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สารจากอธิการบดี

 ป   2564 เปนอีกปหนึ่งที่มหาวิทยาลัย
วลยัลักษณประสบความสําเรจ็เปนอยางมาก แมจะอยู
ในชวงสถานการณโควิดที่จัดการศึกษาแบบออนไซต
แทบไมได แตเรายังคงเดินหนาอยางไมหยุดยั้ง และ
ประสบความสําเร็จทั้งในเชงิของจํานวนนกัศึกษาใหม 
ผลงานวิจัย และการเปนมหาวิทยาลัยท่ีติดอันดับโลก 
 จากขอมูลการรับสมัครบุคคลเขาศึกษาตอ
ในสถาบันอุดมศึกษา  มีนักเรียนจากท่ัวประเทศให
ความสนใจสมคัรเขารับคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตร
ตางๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวนท้ังสิ้น
กวา 31,000 คน จํานวนนี้มีนักเรียนท่ีผานการคัด
เลือกและยืนยันสิทธิ์พรอมชําระเงินเพื่อเขาศึกษาตอ 
ณ วนัเปดภาคการศกึษา จํานวน 3,051 คน  (เขาเรียนจรงิ 
ลดลงมานิดหนอยเหลือ 2,954 คน) โดยมีเกรดเฉลี่ย
อยูท่ี 3.20  ถือเปนจํานวนมากท่ีสุดท้ังในเชิงปริมาณ
และคณุภาพ นบัตัง้แตมกีารเปดมหาวิทยาลยัมา 29 ป  

 หลักสูตรที่ไดรับความนิยมเปนพิเศษยังคงเปนหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตร
สุขภาพ เชน แพทยศาสตร พยาบาลศาสตร เภสัชศาสตร เทคนิคการแพทย และ
สาธารณสุขศาสตร สวนกลุมหลักสูตรทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร ไดรับความนิยมมากเชนกัน โดยมีจํานวนผูสมัครและผานการคัดเลือกสูง
กวาแผนการรับที่ตั้งไว หลักสูตรที่เปนหลักสูตรนานาชาติ เชน หลักสูตรทันตแพทยศาสตร
นานาชาติ สัตวแพทยศาสตรนานาชาติ เทคนิคการแพทยนานาชาติ บริหารธุรกิจนานาชาติ 
ไดรับความนิยมและมีนักเรียนใหความสนใจสมัครเกินแผนการรับเชนเดียวกัน
 ปจจัยสําคัญที่สงผลใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีจํานวนนักเรียนยืนยันสิทธิ์เพ่ิม
มากขึ้น ในขณะที่จํานวนนักเรียนในภาพรวมของประเทศลดลง นาจะเปนผลมาจากการ
พัฒนาอยางกาวกระโดดของมหาวทิยาลยั ในชวง 4 ปทีผ่านมามหาวทิยาลยัมกีารเปลีย่นแปลง
จากเดิมไปมาก ทั้งทางดานการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดลอมทางกายภาพ  
 การเปล่ียนแปลงที่ สําคัญคือ การปฏิ รูปการเรียนการสอนโดยนําระบบ 
United Kingdom Professional Standard framework หรือเรียกวา UKPSF จาก
ประเทศอังกฤษมาใช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยแหงเดียวในประเทศ
ที่ประกาศวาทุกวิชาตองสอนภายใตกรอบ UKPSF  มีอาจารยท่ีไดรับประกาศนียบัตร
รับรองมาตรฐานการสอนจาก UKPSF จํานวนมากที่สุด  
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 มหาวิทยาลัยลงทุนดานเทคโนโลยีปรับปรุงหองเรียนใหเปน Smart Classroom 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการใหเปน Digital Lap  พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวย
ความสะดวก ตลอดจนสรางสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีสวยงาม เรามี “สวนวลัยลักษณ” 
บนพื้นที่ 255 ไร ที่ถือไดวาเปนสวนสาธารณะที่ใหญที่สุดในมหาวิทยาลัยในประเทศไทย  
มอีุทยานพฤกษศาสตร ท่ีกาํลังกอสราง “พพิิธภณัฑธรรมชาตวิทิยา” ขนาดใหญ  มสีนามกฬีา
คุณภาพครบทุกประเภทกฬีา เพื่อใหนักศกึษามีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใตส่ิงแวดลอมท่ีสวยงาม 
 ดานการวิจัยและการจัดอันดับโลก มหาวิทยาลัยเขารวมโครงการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อว.) โดยอยูในกลุมมุงยุทธศาสตรดานการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหนา
ของโลก (Global & Frontier Research) ซึ่งในปนี้ผลงานวิจัยของนักวิจัย มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ไดตีพิมพในวารสารนานาชาติและอยูใน Q1 และ Q2 มีจํานวนมากติด Top 3 
อันดับแรกของประเทศไทย คิดเปน 73.48%  
 THE Impact Ranking 2021 จัดอันดับใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในอันดับ
ที่ 601-800 ของโลก อันดับท่ี 15 ของประเทศไทย โดยอยูในกลุมเดียวกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และในปนี้มหาวิทยาลัยยังไดนําสงขอมูล
ในระบบ QS Asia Rankings และ THE World University Rankings  เพื่อเขารับการ
จดัอันดับมหาวิทยาลัยเปนปแรก เชือ่เปนอยางยิง่วาผลการจัดอนัดบัจะอยูในอันดับท่ีนาพอใจ  
 ความสําเร็จทั้งหลายทั้งปวงนี้เปนผลมาจากการทํางานหนักของชาววลัยลักษณ
ทุกคน ถือเปนการเปล่ียนแปลงที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  ขอขอบคุณทุกคนที่รวมแรง
รวมใจชวยกันผลักดันมหาวิทยาลัยแหงนี้ไปสูมหาวิทยาลัยคุณภาพ และผมยังคงมุงมั่น
ที่จะนําพามหาวิทยาลัยไปสูเปาหมายที่ทาทายยิ่งๆขึ้นไป

    ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ
                อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



รายงานประจําป� 2564                         4                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

 ป 2564 ยังคงเปนอีกปที่มหาวิทยาลัยพุง
ทะยานไปสูเปาหมาย “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ
แบบชั้นนาํของประเทศ” และเดินหนาสูสากลภาย
ใตวสิยัทัศนของมหาวิทยาลัย “เปนหลกัในถ่ิน เปน
เลิศสูสากล” มีผลการดําเนินการกาวหนาขึ้นโดย
ลําดับ ดังนี้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดอันดับโลก
จาก THE Impact Ranking เปนครั้งแรก จากการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking ป 2021 
ซึ่งเปนองคกรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประเทศอังกฤษ 
เกี่ยวกับการดําเนินภารกิจดานการพัฒนาแบบยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบ
ขององคการสหประชาชาติ โดยมหาวิทยาลัยไดสงขอมูล
เกี่ยวกับ SDG จํานวน 7 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 17 ตัวชี้วัด 
ผลประเมินพบวามหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในอันดับที่ 
601-800 ของโลก เปนอันดับที่ 15 ของประเทศไทย ซึ่ง
อยูในกลุมเดียวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดรบัการจดัอันดบัจากดชันี
วารสารชั้นนําระดับโลก จากการขับเคลื่อนการวิจัยตี
พิมพอยางเขมขนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีอาจารย
ตองมีสัดสวนวิจัยที่ 1:1 โดยมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการ
วิจัยตีพิมพอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดตั้งศูนยวิจัยความ
เปนเลิศ 21 ศูนย ทําใหในปนี้ มหาวิทยาลัยไดรับการจัด
อันดับจาก Nature Index Ranking 2021 อยูในอันดับ
ที่ 3 ของประเทศดาน physical sciences อันดับที่ 8 
ของประเทศดาน chemistry และเปนอันดับที่ 4 ของ
ประเทศในภาพรวมทกุสาขา จากเดมิท่ีอยูอนัดบั 6 โดยเปน
มหาวิทยาลัยท่ีมีการพัฒนามากท่ีสุดในประเทศ (71.3%) 
และยังไดรับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions 
Rankings 2021 อยูในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยดาน
สังคมศาสตร อันดับท่ี 4 ของประเทศไทยดานนวัตกรรม 
อันดับที่ 11 ของประเทศไทยในภาพรวม อันดับที่ 119 
ของเอเชีย และอันดับที่ 548 ของโลก

