคายวิชาการและการพัฒนาส่ือออนไลน
สมัยใหมอีกหลายโครงการ อาทิ โครงการอั๊ยยะถาปตย (กิจกรรมลองเรียน ลองทํา ลองแล) คาย Wow WU 
Science คาย Business Intelligence Camp (BIC) Walailak Nursing Page กิจกรรม MEDTECH INTER 
CAMP 2019 คายเยาวชนสงเสริมประชาธิปไตย หลักสูตรนิติศาสตร เปนตน

2) จัดโครงการ WU to School สื่อสารภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูโรงเรียน โดยสวนส่ือสารองคกร
รวมกับศูนยบรกิารการศึกษาไดจัดกิจกรรมแนะนํามหาวทิยาลยั และใหขอมูลเชิงลึกของมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ
แกผูบริหาร อาจารย และนักเรียน เพ่ือขยายและเพิ่มโอกาสในการเขาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใน
โรงเรียนตาง ๆ โดยในปนี้ไดจัด กิจกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ระหวางวันที่ 6-8 
พฤศจกิายน 2561 และพื้นทีจ่ังหวัดกระบี่ ภูเก็ต และตรัง ระหวางวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561 โดยมีผูบริหาร
โรงเรียน อาจารยแนะแนว และนักเรียน เขารวมกิจกรรม  กวา 2,000 คน

3) จัดคาย “Walailak Young Ambassador Camp” รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 
โดยมีอาจารยและนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นท่ี 14 จังหวัดภาคใต และจังหวัดประจวบคีรีขันธ เขารวมกวา 200 
คน เพื่อสัมผสัการใชชีวิต ในในร้ัวมหาวิทยาลัย พรอมคนหาตัวตนในหลักสูตรที่ตัวเองชอบ กอนการตดัสินใจกาว
เขาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษาตอไป โดยกิจกรรมประกอบดวย การบรรยายพิเศษเร่ือง “มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ: ตานํ้าแหงความรูในศตวรรษที่ 21” โดย ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ การบรรยายเรื่อง TCAS และการจัดทํา Portfolio  ใหโดนใจกรรมการ กิจกรรมแนะนําหลักสูตรที่
ใช อาชีพท่ีชอบ” ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ TCAS การเปดโลกทัศนสูความเปนสากลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ สหกิจศึกษาสูการปฎิบัติจริง และการตัดตอภาพ คลิปผาน application นอกจากนี้   ยังมีกิจกรรม 
Campus tour กิจกรรม "รวมใจวลัยลักษณ" การประกวดภาพ/คลิปวิดีโอ โดนใจในร้ัววลัยลักษณ และการมอบ
เกียรติบัตรพรอมเข็ม Walailak Young Ambassadors Camp รุนที่ 4 เพ่ือเปนสัญลักษณในการเปนทูตการ
ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย

4) จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา โดยในปการศึกษา 2562 ไดจัดสรรทุนจํานวน
กวา 400 ทุน แบงเปน ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 8 ประเภท ไดแก 1) โครงการพัฒนาศักยภาพดานการ
ศึกษาสูความเปนเลศิ (ทุนเกง ดี มีสุข) ซึง่เปนทนุการศึกษาที่ครอบคลุมทุกหลักสตูร จํานวน 110 ทุน 2) โครงการ
เด็กดี มีที่เรียน (โควตาที่นั่งเรียน) จํานวน 239 ทุน 3) โครงการผูมีความสามารถพิเศษดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี(ทุนสอวน.) จํานวน 44 ทุน 4) โครงกาwwรผูมีความสามารถพิเศษดานกีฬา จาํนวน 42 ทุน 5) โครงการ 
Smart Farmer สาํนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จํานวน 30 ทนุ 6) โครงการทุนภูมิสถาปตยและออกแบบภายใน 
สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 25 ทุน 7) โครงการทุนวิทยาศาสตรทางทะเล 
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สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 5 ทุน และ 8) หลักสูตรนานาชาติ ประเภทรับตรง Fast Track จํานวน 100 ทุน 
นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) กองทุนเงินยืมท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต 
(กรอ.) ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทํางานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย ทุนการศึกษา
ชวยเหลือนักศึกษาผูประสบภัย ทุนการศึกษาสําหรับนักศกึษาท่ีมีผลการเรียนดเีดน ทุนการศึกษาสาํหรับนักกีฬา
และทุนการศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(พสวท.) 

มหาวิทยาลัยพิจารณาคาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา โดยกําหนดใหสอดคลองกับ
การลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต

จัดทํารายงานการศึกษาตนทุนการผลิตบัณฑิตของทุกสํานักวิชา สวนแผนงานและยุทธศาสตรได
สนับสนุนขอมูลดานตนทุนการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร รวมท้ังการวิเคราะหจุดคุมทุนของบัณฑิตในแตละ
หลักสูตร เพือ่ใหหลกัสตูรไดนาํขอมลูทางการเงินในสวนนีไ้ปใชในการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสตูร
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมท้ังสรางโอกาสในการแขงขัน ทัง้นี้ ในป 2561 ได
มีการกําหนดแนวทางในการคํานวณตนทุนสูตรนานาชาติ ที่นํามาคิดคาธรรมเนียมปกติและคาธรรมเนียมพิเศษ
แลวเสร็จ ทําใหมีการอนุมัติคาธรรมเนียมของหลักสูตรนานาชาติหลายหลักสูตรเรียบรอยแลว
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ยุทธศาสตร์ที� 5

การเสริมสร้างภาพลักษณ์

เป�นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข

 มหาวทิยาลยัพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและภูมิทัศนของมหาวทิยาลยัใหมีความรมรืน่สวยงามในระดับ
แนวหนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอทุยานพฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูและ
พักผอนของนักศึกษาและประชาชน
 มหาวิทยาลัยเรงรัดการซอมบํารุงอาคารสถานที่  หองทดลองและหองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางสมบูรณและเปนที่เชื่อถือตอบุคลากรภายในและตอผูมาเยือน
 มหาวิทยาลัยเรงปรับปรุงโครงสรางความจําเปนพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของกับ
การใชชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา บุคลากรและบุคคล ภายนอกที่เขามาติดตองานกับมหาวิทยาลัย

1) ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานท่ี ในปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยไดเรงดําเนิน
การปรับปรุงโครงสรางความจําเปนพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอม จํานวน 37 รายการ ในวงเงินงบ
ประมาณท้ังสิ้น 3,122,472,922 บาท มีความกาวหนา ดังนี้

ลําดับ รายการ งบประมาณ 
(บาท)

ความกาวหนา 
(%)

1 โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 7 17,940,000 100%

2 กอสรางระบบสาธารณูปโภคและภูมิสถาปตยสําหรับการเตรียม
ความพรอมเปดใชอาคาร

3,820,000 100%

3 ปรับปรุงทางเทาดานหนาอาคารหอพักลักษณานิเวศ 
2,4,7,10,11,13, และ 14

            
490,760

100%

4 งานวางทอเพื่อระบายนํ้า ซอย 8  ชุมชนวลัยลักษณพัฒนา 125,845 100%

5 วางทอคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อระบายนํ้าบริเวณซุมประตูทาง
เขามหาวิทยาลัย

186,000 100%

6 งานทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 และ 6 390,400 100%

7 งานทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 7 400,655 100%

8 งานปรับปรุงแผนทางเดินสนามกีฬาและสุขภาพ 234,425 100%

10 งานติดต้ังระบบไฟฟาสองสวาง สนามฟุตบอลหญาเทียม 160,560 100%

11 งานกอสรางรั้วบริเวณรายรอบอาคารเลี้ยงสัตวทดลอง 158,000 100%
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ลําดับ รายการ งบประมาณ 
(บาท)

ความกาวหนา 
(%)

12 งานโครงการปรับปรุงยายแนวระบบจําหนายไฟฟา
ทางเชื่อมศูนยการแพทย 

770,000 100%

13 งานปรับปรุงหองทํางานนักศึกษาปริญญาเอก 
อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรม

1,260,000 100%

14 งานติดต้ังหนาตางดานหนาโถงทางเดิน 
อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ

305,772 100%

15 งานปรับปรุงอาคารสํานักงานสวนนิติการ 138,000 100%

16 จัดทําทอระบายน้ําเพื่อติดตั้งซุมประตูทางเขาหลักมหาวิทยาลัย 190,500 100%

17 ซื้อวัสดุเทพื้นลานจอดรถบริการ 151,000 100%

18 กอสรางอัฒจันทรสนามเทนนิส 455,000 100%

19 งานเทพื้นลานคอนกรีต ศูนยอาหารชอประดู   368,445 100%

20 งานปรับปรงุหองละหมาด อาคาร A อาคารศูนยอาหารกลางคนื 782,000 100%

21 ปรับระดับดินสนามฟุตบอล สถานกีฬาและสุขภาพ 171,000 100%

22 โครงการกอสรางศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ 2,128,000,000 97.28%

23 งานวางทอลอดหลังศูนยการแพทย 175,000 95%

24 โครงการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษาและ
อาคารที่พักบุคลากร

310,650,000 85.07%

25 งานจางติดตั้งตะแกรงกันนก โรงอาหาร 4 258,000 80%

26 โครงการกอสรางโรงพยาบาลสัตวใหญ ระยะที่ 1 48,000,000 70%

27 งานติดต้ังตาขายกันนก อาคารศูนยอาหารกลางคืน  596,000 60%

28 งานทาสีอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 465,560 48%

29 โครงการปรับปรุงอาคารวิชาการ 8 19,400,000 34%

30 โครงการกอสรางอาคารสํานักงานศูนยสหกิจฯ 35,800,000 32.13%

31 โครงการกอสรางอาคารกายวิภาคสัตว 12,300,000 31%

32 กอสรางซุมประตูทางเขาหลักมหาวิทยาลัย 3,800,000 30%

33 โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา 301,880,000 11.28%

34 โครงการกอสรางอาคารเรียนรวม 6 179,000,000 7%

35 งานปรับปรงุอาคารวชิาการ 5 (สํานกัวชิารัฐศาสตรและนติศิาสตร) 8,500,000 10%

36 โครงการกอสรางโรงพยาบาลสัตวใหญ ระยะที่ 2 40,650,000 3.14%

37 งานกอสรางรั้วลอมรอบบริเวณกลุมหอพักนักศึกษา  4,500,000 อยูระหวางดาํเนนิการ

รวมท้ังสิ้น 3,122,472,922
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 2) การพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรใหมี
ความโดดเดนท่ีสุดในภาคใต เพื่อเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยว โดยในปนี้ ไดดําเนินการปรับปรุงทางเขา
อุทยานพฤกษศาสตร  จัดกิจกรรมปลูกตนไมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคลายวันประสูติ
สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
โดยปลูกตนตะเคียนทอง และตนพะยอม จํานวนกวา 400 ตน  จัดกิจกรรมการเรียนรูในอุทยานพฤกษศาสตร
ใหกับนักเรียน โรงเรียนปากพนัง จํานวน 100 คน ประกอบดวยฐานกิจกรรม 3 ฐานกิจกรรม  นอกจากนี้ ยังได
ใหบริการลานกางเต็นท  ดําเนินงานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จํานวน 
12 โครงการ จัดกิจกรรมบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ จํานวน 20 กิจกรรม เชน จัดฝกอบรมกิจกรรม 
วิทยาศาสตร -  ดาราศาสตร , งานวันเด็กแหงชาติ, กิจกรรมดูนก เปนตน

มหาวิทยาลัยปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance System) ทั้งอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม 
ใหเปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล 

 1) ระบบปรับอากาศ  มีการพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานซอมบํารุงรักษาและ
จางเหมาบริการระบบปรับอากาศ  โดยเพ่ิมจํานวนชางและจํานวนชุดชางในการปฏิบัติงานบํารุงรักษาและงาน
ซอมแซม  เพิ่มจํานวนอุปกรณเคร่ืองมือในการปฏิบัติงาน จัดหายานพาหนะในการบรรทุกอุปกรณเคร่ืองมือ
สําหรบังานซอมใหเพยีงพอกับจํานวนชุดชาง  ฝกอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะฝมอืการปฏบิตัิงานของชาง และการกาํหนด
คาจางหรือคาตอบแทนใหสอดคลองกับทักษะฝมือและตลาดแรงงานในสายอาชีพเดียวกัน
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2) ระบบงานพิทักษทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยและการจราจร ไดดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพงาน
ในหลายกิจกรรม โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจุดตรวจดวยระบบ QR Code  เพ่ิมจํานวนรถจักรยานยนต
เพียงพอในการตรวจงานของสายตรวจโดยใชรถจักรยานยนตไฟฟา  ดําเนินการซอมแซมอปุกรณ เชน ระบบวิทยุ 
กลองวงจรปด ใหมคีวามพรอมในการใชงานอยูเสมอ ฝกอบรมพนักงานรกัษาความปลอดภยัเพือ่พัฒนาบุคลิกภาพ 
ระเบียบวินัย และการควบคุมจราจร  ดําเนินการระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรายบุคคลประจําเดือน ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจจากผูใชบริการ  มีกลองรับฟงแสดงความคิด
เห็น ติดตั้งจุดตรวจทางเขาออกรอบมหาวิทยาลัย จํานวน 8 จุด เพื่อความปลอดภัยท่ีรัดกุมยิ่งขึ้น

3) ระบบงานบริการยานพาหนะ ไดดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพงาน โดยจัดใหมีการประเมินความ
ปลอดภัยในการใชยานพาหนะตามสัญญาจาง เพื่อใหรถมีสภาพพรอมใชงาน  ตรวจสอบคนขับรถตองมีความ
พรอมของสภาพรางกายที่พรอมจะใหบริการ  กําหนดการซอมยานพาหนะใหมีอัตราราคาเปนมาตรฐาน โดยให
ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการ

4) ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป ดําเนินการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
บริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป โดยเพ่ิมอุปกรณและครุภัณฑในการปฏิบัติงาน  ดําเนินการประเมินผล
การปฏิบัตงิานของแมบานและหวัหนาโซนเปนรายบุคคล ฝกอบรมการใชอุปกรณและนํ้ายาประเภทตางๆ บริหาร
จัดการแบบระดมการปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมายและเวลาที่กําหนด ควบคุมการใชวัสดุและวัสดุคงเหลืออยาง
เปนระบบ และจัดหาใหเพียงพอในการใชงาน และผสมนํ้ายาเพื่อใชสําหรับทําความสะอาดเพื่อลดตนทุน

5) ปรับปรุงสภาพแวดลอมตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลยั เพื่อสงเสริมภาพลักษณของมหาวิทยาลยั อาทิ 
พฒันาพื้นทีบ่ริเวณอทุยานพฤกษศาสตร ปรับพืน้ท่ีถมดนิบริเวณลานธรรม กลุมอาคารศนูยเคร่ืองมอืฯ กลุมอาคาร
วิชาการ กลุมอาคารหอพักนักศึกษา เคลียรพื้นที่ปา โปรงปาขางอาคารสถาปตยกรรมฯ อุทยานพฤกษศาสตร 
ขางอาคารสโมสร ลานธรรม และบริเวณขางพื้นที่กอสรางโรงพยาบาล จัดระบบรดนํ้าสวนวลัยลักษณ ปรับปรุง
บานพักรับรองริมนํ้า 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการของเสีย ขยะและนํ้าใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิลและเกิด
ประโยชนสูงสุด เนนใหบุคลากรทุกสวนมีความรูในการกําจัดขยะที่ถูกตองและนํานํ้าเสียมาใชประโยชนใน
การรดนํ้าไมดอกไมประดับทั่วมหาวิทยาลัย

การจัดการนํ้าเสีย ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ในสวนของขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ ไดใหบริการ
กําจัดขยะติดเชื้อจากหองปฏิบัติการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โรงพยาบาลประจําอําเภอ 12 แหง คลินิก 50 แหง และโรงพยาบาลเอกชน 1 แหง และ
มีการประชุมเพื่อสรางความรวมมือกับศูนยอนามัย 11 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
สําหรับขยะทั่วไป ไดติดต้ังชุดพักขยะ ดําเนินการคัดแยกขยะท้ังขยะท่ัวไป/ขยะอินทรียเพื่อการกําจัดตอไป และ
ไดจัดต้ังธนาคารขยะเพื่อรับซ้ือขยะรีไซเคิลอีกดวย ในสวนของระบบบําบัดนํ้าเสีย ไดซอม/ดัดแปลงชุดตักขยะ 
ติดต้ังพัดลมดูดกลิ่น ติดต้ังปมสูบนํ้าเสียเพิ่มเตมิ สรางแพตดัจอกแหน/ผักตบชวา ติดเครือ่งยนต และนําจอกแหน 
ผักตบชวาขึ้นจากบอ โดยในอนาคตมีแผนที่จะพัฒนาระบบผลิตปุยอินทรียจากวัชพืช จอกแหน จากบอบําบัด  
 นอกจากนี้ ไดดําเนินงานวิจัยโดยมีโครงการวิจัยรัฐรวมเอกชน ในวงเงินงบประมาณ 2,250,000 บาท 
(สกอ.) และโครงการศึกษาและวิเคราะหใหเอกชนลงทุนจัดการมูลฝอย เทศบาลเมือง จังหวัดพังงา 
งบประมาณ 180,000 บาท
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มหาวิทยาลัยจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถใหเปน

ระเบียบ วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภทใหเปนระเบียบเรียบรอยไมเกะกะ เพื่อใหสามารถใชงานไดโดย

สะดวก รวมถึงใหความสําคัญกับการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย

ดําเนินงานระบบจราจร มศีนูยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีพนักงานปฏิบัติงาน

ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต้ังระบบกลองวงจรปด CCTV และมีหองสําหรับควบคุมและมีพนกังานปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมง 

จัดระบบควบคุมความปลอดภัยโดยการจัดทําทะเบียนผูใชรถและสติกเกอรผานเขา – ออก เพื่อการตรวจสอบ

ที่เขมขนขึ้น มีการควบคุมเสนทางที่เปด – ปดพิเศษ และไดพัฒนาระบบจราจรในของถนนและลานจอดบริเวณ

อาคารเรียนรวม เพื่อทําถนนสําหรับเช่ือมตอกับลานจอดและเสนทางสําหรับรถไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 

บริเวณระหวางอาคารเรียนรวม 1 – 3 และระหวางอาคารเรียนรวม  5 – 7  บริเวณทางแยก-ทางรวม เชน 

วงเวียน หนาอาคารกิจกรรมและอาคารสโมสร 

  นอกจากนี้ เพื่อสงเสริมการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมใหความรูกฏหมาย 

วินัยจราจรและการขับขี่ท่ีปลอดภัย และขบวนคาราวานรณรงคสวมหมวกนิรภัยรวม 6 ครั้ง มีนักศึกษาเขารวม 

1,706 คน และประสานงานรักษาความปลอดภัย ตั้งจุดตรวจกวดขันการสวมหมวกนิรภัย ทางเขาออก

มหาวิทยาลัยและหอพัก โดยบันทึกคะแนนพฤติกรรมนักศึกษา

ดําเนินงานระบบยานพาหนะ มีระบบการขอใชรถ  E-Car Walailak University  เพ่ือใหการดําเนิน

งานสะดวกรวดเร็วท้ังผูขอใชบริการและผูใหบรกิาร ลดการทํางานทีซ่ับซอนและทันตอการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

บรหิารจัดการดานการใหบรกิารเชารถสาธารณะทดแทนรถที่ใหบริการไมเพียงพอ และชวยลดตนทนุการเชาเหมา

บริการรถสาธารณะ และมีการจายชําระคาเชาอยางรวดเร็ว เพื่อไดทราบตนทุนคาเชาทันทวงที

มหาวิทยาลัยเรงรัดซอมบํารุงหอพักท้ังของนักศึกษาและบุคลากร พรอมท้ังส่ิงแวดลอมท่ีพักอาศัยใหอยูใน

สภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอยางมีความสุขในมหาวิทยาลัย  สงเสริมระบบ

หอพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบาย Residential University โดยเฉพาะการจัดส่ิงแวดลอม

และภูมิทัศนใหสงเสริมการอยูอาศัย โดยใหความสาํคัญกับระบบหอพกัใหเปนเหมือนบานที่สองของนักศึกษา

และบุคลากร

ดูแลความสะอาดและความปลอดภัยในหอพักนักศึกษา โดยสวนกิจการนักศึกษาไดประสานงานรวม

กับศูนยบริหารทรัพยสินและหนวยงานที่เกี่ยวของในการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหอพักและปรับปรุงลานธรรม  

จัดทาํแผนปรับปรุงหลงัคา ทาสอีาคารและปรบัปรุงหองนํ้า จัดจางผูรับจางซอมดาดฟากันร่ัวซึม มโีครงการอบรม

ใหความรู 5ส ประหยัดพลังงานและการจัดการขยะใหนักศึกษาหอพักชั้นปที่ 1 เมื่อวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

จัดกิจกรรมคัดแยกขยะในหอพัก และพัฒนาคณะกรรมการนักศึกษาหอพกัโดยนํานักศึกษาดูงาน 5ส  อบรมการ

ประหยดัพลังงานและจัดการชยะ ในสวนของความปลอดภัยไดรวมกับงานรปภ.กวดขันนักศึกษาสวมหมวกนริภยั

กอนออกจากหอพัก ตั้งจุดสุมตรวจการสวมหมวกนิรภัยทางเขา-ออกหอพัก และจัดอบรมนักศึกษาหอพักที่ผิด

วินัยจราจร 
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 จัดกิจกรรมดูแลคุณภาพชีวิตนักศึกษาหอพักในลักษณะเมืองมหาวิทยาลัย ไดพัฒนาระบบการ
ดูแลนักศึกษาในหอพักใหเสมือนบุตรหลานในครอบครัว โดยจัดกิจกรรมเยี่ยมนักศึกษาหอพัก จัดกิจกรรม
เปดหอสัมพันธ ลานชาวหอ เตรียมจัดตั้งอาสาสมัครดูแลสุขภาพนักศึกษาประจําหอพักรวมกับโรงพยาบาล
ศูนยการแพทย แตงตั้งและประสานอาจารยในการใหคําปรึกษาการดูแลพัฒนานักศึกษาหอพัก เปดเพจสายตรง
รองอธิการบดีฝายกิจการนกัศกึษาเพือ่รบัแจงปญหาตาง ๆ  และประสานหนวยงานเพือ่รวมแกไขปญหาใหเรียบรอย
รวดเร็วมากข้ึน นอกจากนี้ ไดจัดกิจกรรมดานกีฬาชนิดตาง ๆ  อยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน เชน กีฬาวายนํ้า 
ฟุตบอล แบดมินตัน วอลเลยบอล เปตอง เทนนิส ฯลฯ
 จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาประจําปการศึกษา 2561 ตอการอาศัยในหอพักจากการ
เก็บขอมูลนักศึกษาจํานวน 3,519 คน พบวา ดานความเปนอยูท่ีหอพักมีความสุข สบาย และปลอดภัยคิดเปน
รอยละ 80.74 ดานความเพียงพอของพื้นที่/สถานที่สําหรับนักศึกษาไวจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค แลกเปล่ียน
สนทนาหรือทํางานรวมกันคิดเปนรอยละ 77.48 และดานความพึงพอใจของนักศึกษาตอการปฏิบัติหนาที่ของที่
ปรึกษาประจําหอพักคิดเปนรอยละ 79.80 
  เปดศูนย Smile & Smart Center เพื่อชวยในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา ตลอดจน
ชวยเหลือทุกปญหาของนักศึกษา มุงใหนักศึกษามีความสุข ประสบความสําเร็จทั้งการเรียนและการใชชีวิต ภาย
ใตนโยบาย เกง ดี มีสุข โดยศูนย Smile & Smart มีการบริการที่หลากหลายภายใตการดูแลของนักจิตวิทยา 
จิตแพทย คณาอาจารยจากสาํนักวิชาตางๆ ทีจ่ะชวยนักศกึษาท่ีประสบกับปญหา ไมวาจะเปนเร่ืองการเรียน ความ
รัก เร่ืองเพื่อน หรือภาวะเครียดตาง ๆ นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เชน Psychology Of Love, 
การดชีวิต เซียมซีสรางสุข, Positive Thinking, รูจักตัวเรา, เรียนใหเปน เห็นเกรด A และกิจกรรมสรางสุขตางๆ 
อีกมากมาย โดยเปดใหบริการวันจันทร – ศุกร เวลา 09.00-17.00 น.   ณ อาคารไทยบุรี และชองทางออนไลน
ผานเว็บไซต https://smilesmartcenter.weebly.com ตลอด 24 ชั่วโมง

มหาวิทยาลัยเสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรใชชีวิตสวนใหญอยูใน
มหาวิทยาลัย โดยสรางส่ิงอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคลองกับการเปน 
Residential University

 การเสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย มีโครงการที่ดําเนินการเพื่อเสริมสรางบรรยากาศเมือง
มหาวิทยาลัย เพื่อสอดคลองกับการเปน Residential University ตอเนื่องจากป 2561 คือ โครงการกอสราง 
WU Residence ซึ่งขณะนี้ไดกอสรางแลวเสร็จคาดวาจะพรอมเปดใหบริการภายในเดือนตุลาคม 2562 และ 
ณ ส้ินปงบประมาณ 2562 มหาวทิยาลยัมีโครงการรวมทนุกับภาคเอกชนท่ีผานการพจิารณาจากสภามหาวทิยาลยั    
วลัยลักษณแลวจํานวน 7 โครงการ ไดแก โครงการรวมทนุพืน้ทีพ่าณิชย ดานหนามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ โครงการ
รวมทุนหอพักบคุลากรของโรงพยาบาลศนูยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ โครงการรวมทนุรานอาหารริมนํา้ 
ณ สวนวลัยลักษณ โครงการรวมทุนกัญชาเพื่อเปนยารักษาโรค โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชา
แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร และโครงการรวมทุน WU Community Center 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดใหเอกชนเขาลงทุนเปดราน Durka หนาโรงพยาบาลสัตวเล็ก, รานลานชา, 
รานกาแฟมวลชน, รานโซนศูนยเคร่ืองมือวิทยฯ, รานโอเอซิส สาขาอาคารเรียนรวม 5 รานซีวิวบริการเรือถีบท่ี
สวนวลัยลักษณ และติดตั้งตู ATM ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทย 1 ตู และหนาสวนพัสดุ 1 ตู โครงการรวมทุน
โซลาฟารมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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มหาวิทยาลัยมีการอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหมโดยมุงเนนการอนุรักษพลังงานและ
ใหความ สําคัญกับการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  รวมถึงใหการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอมแก
นักศึกษาเพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิง่แวดลอม โดยจัดใหมีวิชาการอนรุักษส่ิงแวดลอมเปนวชิา
เสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน

 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตรการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของประเทศ ซึ่งในรอบปงบประมาณ 2562 ไดดําเนินกิจกรรมเพื่อ
การอนุรักษพลังงาน ดังนี้
 (1) โครงการเชาพรอมตดิตั้งงานเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอด LED ซึง่เปนโครงการที่ใหผูรบัจางมาลงทนุ
และมหาวิทยาลัยผอนจายจากผลประหยัดเปนรายเดือน โดยจะเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอด LED จํานวน 
23,930 หลอดจากทุกกลุมอาคารและโคมไฟถนน 500 โคม ซึ่งทาํใหสามารถประหยัดคาไฟฟาได 375,000 บาท/
เดือน หรือ 4,500,000 บาท/ป โดยขณะนี้ไดประกาศราง TOR แลวเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม 2562 มีผูวิจารณ 
2 รายและคณะกรรมการ TOR ได  มีการประชุมและพิจารณาเมื่อ 2 สิงหาคม 2562 ที่ผ านมา
 (2) โครงการเชาพรอมตดิตั้งงานเปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวนเปนชนดิทีม่ีประสิทธิภาพสงู โดย
เปลี่ยนระบบปรับอากาศเปนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง VRF ที่อาคารบรหิาร อาคารคอมพิวเตอร อาคารเรียนรวม 
1และ 3 และอาคารไทยบุรี ซ่ึงจะทําใหสามารถประหยัดคาไฟฟาได 9,208,357.44 บาท/ป โดยมหาวิทยาลัยจะ
ผอนจายเปนรายเดือนเปนระยะเวลา 5 ป ซ่ึงไดประกาศราง TOR แลวเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 

 (3) พัฒนาระบบใหบริการรถไฟฟา โดยในป 2561 มหาวิทยาลัยไดจางเหมาบริการรถขนสงภายในท่ี
ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา (Electric Shuttle Bus) กับบริษัทโกลบอล คอรเปอเรชั่น จํากัด ระยะเวลา
การใหบริการ 3 ป โดยไดมีการสงมอบรถไฟฟาจํานวน 16 คัน พรอมรถสํารอง 2 คัน ใหกับมหาวิทยาลัย
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2561 และไดเร่ิมเปดใหบริการ 5 เสนทาง ครอบคลุมภายในมหาวิทยาลัยและเสนทาง
ปากทางเขามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองความเปนอยูของนักศึกษา และในป 2562 ไดขยายเสนทางการวิ่ง
ของรถไฟฟาไปยังหอพักนักศึกษาใหม ดําเนินการปรับปายจอดรถไฟฟาใหเหมาะสม และประชาสัมพันธระบบ
ติดตามรถไฟฟาเพื่อใหงายตอการใชบริการรถไฟฟาของนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2563
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 (4) พัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับเกณฑประเมิน 6 ดาน ของ UI GreenMetric World University 
Ranking 2019 โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียวขึ้นเพื่อกําหนดกลยุทธ/มาตรการ
ในการดําเนินงานใหบรรลุตามเปาหมายที่วางไวและแตงตั้งคณะอนุกรรมการแตละดานท้ัง 6 ดาน รวมทั้งแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดานการมีสวนรวม   1 ชุดเพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ/มาตรการไปสูการปฏิบัติในแตละหนวยงาน
ทั่วทั้งองคกร มีการออกแบบเว็บไซตใหทันสมัยและเปนสากลมากข้ึน จัดฝกอบรมพนักงานเพื่อนําไปปฏิบัติ ให
กับตัวแทนหนวยงานที่ดูแลดานเว็บไซต และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวจะรวบรวมขอมูลจากหนาเว็บไซตของ
หนวยงานมาใชเปนขอมูลในการเขารวมการจดัอนัดบัมหาวทิยาลยัสีเขียวระดับโลก หรือ UI GreenMetric World 
University Ranking ตอไป
 (5) จัดกิจกรรม “Kick Off Walailak Go Green ” เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เพื่อใหความรูและ
สรางความเขาใจถึงบทบาทหนาท่ีการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานและบุคลากร 
ในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) โดยเฉพาะการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการชวยพัฒนามหาวิทยาลัยให
มุงสูการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืน 
 ใหการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชา
การอนรุักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน ในหมวดวิชาศกึษาทั่วไปเพือ่ใหนกัศึกษาทุกคนมคีวามรูและตระหนัก
ในการอนุรักษสิง่แวดลอมและสภาวะโลกรอนท่ีมีผลกระทบตอมนุษย และมีการจัดกิจกรรมโครงงานท่ีเกี่ยวของ
กับการสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแกนักศึกษา อาทิ อบรมปลุกจิตสํานึกอนุรักษพลังงาน
นกัศกึษาแกนกัศกึษาชัน้ปที ่1 โครงการ อบรมเชงิปฏิบัตกิารแกนนําประหยัดพลงังาน กิจกรรมอนรุกัษส่ิงแวดลอม
ชมรมพิทักษทะเล กิจกรรมคัดแยกขยะในหอพัก 
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ยุทธศาสตร์ที� 6

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก 

เพื�อการพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวทิยาลัยเสริมสรางความรวมมอืระหวางมหาวทิยาลัยกับองคกรภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งทัง้ในระดับ
ชาติและระดับทองถิ่น

 ความรวมมือดานการวิจยั มหาวิทยาลัยมีความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนางานวิจัยจํานวน 94 หนวยงาน โดยเปนการดําเนินงานผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 81 หนวยงาน และ
ผานสถาบันวจิยัวิทยาการสุขภาพอกี 13 หนวยงาน มโีครงการสําคัญ อาทิ โครงการพฒันาเทคโนโลยีแพลตฟอรม
เพื่อการบริหารจัดการ  ขนสงภายในพื้นที่เขตปลอดอากรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ รวมกับบริษัท ทาอากาศยาน
ไทย จํากัด (มหาชน) โครงการลดการยุบตัวของไมปาลมน้ํามันในระหวางการอบโดยการใชสารลดแรงตึงผิว รวม
กับบริษัท ทิมเบอร เอ็นจิเนียริ่ง ออฟ กระบ่ี จํากัด โครงการพัฒนาแบบจาํลองของการขยายตัวดวยอัตราเรงของ
เอกภพจากทฤษฎีท่ีเปนสวนขยายของทฤษฎีความโนมถวงของไอนสไตน รวมกับมหาวิทยาลัยนเรศวร โครงการ
อนุรักษและพฒันาศักยภาพมะนาวไขพนัธุพื้นเมืองดั้งเดิมของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกับวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรอินทรีย ตําบลนาพรุ อําเภอพระหม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนยสาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตร
เทิดพระเกียรติ ร.9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ความรวมมือดานการบริการวิชาการ มีเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานบริการวิชาการรวมกัน 
27 หนวยงาน อาทิ สมาคมอาหารแชเยือกเเข็งไทย สํานักงานยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท เบทา
โกร จํากัด (มหาชน) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนตน มี
โครงการสําคัญ อาทิ โครงการเรียนรู  เพือ่เสริมสรางคุณภาพชวีติผูสงูอายุ อาํเภอทาศาลา จังหวัดนครศรธีรรมราช 
โครงการเรียนรูและพัฒนาวิถีชีวิตแบบพึ่งตนเองเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโมคลาน โครงการวลัยลักษณ
สังคมรกัษสุขภาพ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราชสดุาฯ สยาม
บรมราชกมุารี (อพ.สธ.) และความรวมมือทางวิชาการกบัสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ เพ่ือใหความชวย
เหลือดานกฎหมายแกประชาชน ขับเคล่ือนความรวมมือทางวิชาการ  พรอมรวมสรางบัณฑิตนิติศาสตรของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนคนเกง คนดี โดยมีการลงนามไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 
 ความรวมมือดานสหกิจศึกษา มีกิจกรรมสําคัญในปนี้ คือ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนานัก
บริหารบุคคลเพื่อรวมขับเคลื่อนสหกิจสูอีอีซี” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณรวมกับชมรมผูบริหารงานบุคคลแหลมฉบังและสํานักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
เพื่อยกระดับองคความรูดานการบริหารการเปล่ียนแปลง และเปดเวทีรับฟงความคิดเห็นการดําเนินงานสหกิจ
ศึกษาจากสถานประกอบการ ในพื้นทีเ่ศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(อีอีซี) โดยมีสถานประกอบการในพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกกวา 40 แหงเขารวม ท้ังนี้ พื้นที่ภาคตะวันออกมีสถานประกอบการและหนวยงานท่ีมีศักยภาพสูง
จํานวนมาก ซ่ึงเปนแหลงเรียนรูและปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา โดยมหาวิทยาลัยไดสงนักศึกษาไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษาในพื้นที่ดังกลาวอยางตอเนื่อง   นอกจากนี้ยังไดจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 6 
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มถิุนายน 2562 โดย รวมกบัสาํนกังานปลดักระทรวงการอดุมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม (อว.) สมาคม
สหกิจศึกษาไทยและเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน และเครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต
ตอนลาง ภายใตคําขวัญ “หน่ึงทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สูอนาคตท่ียั่งยืน” เพื่อเปนส่ือกลางในการเผยแพร
ความรู ความเขาใจ และแลกเปล่ียนประสบการณการดาํเนนิงานดานสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทัว่ประเทศ 
โดยมีผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย, สถาน
ประกอบการ, เครือขายวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษาเขารวมงานกวา 1,000 คน 

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ ในรอบป 2562 
มหาวิทยาลัยมีบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) เพ่ิมขึ้น 19 ฉบับ ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยได
ลงนามบนัทกึขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวทิยาลยัและหนวยงานในตางประเทศรวมทัง้สิ้น 70 ฉบับ
ใน 20 ประเทศ ประกอบดวยประเทศในทวีปเอเชยี 11 ประเทศ คือ จีน เกาหลีใต ญีปุ่น ไตหวัน ฮองกง เวยีดนาม 
ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย ปากีสถาน และบังคลาเทศ ทวีปยุโรป 7 ประเทศคือ เยอรมัน อังกฤษ ออสเตรีย 
ฝรั่งเศส อิตาลี มาเซโดเนีย ฮังการี ทวีปออสเตรเลีย 1 ประเทศ และทวีปอเมริกา 1 ประเทศ ทั้งนี้ ขอตกลงความ
รวมมือทางวชิาการท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่องและมีผลลพัธจากความรวมมือเชิงประจกัษมีจํานวน 69 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 98.5 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” 
ครั้งท่ี 39 (Workshop on UniNet Network and computer Application: 39th WUNCA) ภายใต
แนวคิด “Smart University” ระหวางวันท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2562 โดยรวมกับสํานักงานบริหารเทคโนโลยี
การสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศกึษา (UniNet)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหคณาจารย 
นักวิจัย ผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือขายคอมพิวเตอรในระบบการ
ศึกษา ไดรับความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี Digital ใหมๆ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันจากวิทยากรกวา 
100 ทาน เพื่อนําความรูใหม ๆ  ไปใชพฒันาสถาบันอดุมศกึษาเพ่ือประโยชนตอนิสิต นักศกึษา สังคม และประเทศ
ชาติซึ่งเปนเปาหมายสําคัญสูงสุด 

มหาวิทยาลัยจัดประชุมวิชาการระดัไบนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและ
แลกเปล่ียนความรูระหวางนักวิจัยและผูสนใจ โดยจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยดีเดนเพื่อเผยแพรใน
วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

1) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณวิจัย ครั้งที่ 11 ในสัปดาหครบรอบการสถาปนา
มหาวิทยาลัย ในหัวขอ “Smart Research and Innovation to Thailand 4.0” ระหวางวนัที่ 27 - 28 มนีาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัย   วลัยลักษณ โดยจัดการบรรยายพิเศษ ดังนี้

27 มีค. 
2562

บรรยายพิเศษ เร่ือง “การวิจัยเพ่ือบริการสังคม: การศึกษาและใหความรูผูหญิงไทยกับการแตงงาน
กับชาวตางชาติ” โดย รองศาสตราจารย ดร.ดุษฎี อายุวัฒน จาก มหาวิทยาลัยขอนแกน

บรรยายพิเศษ เร่ือง “คณิตศาสตรการเงินสําหรับวางแผนชีวิต” 
โดย อาจารย ดร.นพพร ธรรมรงครัตน จากสํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

บรรยายพิเศษ เร่ือง Smart qualitative research in the era of Thailand 4.0 
โดย อาจารย เภสัชกรหญิง ดร.ศิราณี ยงประเดิม อาจารยสํานักวิชาเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

บรรยายพิเศษ เร่ือง เร่ือง “การใชขอมูลวางแผนและบริหารจัดการในการพัฒนาเชิงพื้นที่” 
โดย คุณเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต จากกรมชลประทาน