THE Impact Ranking 2021 จัดอันดับให
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูที่ 601-800 ของโลก 
เปนอันดับที่ 15 ของประเทศไทย ดานการพัฒนา
แบบยั่งยืน Sustainable Development Goals 
(SDGs) ตามกรอบขององคการสหประชาชาติ
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พัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติ
ระดับ Q1,Q2 โดยการสนับสนุนทุนบทความวิจัยเพื่อ
การตีพิมพ (P2P) สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผล
งาน สนับสนุนรางวัลในการเผยแพรผลงาน รวมถึงการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการวิจัยที่เกิดจากความตองการ
ของคณาจารย เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่
มุงขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย
ชั้นแนวหนา ที่ไดรับการจัดอันดับตามมาตรฐานสากล 
(World Class University) โดยในปงบประมาณ 2564 
มีบทความตีพิมพในฐานขอมูล Scopus จํานวน 368 
บทความ แบงเป นกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
143 บทความ กลุมสังคมศาสตร 64 บทความ และ
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 161 บทความ ในที่นี้เปนผล
งานวิจัยตีพิมพใน Q1, Q2 จํานวน 269 เร่ือง คิดเปน
รอยละ 73.10 ของจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพท้ังหมด 
สํานักวิชาท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพสูงสุด 5 อันดับแรกในป
นี้ ไดแก สํานักวิชาสหเวชศาสตร (60 เรื่อง) สํานักวิชา
วิทยาศาสตร (57 เร่ือง) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ 
(52 เร่ือง) สาํนกัวิชาเทคโนโลยกีารเกษตร ฯ (34 เร่ือง) และ
สํานักวิชาแพทยศาสตร (31 เรื่อง) ทั้งนี้ ยังไมรวมจํานวน
บทความทีร่อตีพิมพในชวงเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 
จํานวน 47 บทความและ Article in Press อีกจํานวน 31 
บทความ ซึ่งหากรวมจํานวนดังกลาวจะมีจํานวนบทความ
วิจัยตีพิมพถึง 446 บทความ

ผลการรับนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีประจํา
ปการศึกษา 2564 สูงขึ้นทั้งทางดานปริมาณและ
คุณภาพ และเปนปแรกทีม่หาวิทยาลัยสามารถรับ
นักศึกษาไดเกินเปาหมายที่วางไว โดยรับไดจํานวน
ทั้งสิ้น 3,051 คนจากเปาหมาย 2,511 คน คิดเปนรอยละ 
121.5 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยสามารถรับนักศึกษาใหมที่มา
จากโรงเรียนมาตรฐานไดจาํนวน 1,530 คน คิดเปนรอยละ 
49.29 เพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2563 ที่มีสัดสวนนักศึกษา

ใหมจากโรงเรยีนมาตรฐานรอยละ 41.83 และเมือ่พจิารณา
ผลการเรียนเฉล่ียแรกเขา (GPAX) ในปนี้มีคาเทากับ 3.20 
สูงกวาปการศึกษา 2563 ที่มีคาเทากับ 3.12 โดยสํานัก
วิชาท่ีมี GPAX แรกเขาสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สํานักวิชา
แพทยศาสตร (3.81) สํานักวิชาเภสัชศาสตร (3.78) สํานัก
วิชาสหเวชศาสตร (3.55) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ 
(3.50) และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรฯ (3.48) 

Set Zero จาํนวนนกัศกึษาท่ีพนสภาพจากการเรยีน 
โดยผลจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับนักศึกษาและ
การดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดตั้งแตปการศึกษา 2559 
เปนตนมา ทําใหนักศึกษาแรกเขามีอัตราการพนสภาพ
เนื่องจากผลการเรียนเปนรอยละ 0 จากเดิมที่มีอัตราการ
พนสภาพจากผลการเรียนของนักศึกษาแรกเขาในปการ
ศึกษา 2559 รอยละ 3.62 และหากพิจารณาการตกออก
เนื่องจากสาเหตุอื่น ๆ พบวาจากเดิมที่มีอัตราการตกออก
ของนักศึกษาแรกเขาเนื่องจากสาเหตุอื่นๆ ในปการศึกษา 
2559 คิดเปนรอยละ 7.07 ลดลงเหลือเพียงรอยละ 2.12 
ในปการศึกษา 2563 

อาจารยไดรับการรับรองมาตรฐาน UKPSF สูงสุด
ในประเทศไทย โดยมหาวิทยาลัยไดจัดฝกอบรม UKPSF 
จํานวน 4 รุน และ Pre-UKPSF อีกจํานวน 9 รุน ใหกับ
อาจารยของมหาวิทยาลัยตั้งแตป 2561 เปนตนมา รวม
จํานวนอาจารยที่ไดเขารับการอบรมแลวท้ังสิ้น 653 คน 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยไดรับการรับรองมาตรฐาน
วิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ท่ีมี
คุณภาพของประเทศอังกฤษจํานวนท้ังสิ้น 416 คน ซึ่งสูง
ทีส่ดุในประเทศไทย ประกอบดวย ระดบั principle fellow 
1 ราย ระดับ senior fellow 55 ราย และระดับ fellow 
360 ราย คิดเปนรอยละ 88.50 ของจาํนวนอาจารยทัง้หมด
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ
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การพัฒนาตําแหนงทางวิชาการ จากการปรับปรุง
ระเบียบการดาํเนินงานเพื่อลดระยะเวลาการดําเนินการให
แลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน และมีการสงเสริมการ
พัฒนาตาํแหนงทางวิชาการอยางเขมขน ทาํใหมหาวิทยาลยั
มีผูดํารงตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
นับตั้งแตวันที่ ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ ได
เขาดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อ 
1 กรกฎาคม 2559 จนถึงปจจุบัน มีคณาจารยไดรับแตง
ตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมขึ้นถึง 209 ราย ทั้งนี้ 
ณ ส้ินปงบประมาณ 2564 มีอาจารยที่ดํารงตําแหนง
ทางวิชาการจํานวน 283 คน คิดเปนรอยละ 38.98 จาก
จํานวนอาจารยทัง้หมด 726 คน จาํแนกเปน ศาสตราจารย
จํานวน 11 คน รองศาสตราจารยจํานวน 71 คน และผูชวย
ศาสตราจารยจํานวน 201 คน 

พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) 
ปจจบัุนมหาวทิยาลัยมีหองเรียนอจัฉริยะขนาดเลก็ทีส่ามารถ
รองรับการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนการสอนออนไลน
จํานวน 72 หอง แบงเปน แบบ Basic 69 หอง แบบ Studio 
Online Classroom 1 หอง แบบ Panorama Classroom 
1 หอง และแบบ Virtual Studio Classroom 1 หอง และ
ภายในส้ินเดือนกันยายน 2564  จะมหีองเรยีนอัจฉรยิะจาก
การสรางอาคารใหมเพ่ิมขึ้นอีกจํานวน 72 หอง รวมเปน 
144 หอง นอกจากนี ้ไดจัดอบรมการใช Smart Classroom 
ใหแกอาจารย โดยไดจัดอบรมในป 2562-2563 รวม 573 
คน และไดจัดอบรมใหแกอาจารยใหมในปนี้อีก 46 คน ผล
ประเมินการใชหองเรียน Smart Classroom เทากับ 3.93 
เพ่ิมขึ้นจากปที่ผานมาที่มีคาเทากับ 3.70

ไดรับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI 
GreenMetric World University Ranking 
2020 เปนอันดับ 1 ในภาคใต อันดับที่ 16 ของ
ประเทศ และอันดับท่ี 219 ของโลก ดวยคะแนนรวม 
6,650 คะแนน โดยพบวาอันดับของประเทศขยับเลื่อนดี
ขึ้น 7 อันดับ อันดับของโลกขยับเล่ือนดีขึ้น 172 อันดับ 
และคะแนนรวมเพิ่มขึ้นถึง 1,675  คะแนน เมื่อเทียบ
กับป 2019 ท่ีไดรับการจัดอันดับที่ 23 ของประเทศ 
และ 391 ของโลก ดวยคะแนนรวม 4,975 คะแนน 

การประหยดัพลงังาน ตามนโยบายการพัฒนาสูองคกร
ไรกระดาษและเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน
มหาวิทยาลัยสีเขียว มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
 การประหยัดคาไฟฟา จากการรณรงค การ
ประหยัดพลังงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว พบวา 
มหาวิทยาลัยมคีาไฟฟา ณ สิ้นปงบประมาณ 2564 จํานวน 
46,374,873 บาท เปรียบเทียบกับสิ้นปงบประมาณ 2563 
ที่มีคาใชจายจํานวน 54,253,733 บาท ลดลง 7,878,860 
บาท คิดเปนรอยละ 14.52  
 การประหยัดคาถายเอกสาร จากการนําระบบ
บริหารจัดการสํานักงานแบบดิจิทัลมาใช ทําให ณ ส้ิน
ปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยมีคาถายเอกสาร(รวมคา
เคร่ืองพิมพเลเซอร) จํานวน 2,501,225 บาท เปรียบเทียบ
กับสิ้นปงบประมาณ 2563  มีคาใชจายจํานวน 2,689,372 
บาท ลดลง 188,148 บาท คิดเปนรอยละ 7 
 การประหยัดคานํ้าประปา จากการรณรงคให
พนกังานรวมกันประหยัด ทําให ณ สิ้นปงบประมาณ 2564 
มีคานํ้าประปาจํานวน 19,246บาท เปรียบเทียบกับณ สิ้น
ปงบประมาณ 2563  ท่ีมีคาใชจายเทากับ 22,283 บาท 
ลดลงจากปที่ผานมา 3,037 บาท คิดเปนรอยละ 13.63
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 การประหยัดคาไปรษณีย จากการใชระบบบริหาร
จัดการสํานักงานแบบดิจิทัล ทําใหมีคาใชจายลดลง โดย 
ณ ส้ินปงบประมาณ 2564 มีคาใชจายจํานวน 826,097 
บาท เปรียบเทียบกับสิ้นปงบประมาณ 2563 ที่มีคาใชจาย
เทากับ 902,522 บาท ลดลงจํานวน 76,425 บาท คิดเปน
รอยละ 8.47
 การประหยดัจากงานจางเหมาบรกิารบาํรงุรักษา
ระบบตาง ๆ  ประกอบดวย งานบํารุงรักษาระบบคอมพวิเตอร 
งานบํารุงรักษาระบบลิฟต งานบํารุงรักษาเคร่ืองสูบนํ้า 
และงานบํารุงรักษาเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง พบวา 
ณ ส้ินปงบประมาณ 2564 มีคาใชจายรวมจํานวน 
1,817,767 บาท เปรียบเทียบกับสิ้นปงบประมาณ 
2563 ท่ีมีคาใชจายเทากับ 2,565,366 บาท ลดลง                     
747,599 บาท คิดเปนรอยละ 29.14
 โดยสรุปผลการประหยัดพลังงานเปรียบเทียบ 
ณ สิ้นปงบประมาณ 2564 และ ณ ส้ินปงบประมาณ 
2563 พบวาสามารถประหยัดงบประมาณจากนโยบาย
การประหยัดพลังงานไดท้ังสิ้น 8,894,069 บาท ลดลงจาก
ปที่ผานมารอยละ 14.72
 