การบรรยายเร่ือง “คอคอดกระ” โดย คุณจิมม่ี ชวาลา

28 มีค. 
2562

อบรม “สมาธิบําบัดแบบ SKT”หอง 7216 โดย คุณมันทนา เฮาตระกูล 
จากคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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 นอกจากนี้ มีบทความท่ีสงเขารวมการประชุมในครั้งนี้จํานวนทั้งส้ิน 239 บทความ ประกอบดวย 1) กลุม
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 91 เร่ือง 2) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี73 เรือ่ง 3) กลุมวทิยาศาสตร
สุขภาพ  36 เรื่อง 4) กลุมงานวิจัยเชิงพื้นที่ 14 เร่ือง และ 5) กลุมการจัดการ 25 เร่ือง มีบทความที่รวมนําเสนอ
ประเภทบทคัดยอ   109 เร่ือง ประเภทบทความฉบับเต็ม 130 เร่ือง การนําเสนอบทความภาคโปสเตอร 113 
เร่ือง ภาคบรรยาย 126 เรื่อง ประเภทผูนําเสนอเปนนักศึกษาจํานวน 106 เรื่อง ประเภทอาจารย/บุคคลท่ัวไป 
133 เร่ือง จากจํานวนหนวยงาน/สถาบันการศึกษาทั่วประเทศรวม 48 หนวยงาน/สถาบัน
 2) จัดประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 8 หัวขอ“การบริหารจัดการเมืองและทอง
ถิ่นในยุค ไทยแลนด 4.0” เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเห็นถึงความสําคัญของการ
เปลีย่นแปลงของเมอืง วถิีชีวิตของผูคน ความกาวหนาดานเศรษฐกิจ การเปลีย่นแปลงดานสภาพสังคม เทคโนโลยี 
ส่ิงแวดลอม รวมท้ังวัฒนธรรมของชีวิต โดยเฉพาะอยางยิง่การยกระดับนวัตกรรมของทุกภาคสวนในประเทศไทย 
โดยตองอาศัยความคดิรเิร่ิมสรางสรรคเพือ่พฒันานวัตกรรมใหสามารถสรางความไดเปรียบเชงิการแขงขันได และ
ปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทตางๆ ท่ีเปลี่ยนไป  อีกทั้งยังเปนเวทีวิชาการสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิชาการ
ทางดานการบริหารจัดการเมืองและทองถิ่นท่ีสอดคลองกับบริบทตอไป และเปนเวทีสําหรับการนําเสนอผลงาน
จากนักวิชาการจากหลากหลายสาขาวิชาและสาขาอาชีพ เพื่อการเผยแพรความรูสูสาธารณชนในดานการบริหาร
จัดการเมืองและทองถิ่นในแงมุมตางๆ 
      3) จัดทํา Walailak Procedia สําหรับรองรับผลงานจากงานประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ เพื่อตีพมิพบทความฉบับเต็ม (Full-length paper) ของผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ โดย
ไมตองรอเวลาตีพิมพนาน (Rapid publication) และเผยแพรในวันประชุมวิชาการ ซ่ึงผูเขารวมประชุมสามารถ
อานออนไลนไดขณะฟงบรรยายหรือชมโปสเตอรผานเวบ็ไซต http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/
index Walailak Procedia มีเลข article ID, number และ volume ที่ชัดเจน เปน Periodicals ที่สืบคนได
ไมสูญหาย และเพิ่มโอกาสใหบทความไดรับการอางถึง (Citation) ในอนาคต ป ค.ศ. 2019 Walailak Procedia 
ออนไลนผลงานจากการประชุมวิชาการ จาํนวน 6 ฉบบั 117 บทความ มาจาก 2 งานประชุม ไดแก International 
Conference on the 4th Industrial Revolution and its Impacts และ การประชุมระดับชาติวลัยลักษณ
วิจัย ครั้งที่ 11
 4) จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธวัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งท่ี 5 “ภูษา
อาเซียน การปรับตัว การเปล่ียนแปลง และพลังสรางสรรค” (The 5th National and International 
Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and 
Creativity”) เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 โดยความรวมมือระหวางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ กับสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช และสถานกงสุลอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา ซึ่งจะชวย
สรางเครือขายความรวมมอืทางวชิาการในระดบัอาเซยีน พัฒนาตอยอดทางวชิาการและเอกลักษณงานวิจัย ตลอด
จนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยไปสูสาธารณะ เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือในระดับอาเซียน อันจะนํามา
ซึง่การพัฒนาทางดานวิชาการอยางยั่งยืน โดยไดรับเกียรติจาก Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญแหงอนิโดนีเซีย 
ประจําจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวขอ “ASEAN Fabrics : Significance and Value” รศ. ดร.สาวิตร 
พงศวัชร ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ“ผาอาเซียน” ผศ.ดร.วิกรม กรุงแกว ผศ.ดร.ธรีวัฒน ชางสาน อ.ศิวพงศ ก้ังสกุล 
อ.เฉลิมพล จันทรโชติ อ.ประภัสสร โพธ์ิศรีทอง รศ.กันต พูนพิพัฒน คุณอุดม เหรียญตระกูล และรศ.วิมล ดําศรี 
รวมเปนผูทรงคุณวุฒิ ดานวิชาการ และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากกลุม
ประเทศอาเซียนที่สนใจเขารวมนําเสนอผลงานวิจัยและวิชาการจาก 5 ประเทศ คือ อนิโดนีเซยี กัมพูชา ฟลปิปนส 
เมยีนมาร และประเทศไทย นอกจากนี้   ยงัมีการแสดงพธิเีปดชุด “วชริพัสตราภรณ” โดยนักศึกษาชมรมนาฏศลิป 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ การมอบโลขอบคุณหนวยงานใหการสนับสนุน การเดินแบบแฟช่ันโชวผาอาเซียน และ
การจัดแสดงนิทรรศการผาอาเซียนอีกดวย



รายงานประจําป� 2562                         64                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5) จัดประชมุวิชาการ “เภสชัศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจาํป 2562 : สถานการณปจจุบันและทศิทาง
การศึกษาเภสัชศาสตร” (Thai Pharmacy Education National Conference 2019 : Current Issues and 
Trends in Pharmacy Education ) เพ่ือรับทราบขอมูล สถานการณ ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร และการมี
สวนรวมทางการศึกษาของชุมชนในบริบทของวิชาชีพเภสัชศาสตรและสหสาขาวิชาชีพอื่น ระหวางวันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนฟอรจูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

6) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใชสังคม ครั้งท่ี 2” ระหวางวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 
ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวตักรรม เพ่ือเปนเวทีแลกเปล่ียนงานวิจัยและบริการวิชาการดานรับ
ใชสังคม นําไปสูการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ การพัฒนาตอยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัย
ไปสูสังคม เพื่อยกคุณภาพชีวิตชุมชนตนแบบอยางตอเนื่องและยั่งยืน ประกอบดวย การนําเสนอผลงานวิชาการ
ในรูปแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ Terminal 24 นิทรรศการการเผยแพร
ผลงานดานวชิาการรับใชสังคม ตามแนวคิด “ตนไมแหงความสุข Happy Tree Model ชุมชนอยูดีมีสุขแบบองค
รวม” ครอบคลุม 5 มิติ ไดแก มิติอาชีพ สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมและมิติสังคมวัฒนธรรม 
การนําเสนอผลงานวิชาการซึ่งมีผูสงผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร จํานวน 39 ผลงานจากสถาบันการศึกษา
ทั่วภาคใต ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(ไสใหญ) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัย
ทกัษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญและวทิยาเขตสุราษฎรธาน ีและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

มหาวิทยาลัยเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย ทั้งใน
ทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบความตองการของศิษยเกาที่อยูในโลกการปฏิบัติงาน
จริง รวมท้ังโอกาสที่ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

งานศิษยเกาสัมพันธ ไดจัดทําฐานขอมูลศิษยเกาและพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล www.alumni.
wu.ac.th  จัดกิจกรรมพบปะศิษยเกาในจังหวัดภูเก็ตและเยี่ยมเยียนนองนักกีฬามวล. ในโอกาสเขารวมแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  จัดโครงการ “ศิษยเกาสานสัมพันธ กิจกรรม
วันลอยกระทง” โดยมีกิจกรรมศิษยเกา Like and Share จัดคอนเสิรตศึกษิตเพื่อระดมทุนการศึกษา และ
ดําเนินการคัดเลือกและมอบรางวัลศิษยเกาดีเดน โดยในปนี้ไดแก 1) รางวัลศิษยเกาดีเดนดานอาชีพและ
หนาท่ีการงาน ไดแก ดร.อนุมาน จันทวงศ 2) รางวัลศิษยเกาดีเดนดานบําเพ็ญประโยชนแกสังคม ไดแก 
วาที่รอยตรี อัครายุทธ รังสิมันตุชาติ 3) รางวัลศิษยเกาดีเดนดานผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม ไดแก 
รองศาสตราจารย ดร.ชูชาติ พันธสวัสด์ิ 

มหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับสถาบัน
การศึกษาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ

 1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ป 2562 มีนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาแลกเปลี่ยนรวมทั้งศึกษาดูงาน
ระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (In-bound) จํานวน 114 คน จาก 17 สถาบันการศึกษา ไดแก 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
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 2) การหารือความรวมกับสถาบันตางประเทศ ในป 2562 มีบุคลากรจากสถาบันอื่นๆ เดินทางมารวม
กิจกรรมท่ี มวล. จํานวน 28 คณะ 102 คน จาก 13 ประเทศ อเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย รัสเซีย จีน นิวซีแลนด 
สิงคโปร แคนาดา อินเดีย ญี่ปุน   อินโดนีเชีย มาเลเซีย และ ไทย มีกิจกรรมสําคัญ อาทิ 1) คณะผูบริหารระดับ
สูงจาก Indiana University–Purdue University (IUPUI) ประเทศสหรัฐอเมริกา นําโดยนายกสภามหาวิทยาลยั 
Prof. Dr. Nasser H. Paydar, Chancellor of IUPUI  ซ่ึงไดมีการหารือรวมกันระหวางคณบดีของทั้งสองสถาบัน 
ไดแก สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร สํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตร และวิทยาลัยนานาชาติ โดยความคาดหวังจะเปนการสรางความรวม
มือทางการศึกษาแบบตอเนื่องระยะยาว 2) Dr. Doug Hunt, Professor ดาน Public Policy จาก College of 
Arts, Society and Education มหาวิทยาลัย James Cook University ประเทศ Australia เดินทางมาบรรยาย
ดาน Australian Public Policy ใหนักศึกษานานาชาติไดรับฟงและรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็น 3) คณะจาก 
Midstate Medical Center, Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางมาทํากิจกรรมวิชาการและหารือ
ความรวมมือกับสํานักวิชาแพทยศาสตรและเขาเยี่ยมคารวะผูบริหารมหาวิทยาลัย 4) Prof. Dr. Kelvin 
Willoughby, Director of the Innovation and Intellectual Property Laboratory, Center for 
Entrepreneurship, Skolkovo Institute of Science and Technology (Skoltech), Russia เดินทางมา
หารือความรวมมือทางวิชาการและบรรยายพิเศษหัวขอ “Endogenous Innovation, Technology 
Entrepreneurship and Economic Development: Does Intellectual Property Matter?” 5) คณะ
จาก Harbin Engineering University เดินทางมาหารือความรวมมือทางวิชาการและประชาสัมพันธ
ทุนการศึกษาประเทศจีนไปศึกษา  ดาน 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) ประเทศนิวซีแลนด เดินทางมาเปนวิทยากรในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
AD International Workshop: Environmental Design “The Way We Work (on the Fourth Industrial 
Revolution—4IR)” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระหวางวันที่ 12-16 กุมภาพันธ 2562 7) Prof. Dr. Patrick 
Finbarr Allen คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร 
มารวมหารือความรวมมือดานการจดัการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
ทันตแพทยศาสตร วิชาเอกทันตกรรมจัดฟน และวิชาเอกทันตสาธารณสุข 8) Dr. Ian Hall, HEA Partnership 
Development Manager, Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ เดินทางมารวมพิธีเปดตัว
ชมรม “WU UKPSF Club” เพื่อเปนศูนยแลกเปล่ียนประสบการณและความรูทางวิชาการของอาจารยผูผาน
การอบรมตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ 
(United Kingdom Professional Standards Framework) 9) Professor Dr. Ramesh K. Goyal อธิการบดี
มหาวิทยาลัย Delhi Pharmaceutical Sciences & Research University ประเทศอินเดีย เดินทางมาเพ่ือเปน 
Panelist การประชุมนานาชาติ The 4th Industrial Revolution and its Impacts หัวขอ The Impact of 
the 4th Industrial Revolution on Science and Technology และจัดเสวนาวิชาการ Roundtable 
Discussion ในหัวขอ “Artificial Intelligence (AI): Role of University” 10) Tun Abdullah Ahmad 
Badawi, a Former Prime Minister of Malaysia อดีตนายกรัฐมนตรีคนท่ี 5 ของ ประเทศมาเลเซีย 
(2003-2009) พรอมดวยคณะผูแทนจากโรงเรียนปอเนาะบานตาล จังหวัดนครศรีธรรมราชเดินทางมาเยี่ยมชม
กิจการของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ 11) Mr. Mingguang Zhao, Vice General Manager, Mr. Dongyu Zhao, 
Program Director, Open Edutainment, and Asst. Prof. Dr. Li Renliang จาก Open Edutainment 
ประชุมหารือกับวิทยาลัยนานาชาติเพื่อวางแผนการรับนักศึกษาจีน 
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มหาวิทยาลัยแสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ

  ป 2562 คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากองคกรภายนอก จําแนกเปน 2 กลุม
ไดแก  
 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมสังคมศาสตร ซ่ึงดําเนินงานผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
จํานวน 114 โครงการ และมีโครงการวิจัยจากงบประมาณแผนดินอีก 9 โครงการ รวมงบประมาณท้ังส้ิน 
86,445,814 บาท มโีครงการทีส่าํคัญจากแหลงทนุตาง ๆ  อาทิ โครงการการศึกษาชีววทิยาประมง สังคมเศรษฐกิจ 
และระบบนิเวศที่เกี่ยวของตอการฟนฟูทรัพยากรปูมาตามแนวทางการพัฒนาทางการประมง (Fishery 
improvement program: FIP) ในบริเวณอาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี จากแหลงทุน สวก. โครงการ
รูปแบบการทองเที่ยวชุมชนที่มีความสมดุล โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร โครงการ
การพฒันาเทคโนโลยีแพลตฟอรมเพือ่การบรหิารจดัการขนสงภายในพืน้ท่ีเขตปลอดอากรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
จากแหลงทุน สกว. โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบสรางตัวตนเสมือนสําหรบัการขายเสื้อผาสตรีบนระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส จากแหลงทุน สวทน.และบริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุป จํากัด โครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือขายผูหญิงเพื่อสรางความรวมมือกับคณะกรรมการอิสลามกลางประจําจังหวัดและองคกรภาครัฐในการ
ยุติความรุนแรงตอผูหญิงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต จากแหลงทุน Oxfam โครงการการพัฒนาเทคโนโลยี
และเคร่ืองมอืเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูปและการพฒันาผลติภัณฑปลายนํ้าจากไมยางพารา 
จากแหลงทุน สกสว. และ โครงการการพฒันา Platform สําหรับบริหารจดัการการเดนิเรอืทองเที่ยวบน Machine 
Learning Cloud โดยใช loT Sensor ในพื้นที่บริการการทองเที่ยวทางทะเลจากทาเรือทองเท่ียวอาวฉลอง จาก
แหลงทุน สกสว. เปนตน
 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งดําเนินการผานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจํานวน 30 โครงการ และ
โครงการวิจยัจากงบประมาณแผนดินอีก 4 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิน้ 20,468,563 บาท มีโครงการที่สําคัญ 
อาทิ การวิจัยสถานการณและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
ม. สรางสุขภาคใต การศึกษาความปลอดภยัและฤทธิ์ลดไขของสารฟลาโวนอยดจากสมุนไพรแกแลในสัตวทดลอง 
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของกุงสมใน บรรจุภัณฑหอพลาสติก และการใชกลาเชื้อเพื่อใชพัฒนากระบวนการ
ผลิตกุงสม   เปนตน
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ยุทธศาสตร์ที� 7

การบริหารสินทรัพย์ขอมหาวิทยาลัย

เพื�อเพิ�มศักยภาพ และ

ความสามารถในการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยแสวงหารายไดจากลิขสิทธ์ิหรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถนําไป
ตอยอดเพ่ือผลประโยชนทางธุรกิจในอนาคต

 ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในปนี้มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีไดรับการจด
ทะเบียนรวม 6 ชิ้นงานคือ 1)เคร่ืองยิงลูกเทนนิส 2) ชุดทดสอบวุนอาหารความหนืดสูงสําหรับคัดเลือกเชื้อแคม
ไพโลแบค 3) สูตรอาหารแยกเชื้อแบคทีเรียในวงศเอนเทอโรแบคทีเรียซีอีและแบคทีเรียที่ไมใชนํ้าตาลกลูโคส 
4) ชุดหัวฉีดและปอนเสนพลาสติกของเครื่องพิมพ 3 มิติพรอมระบบตรวจจับความผิดพลาดของเสน และ 
5) เทคนิคการเล้ียงเชื้อสเตรปโตมัยซีทในหลอดทดลองเพื่อลดระยะเวลาในการผลิตสารเมแทบอไลททุติยภูมิ 
6) มิเตอรวัดความชื้นในไมยางพาราแบบตานทาน นอกจากนี้ มีผลงานวิจัยที่อยูระหวางยื่นขอจดทะเบียน
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรอีกจํานวน 28 ผลงาน
 มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน จํานวน 7 โครงการรวมมูลคา 
3,192,422.20 บาท สูงกวาเปาหมายที่กําหนด คือ 1) ระบบทําความรอนดวยไมโครเวฟรวมกับระบบสายพาน
ลําเลียงอยางตอเนื่อง มูลคา 980,000 บาท 2) เคร่ืองพลาสมาแอคติเวทในนํ้าสาหรับการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรม มูลคา 400,000 บาท 3) สูตรและกรรมวิธีการผลิตปนยางสาหรับการฝกอบรมและปฏิบัติมูลคา 
6,000 บาท 4) การพัฒนาเครื่องตนแบบการแยกสปอรของราจากเม็ดขาวดวยเทคโนโลยีไซโคลนและพลังงาน
ไมโครเวฟ มูลคา 150,000 บาท 5) มูลคาขายจากเครื่องพิมพ 3 มิติ และกลองจุลทรรศนแบบพกพา มูลคา 
467,772.20 บาท 6) มูลคาจากวิสาหกิจศูนยผลิตและบริการชีวอินทรียเกษตร มูลคา 820,860 บาท 7) ระบบ
ควบคุมการอบไมอัตโนมัติ (dry  wood) มูลคา 367,790 บาท

มหาวิทยาลัยจัดทําโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ 
รวมถึงจัดทําแผนแมบทในการใชประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเปนรายไดสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต

 ดําเนินงานศูนยสมารทฟารม เปนหนวยงานวิสาหกิจ ที่มุงบริหารจัดการใหสามารถพึ่งพาตัวเองได ใช
ระบบบริหารจัดการดานเกษตรสมัยใหม โดยนําเทคโนโลยีมาใชในกระบวนการดําเนินงาน และใชพื้นท่ีวางเปลา
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และพื้นที่มีปญหาใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งปจจุบันมีการใชพ้ืนที่ไปแลวท้ังหมด 1,391.5 ไร และอยูระหวางการ
ดําเนินการอีก 400 ไร มีโครงการสําคัญ ไดแก โครงการผลิตพืช 10 โครงการ คือ ปาลมนํ้ามัน ยางพารา ทุเรียน 

มังคุด สละ มะพราวนํา้หอม ขนุน ไมผล 11 ชนิด พืชแซมในแปลงเกษตร และผลิตแปลงวิจัยและพัฒนาการผลิต
พืช โดยไดใหชาวบานมารวมมือในการปลูกพืชลมลุกในแปลงตาง ๆ เชน สละ ปาลมนํ้ามัน มะพราว เพ่ือลด
ชองวางระหวางมหาวิทยาลัยและชาวบาน และลดการบริหารจัดการดานการดูแลรักษาไดอีกชองทางหนึ่ง 

 ความรวมมือทางวิชาการ “โครงการฟารมสาธติการเลีย้งสกุรขนุและไกไขระบบปดอัตโนมตัิ (Green 
Farm)” โดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ไดลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการเม่ือวันที่ 7 มกราคม 2562 เพื่อรวมพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยแกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยเฉพาะการผลักดันใหฟารมสาธิตนี้ เปนแหลงฝกงานและแหลงเรียนรู
เชิงปฏิบัติการดานการเกษตรอุตสาหกรรมและปศุสัตว แกนักศึกษาสาขานวัตกรรมการเกษตรและการประกอบ
การ และสาขาอ่ืนๆ นับเปนการสรางการจัดการเกษตรนําสมัยดวยเทคโนโลยี ชวยขับเคล่ือนการเกษตรดวย

นวัตกรรม สอดคลองกับนโยบายไทยแลนด 4.0 ของภาครัฐฯ ที่สามารถพัฒนาไปสูการเปนแหลงเรียนรู
ดานการเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม และยังถือเปนการสนับสนุนการผลิตอาหารปลอดภัยแกชุมชน 
 นอกจากนี้ ศูนยสมารทฟารมไดรวมกับสวนส่ือสารองคกร จัดกิจกรรม “Eating Corn@Walailak” เมื่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 โดยสืบเนื่องจากปงบประมาณ 2560 ศูนยสมารทฟารม ไดรับงบประมาณเพ่ือดําเนินการ
ปลูกพืชไร 118 ไร จากโครงการสงเสริมและพัฒนาระบบการเกษตรแปลงใหญ กลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 
(การพัฒนา Smart Farming เพื่อสงเสรมิเศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง) โดยมีสํานักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เปนผูรับผิดชอบรวม โดยในรอบแรกไดดําเนินการปลูกขาวโพดหวานพันธุลูกผสมไฮบริกซ 3 จํานวน 80 ไร เมื่อ
ครบอายุการเก็บเกี่ยวจึงไดจัดกิจกรรมดังกลาวขึ้น โดยประกอบดวยกิจกรรมเก็บขาวโพดหวานสดจากตน การ
แขงขันกินขาวโพด การจําหนายขาวโพดหวาน ณ แปลงขาวโพดหวาน โดยมีประชาชนท่ัวไป นักศึกษาและ

บุคลากรเขารวมจํานวนมาก 
 จัดทําโครงการพัฒนาทรัพยสนิของมหาวทิยาลัย โดยมีศูนยบริหารทรัพยสินดําเนนิงานบริหารจัดการ
ทรัพยสินและโครงการตาง ๆ เพื่อหารายไดแกมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินงานบริหารจัดการดานการสุขาภิบาล

อาหารในโรงอาหาร  สงเสรมิการตลาดและพัฒนาการใหบริการของศูนยกีฬาและสขุภาพ ศูนยหนังสือ ใหบรกิาร
ดานสถานท่ีและท่ีพักสําหรับการอบรมสัมมนา/การประชุม/อ่ืน ๆ (หอพักและเรือนวลัย) ใหบริการเมืองจําลอง 
โดยรายได ณ เดือนสิงหาคม 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 50,525,193.51 บาท ประกอบดวย ฝายบริหารท่ัวไป (โรง

อาหาร) จาํนวน 4,420,983.90 บาท ฝายกิจการหอพักนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 33,480,602.82 บาท ฝาย
สถานกีฬาและสุขภาพ จํานวน 656,691.59 บาท ฝายโรงแรมและนันทนาการ จํานวน 1,798,600.06 บาท และ
ฝายศนูยหนงัสือมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ จํานวน 10,168,315.14 บาท ทั้งนี้   มีรายจายในการดาํเนินงานจํานวน 

30,558,226.99 บาท สรุปมีกําไรสุทธิจากการดําเนินงานจํานวน 19,966,966.52 บาท 
 สงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย ไดมีการประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อรวมลงทุนใน
โครงการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ สิ้นปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยมีโครงการรวมทุนกับภาคเอกชนที่ผาน

การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณแลวจํานวน 7 โครงการ ไดแก โครงการรวมทุนพื้นที่พาณิชย ดาน
หนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ โครงการรวมทุนรานอาหารริมนํ้า ณ สวนวลัยลักษณ โครงการรวมทุนกัญชาเพ่ือเปนยารักษาโรค 

โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร และโครงการรวมทุน 
WU Community Center
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มหาวิทยาลยัแสวงหาแหลงเงินทุนจากการบรจิาคและการบรหิารผลตอบแทนจากเงนิลงทุน เพื่อสรางโอกาส
ใหมๆใหกับมหาวิทยาลัย

พัฒนาระบบการบริจาคของมหาวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลการรับบริจาค
อิเล็กทรอนิกส เพื่อชวยเพิ่มชองทางในการรับบริจาค และเพื่อใชเปนฐานขอมูลในการคัดเลือกผูมีอุปการคุณ
สําหรับมอบรางวัลหรือโล ซ่ึงไดมีการจัดตั้งคณะทํางานในป 2560 เพื่อกําหนดขอบเขตขอมูลและรูปแบบความ
ตองการ โดยมีศูนยเทคโนโลยีดิจิทัลเปนผูพัฒนาระบบ และไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไรเงินสด WU Smart Society และการบริการจัดการทางการเงินผาน
ระบบ Krungthai Platfrom กับธนาคารกรุงไทย ไปเมื่อวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562  เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
การใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การใหบริการบัตร
ประจําตัวอัจฉริยะแบบผูกบัญชีธนาคาร การใหบริการจัดการทางการเงินท่ีครบวงจรผานระบบ KTB  Digital 
Platform การพัฒนาและใหบริการแอพพลิเคชันบนมือถือ WU Smart Life Application การพัฒนาและให
บริการระบบบริหารจัดการทางการเงินสําหรับหอพักนักศึกษา การสนับสนุนดานการวิจัย รวมทั้งการใหโอกาส
นักศึกษาเขารวมฝก สหกิจศึกษากับธนาคาร ซึ่งระบบดังกลาวไดรวมถึงระบบบริจาคดวย โดยในป 2562 ยังอยู
ระหวางการหารอืเพือ่หาขอสรปุรวมกันระหวางธนาคารกรงุไทยและมหาวทิยาลยัในเร่ืองการเก็บทะเบยีนประวตัิ
ผูรับบริจาคและการควบคุมการออกหนังสือการขอรับบริจาค 
 การบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส 3 (ต.ค. 61 – มิ.ย. 62)  มีผล
ตอบแทนการลงทุนอัตราเฉลี่ยรอยละ 2.440 โดยผลการดําเนินงานท้ัง 3 บลจ. สูงกวาดัชนีเปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานกับตัวแปรอางอิง (Benchmark) ในบริบทตลาดเงินและตลาดทนุ ประกอบดวย บลจ.เอ็มเอฟซี จํากัด 
รอยละ 2.296 บลจ.กสิกรไทย จํากัด รอยละ 2.562 และ บลจ.ไทยพาณิชย จํากัด รอยละ 2.461
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ยุทธศาสตร์ที� 8

การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มี

ศักยภาพสูง และเป�นเสาหลัก

ด้านสุขภาวะของประชาชน

ในพื�นที�ภาคใต้

มหาวิทยาลัยสรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการในศูนยการ
แพทย เพื่อลดภาระการลงทุนและงบประมาณ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเครื่องมือทางการแพทยเพื่อให
บริการทางการแพทยที่ทันสมัย

 ความรวมมือดานนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ  มหาวิทยาลัยไดลงนามความ
รวมมือกับ บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาเพ่ิม
มูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร เชน อาหารและผลไมสมุนไพรของประเทศไทย รวมถึงการตอยอดองคความรู
จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสูการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเชิงพาณิชยของภาคเอกชน 
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ลงนาม MOU โครงการผลิตกัญชาเพื่อใชทางการแพทยกับบริษัทซุปเปอรสตาร คอฟฟ จํากัด เมื่อ
เพื่อพัฒนาดานวชิาการทางดานเภสัชกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ 
ทําใหเกิดวิวัฒนาการความเจริญกาวหนาทางดานวิทยาการ เปนประโยชนแกผูปวยและการสาธารณสุข รวมถึง
ดานเศรษฐกิจของประเทศ โดยจะรวมมือกัน ขยาย คิดคน ผลิต พัฒนาสายพันธุกัญชาคุณภาพดี สูตรตํารับยา 
และวธิกีารบําบัดรักษาโรคใหมคีุณภาพและความปลอดภัย ซึง่ความรวมมือในคร้ังนี้มีแนวทางการดําเนนิงานและ
กิจกรรมความรวมมือในการปลูกผลิตกัญชาเพื่อใชทางการแพทย เพื่อสงเสริมสนับสนุนทางดานการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร การถายทอดองคความรูแกบุคลากรของทั้งสองฝาย ความรวมมือในการวิจัยดานกัญชาเพื่อใช
ทางการแพทย การผลิตผลิตภัณฑ สินคาอุปโภคบริโภคจากกัญชา รวมถึงการใชทรัพยากรของทั้งสองฝาย อาทิ 
นักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูล เคร่ืองมือ อุปกรณ โครงสรางพื้นฐาน สถานีที่ปจจัยอ่ืนๆ ตลอดจนพื้นท่ีของ
มหาวิทยาลัยและพื้นท่ีสวนขยายตามความเหมาะสมในเวลาตอไป 

จัดสัมมนาวิชาการ “การบริหารจัดการการปลูกกัญชาเพื่อใชทางการแพทย” เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 
2562 เพื่อใหความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการปลูกกัญชาเพื่อการรักษาทางการแพทย ตลอดจนกฎหมายท่ี
เกี่ยวของกับการปลูกกัญชาตามมาตรฐาน GACP มีระบบการปลูกและการดูแลที่ถูกตองตามกฎหมาย เพื่อให
การผลิตสารสําคัญทางการแพทยไมมีการตกคางในการนําไปใชเปนยา 

มหาวิทยาลัยมุงเนนการศึกษาปญหาสุขภาพในพื้นที่ (Area-based research) ที่เนน long term 
follow up เพ่ือสรางนวัตกรรมและเปนตนแบบในระดับนานาชาติ

โครงการวิจัยตามแผนงานบูรณาการดานการวิจัยประจําปงบประมาณ 2562 ในกลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวน 4 โครงการ ดังนี้
  1) โครงการวิจัยเร่ือง ผลิตภาพดานสุขภาพและภาวะพฤฒพลังของแรงงานผูสูงอายุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ภายใตแผนงานบรูณาการการเสริมสรางพฤฒพลังของแรงงานผูสูงอายุ จังหวดันครศรีธรรมราช 
ซึ่งไดเก็บรวบรวมขอมูลแรงงานนอกระบบและนอกระบบ 8 ประเด็นในพื้นท่ีอําเภอทาศาลา จํานวน 147 คน ใน
พื้นท่ีอําเภอเมือง จํานวน 186 คน รวม 333 คน เพื่อทําการประเมินสมรรถภาพทางกาย และศึกษาความพรอม
ตอการจัดการดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแรงงานสูงอายุในชุมชน
  2) โครงการวิจัย เร่ือง การจัดสขุาภิบาลท่ีพกัอาศัยของแรงงานผูสงูอายุ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
มีการประเมินสุขาภิบาลท่ีพักอาศัยของแรงงานผูสูงอายุในพื้นท่ีศึกษา โดยดําเนินการประเมินแลวเสร็จ 11 
หมูบานจากทั้งหมด 13 หมูบาน มีจํานวนครัวเรือนท่ีสํารวจแลวเสร็จ 233 ครัวเรือนจากท้ังหมด 333 ครัวเรือน 
(รอยละ 70)
  3)โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาส่ิงแวดลอมที่เปนมิตรสําหรับแรงงานผูสูงอายุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยไดลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามคุณภาพชีวิตของผูสูงวัย และความพึงพอใจตอสภาพแวดลอม
บริเวณท่ีพักอาศัย ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมกับสํารวจตลาดบริเวณใกลเคียง เพื่อวางแผนในการ
เก็บตัวอยางส่ิงแวดลอม  ตรวจวัดปริมาณของสารเคมีตกคาง และสํารวจจุดเก็บตัวอยางอากาศ ซ่ึงไดเก็บ
แบบสอบถามแลวเสร็จรอยละ 90 สําหรับการเก็บตัวอยางทางสิ่งแวดลอมจะดําเนินการเก็บตัวอยางตั้งแตวันท่ี 
19 สิงหาคม 2562 - 9 กันยายน 2562
  4) โครงการวิจัยเร่ือง ภาวะโภชนาการและการเสริมสรางสุขภาพของแรงงานผูสูงอายุ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยไดสํารวจอาหารบริโภคของแรงงานผูสูงอายุในอําเภอทาศาลาและในอําเภอเมืองจํานวน 
125 คน จากตัวอยางเปาหมายจํานวน 324 คน และดําเนินการประเมินภาวะโภชนาการ โดยการวัดสัดสวน
รางกายแรงงานผูสูงอายุ และประเมินความพรอมตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของแรงงาน
ผูสูงอายุกลุมเปาหมาย
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มหาวิทยาลัยเรงรัดโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ  รวมถึงการกําหนด
แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ  ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว  

 การกอสรางศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ความคืบหนาในการกอสราง ณ กันยายน 2562 
มีผลงานแลวเสร็จสะสม 97.28% (เบิกจายแลวจํานวน 29 งวด) จํานวนเงินทั้งสิ้น 1,839,616,275.45 บาท ซึ่ง
ประกอบดวย อาคารอํานวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น 
และกลุมอาคารบานพักบุคลากร ไดแก อาคาร R1 บานพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หนวย อาคาร R2 บานพัก
บุคลากรโสด สูง 3 ชั้น จํานวน 1 หลัง 80 หนวย อาคาร R3 บานพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หนวย 
อาคาร R4 และบานพักเดี่ยว 2 ชั้น จํานวน 25 หนวย โดยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 ท่ีผานมา พลเอกประยุทธ 
จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพรอมคณะ ไดเดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ โดย ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ไดรายงาน
ความกาวหนาการกอสรางศูนยการแพทยฯ พรอมนําชมนิทรรศการและสถานท่ีกอสราง โดยปจจุบันศูนยการ
แพทยฯ ไดเปดโรงพยาบาลนํารองเพื่อใหบริการผูปวยนอกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 มีการเปดใหบริการ
คลินิกตา เวชศาสตรฟนฟู เวชศาสตรครอบครัว คลินิกอายุรกรรม คลินิกเด็ก คลินิกโรคภูมิแพและหอบหืด คลินิก
เร้ือรัง คลินิก หู คอ จมูก คลินิกท่ัวไป คลินิกศัลกรรมกระดูกและขอ คลินิกถันยเมตต คลินิกศัลยกรรม คลินิกสูติ
นารีเวช คลินิกจิตเวช คลินิกตรวจสุขภาพ รวมถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยที่ผานมาไดใหบริการผูปวยนอก 
300 คนตอวัน ซึ่งสวนใหญเปนบุคลากรและนักศึกษารวมแลวกวา 9,000 คน 
 ทั้งนี้ ภายหลังการกอสรางเสร็จสมบูรณในป 2562 และในป 2563 จะเร่ิมรับผูปวยในจํานวน 120 เตียง 
ในป 2564 จะขยายเพ่ิมเปน 419 เตียง และจะขยายใหครบ 750 เตียงในระยะตอไป ซึ่งจะกลายเปนโรงพยาบาล
ศูนยขนาดใหญของภาคใตตอนบน มบีุคลากรทางการแพทยไมนอยกวา 3,000 คน มีการใหบริการทางการแพทย
ใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับการใหบริการไดเฉล่ียปละ 5 แสนคน 
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มหาวิทยาลัยมโีครงสรางการบริหารโรงพยาบาลที่สามารถรวมกันกํากับดแูลโดยสาํนกัวชิาทางวิทยาศาสตร
สุขภาพและศูนยการแพทย โดยกําหนดภาระหนาที่ การสอน การวิจัย และการใหบริการทางคลินิก  และ
กําหนดสัดสวนคาตอบแทนของทั้งสามฝาย (ผูปฏิบัติ  ศูนยการแพทย และสํานักวิชา)  รวมถึงมีระบบกลไก
ในการประเมินภาระงานอยางเหมาะสม และสามารถใหบริการทางคลินิกไดในวันทําการ โดยไดรับ
คาตอบแทน

การขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาล
ศูนยการแพทย มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ไดรบัการขึน้ทะเบียนเปนหนวยบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกนั
สุขภาพแหงชาติ ประเภทหนวยบรกิารปฐมภูมิและหนวยบริการประจาํ ตัง้แตวันที ่1 ตุลาคม 2560 โดยมนีักศกึษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนกลุมประชากรในพื้นท่ี และสามารถจัดบริการสาธารณสุขใหแกประชาชนทั่วไปตาม
ระเบียบของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ขณะนี้มีผูขึ้นทะเบียนสิทธิประกันสุขภาพถวนหนา
ประมาณ 7,643 คน ท้ังนี ้ศูนยการแพทยฯ ไดจดัทําแผนบริหารศูนยการแพทยในดานแผนงบประมาณ แผนงาน 
และแผนทรัพยากรบุคคลไวครอบคลุมปงบประมาณ 2561-2569 เรียบรอยแลว โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับ
แผนการเปดใหบริการในป 2564

ประกาศแนวปฏิบัติการจายคาตอบแทนแพทยตรวจสุขภาพบุคลากรมหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ตัง้แต
ปงบประมาณ 2560 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เพื่อใหแพทยสามารถใหบริการทางคลินิกไดในวันทําการ โดย
ไดรับคาตอบแทนอยางเหมาะสม นอกจากนี้ ไดมีการกําหนดเกณฑประเมินภาระงานทั้งสัดสวนการสอน การ
วิจัยและการพัฒนางานทางวิชาการ งานบริการวิชาการ การทํานุศิลปะวัฒนธรรมและงานอื่น ๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน พ.ศ. 2562 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562
 กําหนดขอบเขตภาระงานแกหัวหนาหนวยงานในบังคับบัญชาทุกระดบั โดยมีคําสั่งมอบหมายหนาท่ี
ความรับผิดชอบแกหัวหนาหนวยงานในบังคับบัญชาทุกระดับทุกคน พรอมท้ังกําหนดตัวชี้วัด (KPI) มอบหมาย
แกผูใตบังคับบัญชาทุกระดับชั้น 

มหาวิทยาลัยสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ

พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทย ศูนยการแพทยฯ ไดดําเนินงานรวมกับ
ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล จัดทําโครงการเพื่อเสนอของบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล
ศูนยการแพทย มหาวทิยาลัย     วลัยลักษณ จํานวนเงิน 337,166,794.00 บาท ตอกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม ซ่ึงไดรบัอนุมัติในหลักการแลว โดยไดรับงบประมาณในปงบประมาณ 2562 จํานวน 37 ลานบาท และ
ในปงบประมาณ 2563 จํานวน 220 ลานบาท

แผนรองรับระบบ สปสช. ใหแกผูรับบริการตามระเบียบของ สปสช. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนสถานพยาบาลของทางราชการ ตั้งแต 21 สิงหาคม 2560 โดยได
ดําเนินการจัดการฐานขอมลูในระบบเบิกจายเพื่อใหผูรบับริการใชสิทธิขาราชการจายตรงกรมบญัชีกลางสามารถ
ขึ้นทะเบียนเขารวมโครงการได ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงปจจุบัน มีผูเขารวมโครงการเบิกจายตรง
จํานวน 8,260 ราย ซ่ึงผูมีสิทธิสามารถใชบริการโดยแสดงบัตรประชาชนผานการตรวจสอบสิทธิโดยเคร่ือง EDC 
โดยไมตองขึ้นทะเบียนจายตรง

สํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยการแพทยฯ ผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการ ภายหลังจากการรับบริการในแผนกตาง ๆ ผลการสํารวจพบวา ผูรับบริการสวนใหญมีความพึง
พอใจในบริการของศูนยการแพทยฯ เทากับ 4.25 คะแนน คิดเปน รอยละ 85 และมีขอเสนอแนะใหปรับปรุง ซึ่ง
ศูนยการแพทยฯ จะนํามาปรับปรุงการใหบริการตอไป 
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มหาวิทยาลัยสงเสริมใหศูนยการแพทยเปนแหลงเชีย่วชาญที่สอดคลองกับความตองการของประชาชนและ
ทางการแพทย รวมถึงติดตอสมาคมแพทยไทยในอเมริกาใหมาชวยงานศูนยการแพทยอีกทางหนึ่ง

เปดโรงพยาบาลศนูยการแพทยอยางเปนทางการ (Grand Opening) ไดเปดใหบรกิารระยะแรก เพื่อ
ใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปอยางเปนทางการ ตั้งแตวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 โดยเปดให
บริการดูแลรักษา แผนกผูปวยนอก โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางตาง ๆ ประกอบดวย คลินิกท่ัวไป คลินิกตา 
คลินิกวัดสายตา คลินิกคอนเทคเลนส คลินิกเด็ก คลินิกรักษใจ(คลินิกจิตเวช) คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเร้ือรัง 
คลินิกโรคภูมแิพและหอบหืด คลินิกสูตินรีเวช คลินิกห ูคอ จมกู คลินิกถันยเมตต(คลินกิเตานม) คลินิกศัลยศาสตร 
คลินิกเวชศาสตรครอบครัว คลินิกเวชศาสตรฟนฟู ซึ่งมีผูมาใชบริการเฉล่ียวันละ 200 คน 

มหาวิทยาลัยจัดตั้ง Excellent center มุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการให
บริการการรักษา โดยมีแหลงปฏิบัติการทางการวิจัยและฝายใหบริการการศึกษาวิจัยภายใตโครงสรางของ
ศูนยการแพทย (Teaching and research hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลทีแ่ตกตางจากโรงพยาบาลระดับ
ตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป

จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ปจจุบันมี 5 ศูนย ดังนี้
  (1) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย 
  (2) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส 
  (3) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก 
  (4) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง
  (5) ศูนยความเปนเลิศ นวัตกรรม และ ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ

เปดใหบริการผูปวยใน โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลยัลักษณไดเปดใหบริการแผนกผูปวย
ในจํานวน 16 เตียง แบงเปน ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง พรอมท้ังขยายเวลาเปดแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจาก
เดิมเปดถึง 20.00 น. เปนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง  โดยเร่ิมเปดใหบริการรับผูปวยในแลวต้ังแตวันท่ี 1 เมษายน 
2562 เพื่อเตรียมความพรอมกอนเปดศูนยการแพทยอยางเต็มรูปแบบในปลายป 2563 จํานวน 120 เตียง และ
ตนป 2565 จํานวน 419 เตียง แตหลังจากท่ีใหบริการมาระยะหนึ่งจําเปนตองปดการใหบริการแผนกผูปวย และ
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เปนการชั่วคราว ดวยอยูในระหวางการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบการให
บริการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอ่ืน ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการเปดใหบริการเต็มรูปแบบ
ตอไป
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ยุทธศาสตร์ที� 9

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา

ด้านการกีฬาและสุขภาพ

มหาวิทยาลัยพัฒนานักศึกษาเขาสูการแขงขันทั้งกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสรางความ
รวมมือดานการกีฬาและสุขภาพกับหนวยงานภายนอก

 สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาตามโอกาส ในรอบปงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได
สงนักศึกษาเขารวมแขงขันในกีฬาหลายประเภทรวม 41 รายการแขงขัน อาทิ การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
แหงประเทศไทยครั้งที่ 46 การแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2562 ประเภทเมาเทนไบค 
ครอสคันทรี การแขงขันเดิน-วิ่ง Trail Trang Sport Series การแขงขันประดูเกมสประเภทบาสเกตบอลชาย
และหญิง การแขงขัน Central Festival Hatyai Badminton Challenge Cup 2019 การแขงขัน The Next 
Suratthani 2019 การแขงขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ นักศึกษาไดรับเหรียญ
รางวัลจากการแขงขันรวมท้ังสิ้น 7 รางวัล ไดแก ชนะเลิศการแขงขันจักรยานชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 
2562 ประเภทเมาเทนไบค ครอสคันทร่ี สนาม 1 และสนาม 2  รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศการแขงขันกีฬา
เทเบลิเทนนสิชิงชนะเลศิจังหวัดนครศรีธรรมราช  รางวัลชนะเลศิการแขงขันแบดมินตัน วลัยลกัษณเดย ประชาชน  
รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขัน Central Festival Hatyai Badminton Challenge Cup 2019  รองชนะเลิศ
อันดับ 2 การแขงขัน The Next Suratthani 2019 
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มหาวทิยาลัยสงเสริมกิจกรรมดานกฬีาและสุขภาพของสาํนักวิชา องคการนกัศึกษา สภานกัศกึษาและสโมสร
นักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางท่ัวถึงทั้งเพื่อสุขภาพและการฝกฝนใหนักศึกษามีจิตใจเปน
นักกีฬาและเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

  มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬาและนันทนาการสําหรับนักศึกษาและบุคลากรผานทาง
งานกีฬาและสุขภาพ สวนกิจการนักศึกษา อยางตอเนื่อง อาทิ จัดกิจกรรมมหกรรมกีฬา Walailak day Sport 
festival จํานวน 6 ชนิดกีฬา ไดแก แบดมินตัน เทนนิส วอลเลยบอล ตะกรอ ฟุตบอลหญาเทียม และจักรยาน 
จัดคายเสริมทักษะนักกีฬาวายนํ้าภาคใตและการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการผูฝกสอนวายนํ้าภาคใต จัดทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย จัดการแขงขันกีฬาเครือขาย IMT-GT ครัง้ที ่21 เตรยีมทมีและฝกซอมกีฬาเพือ่เขารวมแขงขนั
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย และใหบริการสนามและอุปกรณกีฬา ณ อาคารวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณตลอดป

มหาวทิยาลยัปรับปรงุอาคารสถานทีแ่ละอปุกรณการเรยีนการสอนดานการกีฬาและสขุภาพใหมปีระสิทธิภาพ
และพรอมใชงาน

 ปรับปรุงศูนยกีฬาและสุขภาพ ไดเตรยีมแสวงหางบประมาณจากแหลงทุนภายนอกเพื่อปรับปรุงสนาม
กีฬาเพ่ิมเติม รองรับการเปนเจาภาพกีฬาบุคลากร สกอ. ป 2565 ท้ังนี้ ในปนี้มีสนามกีฬาที่ไดรับการปรับปรุง 
คือ สนามเทนนิส สนามไดรฟกอลฟ สนามแบดมินตัน สนามวอลเลยบอล สระวายนํ้า สนามฟุตบอลหญาเทียม 
และสนามฟุตบอล 

มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาประเภทโควตานักกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใตเพิ่มขึ้น

 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ ประจําปการศึกษา 2562 โดยกําหนดจํานวนรับทั้งสิ้น 5 คน พบวา สามารถรับนักศึกษาไดทั้งสิ้น 8 คน 
ประกอบดวย สํานักวิชาการจัดการ 2 คน สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ 2 คน สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 1 คน 
และสํานักวิชารัฐศาสตรฯ 3 คน
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กิจกรรมสําคัญ

ตุลาคม 2561

u การประกวด "ดาวประดับ เดือน
ประดู" ประจําปการศึกษา 2561  
วันท่ี 6 ตุลาคม 2561 
ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี 
ดาวประดับประจําป 2561 ไดแก 
"นองตาล" นางสาวศวรรษมล อนันตยานุกุล 
หลักสูตรเศรษฐศาสตร สํานักวิชาการจัดการ  
เดือนประดู ประดับประจําป 2561 ไดแก 
"นองคราม" นายชานน พลอยนอย 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ สํานักวิชาศิลปศาสตร

u  ตอนรับคณะผูบริหารจาก Indiana University-Purdue University Indianapolis (IUPUI)  
 ศาสตราจารย   ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พร อมด วย 
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 
รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน รองอธิการบดีฝายวิชาการ และคณะผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหการตอนรับคณะผูบริหารจาก Indiana University-Purdue 
University Indianapolis (IUPUI) นําโดย Prof. Dr. Nasser H. Paydar, Chancellor and Prof. Dr. Gil Latz 
Associate Vice Chancellor for International Affairs of Indiana University–Purdue University 
Indianapolis (IUPUI) ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพื่อหารือความรวมมือทางวิชาการ
รวมกันของท้ัง 2 สถาบัน
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พฤศจิกายน 2561

u ลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2562 
 อธิการบดีพรอมคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ 
ผูชวยอธิการบดี และหัวหนาหนวยงานทุกหนวยงานรวมท้ังสิ้น 60 คนรวมลงนามคํารับรองการปฏิบัติงาน 
ซึ่งถือเปนมิติใหม ในการสรางกลยุทธความเปลี่ยนแปลง พัฒนาระบบ และกลไกการบริหารจัดการศึกษา
แบบมุงเนนคุณภาพ และการบริหารจัดการงานดานตาง ๆ ใหเกิดความคลองตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

u  การบรรยายพิเศษในหัวขอ "ชีวิตนักปกครอง" 
 นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา ผูว าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ใหเกียรติมาบรรยายพิเศษใน
หัวขอ "ชีวิตนักปกครอง" เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

u วางศิลาฤกษการกอสราง รพ.สัตวใหญ   
29 พฤศจิกายน 2561 
 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดพิธีวางศิลาฤกษอาคาร
โรงพยาบาลสัตวใหญ เพื่อการเรียนการสอน โดยมี 
ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี 
เปนประธาน   ณ  บริเวณสถานท่ีกอสรางอาคาร
โรงพยาบาลสัตวใหญ (ตรงขามอาคารวิชาการ 3)
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ธันวาคม 2561

u  คาย Seeds Camp รุน 3 นักเรียนทั่วประเทศรวม   
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดคาย “วลัยลักษณสานฝน เมล็ดพันธุสูอนาคต” WU Seeds Camp 
รุนที่ 3 จังหวัด เพื่อใหผูเขารวมไดสัมผัสประสบการณการใชชีวิตและการเรียนรูในรั้วมหาวิทยาลัย พรอมคนหา
ตัวตนสูอนาคตท่ีใช ในกลุมวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนานาชาติ ระหวางวันที ่14-16 ธันวาคม 2561 มีนักเรียน
เขารวม 117 คน จาก 33 โรงเรียน 

u  หลักสูตรบริหารธุรกิจ จัดคาย “Business Intelligence Camp (BIC) 2018 @Walailak"  
 หลักสูตรบริหารธุรกิจ สํานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดโครงการคาย “Business 
Intelligence Camp (BIC) 2018 @Walailak" ระหวางวันท่ี 9-10 ธันวาคม 2561 ที่ผานมา ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ โดยมีอาจารยและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนในพื้นที่ภาคใตและ
ภาคกลาง เขารวมจํานวน 130 คน จาก 17 โรงเรียน
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มกราคม 2562

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในฐานะสถาบันอุดมศึกษาท่ีตั้งอยูในพื้นท่ี จึงไดเตรียมรับสถานการณ  โดยจัด
ตั้งศูนยอพยพและชวยเหลือผูประสบภัยพายุปาบึกขึ้น  มหาวิทยาลัยไดเปดอาคารตางๆ ภายในศูนยกีฬาและ
สุขภาพเปนศนูยอพยพเพือ่รองรับประชาชนผูประสบภยัทีส่ามารถรองรับคนไดประมาณ 5,000 คน  และยงัใหความ
ชวยเหลือผูประสบภัย โดยการจัดตั้งโรงครัว การจัดตั้งศูนยบรรจุถงุยังชีพ  จัดใหมีหนวยประสานงานอาสาสมัคร 
โดยมีนักศึกษาอาสาสมัคร บุคลากร รวมถึงบุคลากรจากโรงพยาบาลศูนยการแพทยเขารวมเปนกําลังสําคัญ 

u  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดตั้งศูนยอพยพและชวยเหลือผูประสบภัยพายุโซนรอนปาบึก 
 ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 พายุโซนรอนปาบึกอยูบริเวณทะเลจีนใตตอนลาง และมีจุดศูนยกลาง
หางจากจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ 550 กิโลเมตร คาดการณวาจะเขาประเทศไทย โดยขึ้นฝ งท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราช   

u   รศ.ดร.วิภาวรรณ ชะอุ ม เพ็ญสุขสันต  
อาจารยพยาบาลคนแรกของประเทศไทยที่ไดการ
รับรอง UKPSF ระดับ Senior Fellow

 รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ ชะอุ ม 
เพ็ญสุขสันต คณบดีสํานักวิชาพยาบาลศาสตร ไดรับ
การยกยองว า เปนอาจารยพยาบาลคนแรกของ
ประเทศไทยที่ไดการรับรอง UKPSF (The UK 
Professional Standards Framework) จาก 
The Higher Education Academy (HEA) ระดับ 

Senior Fellow จากคณะกรรมการเครือขายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต โดย รองศาสตราจารย ดร.นงนุช 
บุญยัง ประธานคณะกรรมการเครือขายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต ไดประกาศเกียรติคุณพรอม
มอบชอดอกไมเพื่อแสดงความยินดี ในการประชุมคณะกรรมการเครือขายสถาบันการศึกษาพยาบาลภาคใต เมื่อ
วันที่ 23 มกราคม 2562 ท่ีผานมา ณ หองประชุมดวงวดี สังโขบล (2228) ณ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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มกราคม 2562

u  ม.วลัยลักษณ และ ซีพีเอฟ ลงนามความรวมมือ “โครงการฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไกไข
ระบบปดอัตโนมัติ" 

 มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ลงนามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ “โครงการฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไกไขระบบปดอัตโนมัติ 
(Green Farm)” เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 ณ หองบอรดรูม ชั้น 30 อาคารซีพีทาวเวอร สีลม เพื่อเปนแหลง
เรียนรูของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงที่สอดคลองกับการประกอบธุรกิจ และพัฒนางานวิชาการดาน
การเกษตรใหกบัชุมชนและสังคม  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรบัการสนบัสนุนงบประมาณจากบริษัทซีพีเอฟ ใน
การสรางโรงเรือนสุกรขุน 3 หลัง ความจุรวม 650 ตัว โรงเรือนไกไข 1 หลัง ความจุแมไก 5,000 ตัว 
ติดตั้งอุปกรณการเลี้ยงมาตรฐาน สรางระบบไบโอแกสสําหรับบําบัดของเสีย และติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา
เพ่ือผลิตไฟฟาใชในฟารม ถือเปนฟารมเล้ียงสัตวท่ีไมปลอยของเสียออกจากฟารม (Zero Waste Agriculture) 
พรอมสรางระบบปองกันกลิ่นทายโรงเรือนตามนโยบายฟารมสีเขียว (Green Farm) และสรางสํานักงานฟารม 
หองประชุม หองพนนํ้าฆาเชื้อ และบานพักคนงาน
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กุมภาพันธ์ 2562

u  2 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ

 รองศาสตราจารย ดร.วัฒนพงศ เกิดทองมี และผูชวยศาสตราจารย ดร.พงศธร เดชาติวงศ ณ อยุธยา 
นักวิจัยจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขารับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ 
จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

u  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหการตอนรับผูบริหาร 12 มหาวิทยาลัยจากอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย 
รวมประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL    
 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหการตอนรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยสมาชิก IMT-GT VARSITY COUNCIL จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย จํานวน 
12 สถาบัน ซึ่งเดินทางมาเขารวมประชุม IMT-GT VARSITY COUNCIL ครั้งที่ 27 (The 27th COORDINATION 
MEETING OF IMT-GT VARSITY COUNCIL) ระหวางวันท่ี 28 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2562 เพื่อเตรียม
ความพรอมการจัดงาน The 21st IMT-GT Varsity Carnival 2019 



รายงานประจําป� 2562                         83                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มีนาคม 2562

u   พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพรอมคณะ เดินทางมาตรวจเย่ียมโครงการกอสราง
โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีพรอมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการกอสราง
โรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ นายจําเริญ ทิพญพงศธาดา ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พรอมคณะ
ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และประชาชนรายรอบ ใหการตอนรับ ณ ศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลไทยบุรี อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

u  วันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบปที่ 27  

u  วลัยลักษณเดย 2019
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u  รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ ปาฐกถาพิเศษ “ประสบการณ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมองความทาทาย
ในปจจุบัน” 
 รองศาสตราจารย ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง และปูชนียบุคคล
ผูรวมกอตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “ประสบการณ การบริหารอุดมศึกษากับมุมมอง
ความทาทายในปจจบุัน” เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัวลัยลักษณ ครบปที่ 27 เมื่อวนัที่ 29 มีนาคม 2562 
ที่ผานมา ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี

u  ม.วลัยลักษณ เขาพบปลัดกระทรวงสาธารณสุข หารืออัตรากําลังและความรวมมือในการผลิตแพทย 
 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี พรอมดวย ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา และคณะจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เขาพบนายแพทย
สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พรอมดวย นายแพทยไพศาล ดัน่คุม รองปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
และคณะ เพื่อหารือเรื่อง อัตรากําลังของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และเจรจา
ขอความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการรวมผลิตแพทย เม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท
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u  ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ ไดรับรางวัล
ผูอุทิศตนเพื่อสิ่งแวดลอม ป 2562 สาขาการสอน
สิ่งแวดลอม จากมูลนิธิสิ่งแวดลอมศึกษา  
 มูลนิธิส่ิงแวดลอมศึกษาไดพิจารณาคัดเลือก
ผูไดรับรางวัลผูอทุิศตนเพื่อสิ่งแวดลอมจากทัว่ประเทศ 
และประกาศให ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ 
ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงรองอธิการบดีฝายวางแผน
และยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนผู ที่
ไดรับรางวัลในสาขาการสอนส่ิงแวดลอม  โดยจะเขา
รับรางวัลจากนายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทย ในวันที่  28 มีนาคม 2562 
ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
กรุงเทพมหานคร

u  อาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 37 คน ไดรับการรับรองมาตรฐาน UKPSF 
 อาจารยจากมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ จํานวน 37 คน ไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพเพือ่การสอนและ
การสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework 
(UKPSF) ในระดับ Senior Fellow จํานวน 8 คน และระดับ Fellow จํานวน 29 คน อีกหนึ่งความกาวหนา
เพ่ือมุงไปสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ
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u  วลัยลักษณสงกรานต

u  อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเย่ียมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 ฯพณฯ Tun Abdullah Ahmad Badawi อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศมาเลเซีย และภริยา 
พรอมดวย Mr.MohdAfandi Abu Bakar กงสุลมาเลเซียประจําจังหวัดสงขลา คณะผูแทนจากโรงเรียนปอเนาะ
บานตาล จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม จํานวน 14 คน เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยาง
เปนทางการ โดยมี ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร ไหมศรีกรด 
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พรอมดวยคณะผูบริหาร คณบดี คณาจารย
และเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ใหการตอนรับอยางอบอุน เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 2562 ณ หองประชุมโมคลาน 
อาคารบริหาร

u  กงสุลใหญอินโดนีเซียเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวยรองศาสตราจารย 
ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผูบริหาร 
ใหการตอนรบั Mr. Fachry Sulaiman กงสลุใหญอินโดนีเซียประจําจังหวดัสงขลา ซึง่เดนิทางมาเยอืนมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเพ่ือบรรยายพิเศษในหัวขอ “Thailand and Indonesia Relations” และกระชับความสัมพันธ
กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตําแหนงใหม ณ สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจํา
จังหวัดสงขลา เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2562
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u  มอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา 2561  
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มอบทุนการศึกษาท่ัวไป ประจําปการศึกษา 2561 ใหแกนักศึกษา จํานวน 
801 ทุน รวมเปนเงินทุนกวา 26 ลานบาท เพื่อชวยเหลือนักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ใหสําเร็จ
การศึกษาเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ

u  ตอนรับผูบริหาร Newcastle University 
 เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ 
พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียน
การสอน และผูบรหิารของมหาวทิยาลยั ใหการตอนรบั Professor Dr. Robin Humphrey (National Teaching 
Fellow 2011) และ Director of Postgraduate Reseไไarch Training, Faculty of Humanities and 
Social Sciences, มหาวิทยาลัย Newcastle University สหราชอาณาจักร ซึ่งเดินทางมาบรรยายเกี่ยวกับ
หลักสูตร Postgraduate Certificate (PG) ในสาขา Social Science Research Methods ซ่ึงเปนหลักสูตร
เรียนทางไกลแบบ online (Distance Learning) ท่ีไดรับความนิยมสูงมากในขณะนี้ 
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u  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ แสดงความยินดีแกนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับตําแหนง PRINCIPAL 
FELLOW
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ท่ีผานมา ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี ไดมอบดอกไม
แสดงความยินดีแก ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เนื่องในโอกาสไดรับ
ตําแหนง PRINCIPAL FELLOW จาก Higher Education Academy ประเทศอังกฤษ คนแรกของประเทศไทย

u  ม.วลัยลักษณ เปนเจาภาพจัดเคมีโอลิมปกระดับชาติ
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนเจาภาพจัดการแขงขันเคมีโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 15 ระหวางวันท่ี 
10-14 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเขาแขงขันเคมีโอลิมปกวิชาการนานาชาติในป 2563 
ที่ประเทศตุรกี
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u   อธิการบดี ม.วลัยลักษณ พรอมคณะผูบริหาร โชวรองเพลง "เลิกคุยทั้งอําเภอฯ" 
 เซอรไพรสนักศึกษาใหม ประดูชอที่ 22

u   คายวัฒนธรรมนานาชาติ “วัฒนธรรมไรพรมแดน” ที่ ม.วลัยลักษณ 
 นักศึกษา 58 ประเทศทั่วโลกเขารวม 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดคายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3 ระหวาง
วันที่ 24 มิถุนายน – 1 กรกฏาคม 2562 มุงเสริมสรางบรรยากาศความเปนนานาชาติของมหาวิทยาลัย พรอม
ประชาสัมพันธการทองเที่ยวของ จ.นครศรธีรรมราข ใหเปนท่ีรูจักทั่วโลก โดยมีนกัศึกษาจาก 58 ประเทศ 5 ทวีป 
491 มหาวิทยาลัย สนใจสมัครเขารวม
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u   โรงพยาบาลศูนยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณรับมอบรถพยาบาลจาก บริษัท จ.วินิต จํากัด  โดยมี
คุณจิมม่ี ชวาลา ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวย ดร.มงคล 
ธีระนานนท กรรมการและเลขานุการกองทุนพัฒนาศูนยการแพทย รองศาสตราจารย ดร.จรัญ บุญกาญจน รอง
อธิการบดีฝายวิชาการ และ ผูชวยศาสตราจารย นพ.อภิชัย วรรธนะพิศิษฐ รับมอบเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562

u  ม.วลัยลักษณ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”เตรียมพรอมขับเคลื่อนสูมหาวิทยาลัยสี
เขียวแหงความสุขที่ยั่งยืน
 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนประธานเปดกิจกรรม“ 
Kick Off Walailak Go Green ” เพ่ือใหความรูและสรางความเขาใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายใน
หนวยงาน เตรียมพรอมขับเคลือ่นสูมหาวิทยาลัยสีเขยีวแหงความสุขท่ี ณ อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 

u  ม.วลัยลักษณลงนาม MOU โครงการผลิต
กัญชาเพื่อใชทางการแพทยฯ
 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
อ ธิ ก า รบ ดี มหา วิท ย า ลั ย ว ลั ย ลั กษณ   และ
ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ รองอธิการบดี
ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา ลงนาม
ความร วมมือกับ นายยุทธนา สุธาพร และ
นายรัฐรุจน ปยะพงศภัทร กรรมการผูมีอํานาจ 
บริษัทซุปเปอรสตาร คอฟฟ จํากัด ในโครงการผลิต
กัญชาเพื่อใชทางการแพทย การผลิตเปนผลิตภัณฑ

การจําหนาย นําเขาและสงออกกัญชาผลิตภัณฑและผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศาสตราจารย ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอรสตาร 
คอฟฟ จํากัด รวมเปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา ณ หอง Co-Working Space ชั้น 1 
อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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สิงหาคม 2562

u  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "สานสัมพันธวัฒนธรรมอาเซียน" ครั้งท่ี 5 ภายใตแนวคิด 
“ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสรางสรรค”  โดยได  รับเ กียรติจาก Mr.Fachry 
Sulaiman กงสุลใหญแหงอินโดนีเซีย ประจําจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวขอ “ASEAN Fabrics : 
Significance and Value” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม ม.วลัยลักษณ

u   ส.ส.นครศรีธรรมราชเยี่ยมชมความกาวหนาโครงการกอสรางศูนยการแพทย 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด 
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
(มวล.) ใหการตอนรบัสมาชิกสภาผูแทนราษฎร(ส.ส.) ของจังหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดวย รองศาสตราจารย 
ดร.รงค บุญสวยขวัญ พรรคพลังประชารัฐ นายสายัณห ยุติธรรม พรรคพลังประชารัฐ นายเทพไท เสนพงศ 
พรรคประชาธิปตย นายชัยชนะ เดชเดโช พรรคประชาธิป ตย และนายคธา รุ งโรจนรัตกุล ผู แทน
นางสาวพิมพภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปตย เดินทางมาเยี่ยมชมความกาวหนาโครงการกอสราง
ศูนยการแพทย มวล. เม่ือวันที่ 19 สิงหาคม 2562 
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สิงหาคม 2562

u  นักศึกษาจากอินโดฯ-มาเลย-ไทย รวมงาน IMT-GT ครั้งที่ 21 ที่ ม.วลัยลักษณ 
 มหาวิทยาลยัวลัยลักษณรวมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนเจาภาพจดังาน IMT-GT Varsity Carnival 
ครั้งที่ 21 ระหวางวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธและแลกเปลี่ยนประสบการณของนักศึกษา
จากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซียและไทย โดยมีแขกผูมีเกียรติ ผูบริหาร เจาหนาที่และนักศึกษาผูเขารวมงาน 
จาก 12 สถาบันการศึกษา จํานวน 1,200 ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี

u  เปดตัวศูนยนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคภาคใตตอนบน Innovation Hub 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผานมา ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ พรอมดวย นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาสตราจารย 
ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการสังคม รวมเปดตัว “ศูนยนวัตกรรม
เพื่อเศรษฐกิจสรางสรรคภาคใตตอนบน Innovation Hub” สนับสนุนการกระจายรายไดจากแหลงทองเที่ยว
หลักสูชุมชนและสรางเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมีหัวหนา
สวนราชการ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนเขารวม ณ หอง Innovation อาคารปฏิบัตกิารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
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กันยายน 2562

u   เปดหองละหมาด ม.วลัยลักษณ กวางขวาง สวยงาม มีมาตรฐานสากล 
 รองรับการปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม 
 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
พรอมดวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี คณะผูบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผูนําศาสนา
อิสลาม รวมกันเปดหองละหมาดอยางเปนทางการ เพ่ือรองรับปฏิบัติศาสนกิจของนักศึกษาอิสลาม 
ณ หองละหมาด ศูนยอาหารชอประดู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

u  "นองพลอย" นักกีฬาจักรยาน ม.วลัยลักษณ 
ไดรับพระราชทานถวยรางวัลชนะเลิศแชมป
ประเทศไทย ประจําป 2562
 "นองพลอย" นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ 
นกัศกึษาสาํนักวิชาการจดัการ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ 
และนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย เขารับพระราชทาน
โลที่ระลึก และถวยรางวัลชนะเลิศแชมปประเทศไทย 
ประจําป 2562 รุนทั่วไปหญิง  ณ ศาลาสหทัยสมาคม 
ในพระบรมมหาราชวัง
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2562 และ 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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คณะผู้จัดทํา
1. อธิการบดี     ที่ปรึกษา
2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา ประธานคณะทํางาน
3. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   คณะทํางาน
4. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ   คณะทํางาน
5. ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ  คณะทํางาน
6. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  คณะทํางาน
7. ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน คณะทํางาน
8. ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ   คณะทํางาน
9. หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา   คณะทํางาน
10. หัวหนาสวนสื่อสารองคกร   คณะทํางาน
11. นางสาวสายฝน จิตนุพงศ    คณะทํางาน
12. นางสาวนริสา บัวเชย    คณะทํางาน
13. นางสมพร อิสรไกรศีล    คณะทํางาน
14. หัวหนาสวนแผนงานหรือผูกํากับดูแล  คณะทํางานและเลขานุการ
15. นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
16. นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
17. นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
18. นายเสกมนต หมอมวิญญา   คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ