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ มหาวิทยาลยัได
รับการจัดสรรงบประมาณในป 2564 จํานวน 1,016.343 
ลานบาท โดยเปนงบลงทุนจํานวน 636.673 ลานบาท ซึ่ง
สามารถจัดซ้ือจัดจางไดครบ 100% ตามแผน และมีเงิน
เหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจางตํา่กวาราคากลางที่สามารถ
นําไปใชในการจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติมนอกแผนปกติไดอีก
จํานวน 101.630 ลานบาท โดยไดจดัสรรเงินเหลอืจายไปใช
ดําเนินโครงการระหวางปที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
หลายรายการ อาทิ โครงการออกแบบและพัฒนาระบบ
ศนูยบรกิารการศกึษา ปรับปรงุระบบเครอืขายคอมพวิเตอร
เพื่อการเรียนการสอนออนไลนอาคารเรียนรวม 1,3,5,7 
จัดหาครุภัณฑสื่อโสตฯ หอง 150 ที่นั่งอาคารเรียนรวม 

12 หอง หอง 300 ท่ีนั่งอาคารเรียนรวม 6 หอง จัดหา
ครุภัณฑอาคารวิชาการ 2, 3 และ 4 ปรับปรุงสนาม
ฟุตซอล ปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 ซอมแซมบานพัก
บุคลากร ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและ
คอมพิวเตอร (B7) ปรับปรุงหองปฏิบัติการวิศวกรรม 
(B2) ปรับปรุงหองวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคาร
สถาปตยกรรมศาสตร ปรับปรุงหองปฏิบัติการสิ่งแวดลอม 
(B8) ปรับปรุงหองปฏิบัติการเภสัชศาสตร (B6)  

พัฒนาระบบบริหารจดัการเพื่อขบัเคลื่อนสู World 
Class University โดยกําหนดให เป นสถาบัน
การศึกษากลุมที่สรางองคความรูแหงอนาคต (frontier 
research) และติดอันดับโลกตามนโยบายกระทรวง อว. 
ซึ่งไดพัฒนาระบบงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง ดังนี้

พฒันาระบบมหาวทิยาลยัอัจฉริยะ (Smart University) 
ใน 10 ดาน ไดแก
1)  Smart IT Infrastructure: ระบบเครือขาย SDN 
ศูนยการแพทยฯ ระบบ Wi-Fi
2)  Smart Organization: ระบบสารสนเทศดาน
วิชาการ ระบบ MIS ระบบสนับสนุนการดําเนินงานของ
หนวยงานตาง ๆ
3)  Smart Learning: ระบบ E-Learning, E-Testing 
พัฒนา Virtual University
4)  Smart Classroom: ระบบ Teaching & Testing 
Online
5)  Smart Life & Health: ระบบ Smile & Smart 
Center 
6)  Smart Hospital: พัฒนาระบบสารสนเทศศูนยการ
แพทย POD, IPD
7)  Smart Transportation: ระบบ WU App แสดง
รถไฟฟา ระบบจองรถไฟฟา



รายงานประจําป� 2564                         8                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

8)  Smart Security: ระบบกลองวงจรปด จัดซ้ือ CCTV 
ตรวจจับใบหนาและเลขทะเบียนรถยนต
9)  Smart Green University: ตามระบบ UI 
Greenmetric
10)  Smart Farming: ระบบขายไขไก ระบบแจงเตือน
ไฟฟาดับ

พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานใหเป น 
Paperless Office โดยใชระบบสํานักงานดิจิทัล 
(Digital Office Management System : DOMS) ใน
การปฏิบัติงานสารบรรณทั้งกระบวนงาน การรับ-สง การ
เสนอเร่ือง การสั่งการ การใหความเห็น และการอนุมัติ 
ครบท้ังหมด 100% อีกทั้งมีการใชระบบ  E-Meeting 
ทําใหการใชกระดาษในงานดานเอกสารลดลงอยางตอเนือ่ง

พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล โดยไดปรับปรุง
ขอบังคบั ระเบียบ ประกาศใหมีความชัดเจนเพื่อขับเคลื่อน
งานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพนับตั้งแต 1 กรกฎาคม 
2559 จนถึงปจจุบันรวมทั้งสิ้น 278 ฉบับ ประกอบดวยขอ
บังคับ 33 ฉบับ ระเบียบ 27 ฉบับ และประกาศ 217 ฉบับ 
นอกจากนี้ ไดจัดอบรมผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียม
พรอมรับการเปล่ียนแปลง ทําการพฒันาเกณฑการประเมนิ
หนวยงานและระบบติดตาม(Tracking) เพ่ือการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และไดพัฒนาระบบสารสนเทศ
งานบุคคล (WU-HRMS: Walailak University Human 
Resources Management Information System) เพื่อ
เชื่อมโยงขอมูลและออกรายงานขอมูลไปใชไดอยางรวดเร็ว 
รวมท้ังใหผูบริหารและพนักงานสามารถเขาถงึขอมลูไดดวย
ตนเอง โดยใชแอพพลิเคชั่นงานบุคคลไดทุกสถานที่ ทุก
เวลา ซึ่งเม่ือพัฒนาแลวเสร็จจะสงผลใหการดําเนินงาน
ดานการบริหารบุคคลมีความคลองตัว รวดเร็ว และเพิ่ม
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชี
กองทุน (SAP) ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตป 2563 ขณะนี้
ไดดําเนินการแลวเสร็จ โดยระบบดังกลาวไดเชื่อมโยง
งบประมาณรายจายของทุกหนวยงานที่กําหนดไวในแผน
งบประมาณประจําปและแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ 
ประจําป และเชื่อมโยงขอมูลแผนการดําเนินงานและ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไปยังระบบ WU E-Report เพื่อให
ทุกหนวยงานบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงานที่
กําหนด ซ่ึงสวนแผนงานและยุทธศาสตรจะทําการติดตาม
ผลการดําเนินงานทุกส้ินไตรมาส

พัฒนาระบบบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัย
ลกัษณ (WU CES System) เพื่อชวยลดขัน้ตอนในการ
ทาํงานโดยใชระบบคอมพิวเตอรในการประมวลผลอัตโนมัติ 
ประกอบดวย 38 โมดูลใน 10 ขอบเขตงานคอื งานจัดตาราง
สอน งานฐานขอมูลวิชาการ งานระเบียนประวัตินักศึกษา 
งานเปดรายวิชา งาน system admin งานจัดอาจารยที่
ปรึกษา งานลงทะเบยีน งานรายวิชาเทียบเทาหรือทดแทน 
งานจัดตารางสอบ และงานปฏิทินการศึกษา/การทํางาน
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การพัฒนาเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก โดยปจจบุนัศูนยบริการวชิาการมเีครอืขายความ
รวมมือกับชุมชนถึง 103 เครือขาย เพื่อดําเนินโครงการ
บริการวิชาการรับใชสังคมที่ตอบโจทยการพัฒนาที่ยั่งยืน
ตามแนวทาง SDGs โดยในปนี้มีโครงการท่ีสรางผลกระทบ
ในระดับนานาชาติจํานวน 2 โครงการ คือ Population 
Dynamics of the Caroun Croaker Johnius carouna 
(Cuvier, 1830) in Coastal Fishing Ground in 
the Middle Gulf of Thailand และ Storytelling - 
an alternative delivery of English vocabulary 
for Preschoolers during COVID-19's Lockdowns 
ในระดับชาติจํานวน 3 โครงการคือ ศูนยเรียนรูธนาคาร
ปูมาและประมงชายฝง บานในถุง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ศูนย เรียนรู ธนาคารปูมาบานหาดสมบูรณ จังหวัด
สุราษฎรธานี และธนาคารปูมาบ านทาพยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และในระดับทองถิ่นจํานวน 1 โครงการ
คอืแนวปฏิบัตทิีด่ ีGood Practice โครงการบริการวชิาการ
ชุมชนเพื่อฟนฟูการเคลื่อนไหวในผูสูงอายุ
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐ
รวมเอกชนในเชิงพาณิชย ซ่ึงดําเนินงานผานศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยในป 2564 มีจํานวนทั้งส้ิน 68 โครงการ มี
โครงการสําคัญ อาท ิการศกึษาประสิทธิภาพทางคลนิิกของ
สารสกัดใบบัวบกรูปแบบสารละลายพอลิเมอรฟลมสเปรย 
การพัฒนาแผนยางเก็บกักความรอนจากคอมโพสิตยาง
ธรรมชาติ การถายทอดเทคโนโลยีการอบเห็ดถั่งเชาดวย
คลื่นไมโครเวฟ การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บรักษา
ผลติภณัฑไตปลาผงพรอมทาน การพัฒนากระบวนการผลติ
ผลิตภณัฑปลาสมพรอมทาน การพัฒนาผลิตภัณฑเซรั่มน้ํา
มันมะพราวเพื่อการชะลอวัย

การพัฒนาเมืองมหาวิทยาลัย (Residential 
University) จากการเปดใหบริการโรงพยาบาลศูนยการ
แพทย ฯ ซ่ึงไดเปดรับผูปวยนอกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 
2560 เปนตนมา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนท่ีจะเปดรับผู
ปวยในจํานวน 120 เตียงในปลายป 2564 และจะเปด
รับผูปวยในจํานวน 419 เตียงพรอมตึกสงฆอาพาธ 94 
เตียง ในปลายป 2565 ซึ่งเมื่อใหบริการเต็มศักยภาพ คาด
วาจะมีผูใชบริการประมาณ 400,000-500,000 คน/ป
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดเปดใหบริการโรงพยาบาลสัตว
เล็กเมื่อตนป 2561 และจะเปดใหบริการโรงพยาบาลสัตว
ใหญในปลายป 2564 พรอมท้ังไดขยายหอพักนักศึกษา
เพ่ิมเติมอีก 640 หอง สามารถรองรับนักศึกษาไดเพิ่มขึ้น 
1,280 คน รวมถึงมีโครงการรวมทุนกับภาคเอกชน คือ 
โครงการผลิตโซลาฟารมและโครงการผลิตกัญชง/กัญชา
เพื่อใชทางการแพทย ซึ่งเมือ่ไดเปดใหบริการโครงการตางๆ 
เหลานี้ครบถวนจะทําใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีสภาพ
เปนเมืองมหาวิทยาลัยทันที



รายงานประจําป� 2564                         10                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

สารบัญ

สารจากอธิการบดี

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร

ข้อมูลพื�นฐาน                               1

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 3

วิสัยทัศน์ พันธกิจ  4

โครงสร้างการบริหาร  6

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 8

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 11

รายงานผลการดําเนินงานในรอบป� 2564    13
ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 1 14

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 2 35 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 3 46

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 4 53

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 5 58

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 6 67

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 7 73

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 8 77

ประเด็นยุทธศาสตร์ที� 9 84

กิจกรรมสําคัญในรอบป�         86 - 98

 ภาคผนวก

    สถิติที�สําคัญ  99

    งบการเงิน  103

    คณะผู้จัดทํา  106

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

222 ตําบลไทยบุรี  อําเภอท่าศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  80161

โทร. 0-7567-3000

โทรสาร 0-7567-3708

https://www.wu.ac.th/



รายงานประจําป� 2564                         1                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 

พระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”     

อันเปนสรอยพระนามในสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี                                      

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

จัดตั้งตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535  

เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอน 

ครอบคลุมทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ 

โดยพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University 

ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

มีการจัดภูมิทัศนใหเปนแหลงเรียนรูภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี รมรื่น เขียวสะอาด ปราศจากมลพิษ 

ข้อมูลพื�นฐาน
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สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

ตรา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอัญเชิญตราพระนามอักษรยอ “จภ” ภายใตจลุมงกุฎ
ซึ่งเปนตราพระนามในสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประดิษฐานที่ก่ึงกลาง อักษร “จ” เปน
สีแสด และอักษร “ภ” เป นสีขาว มีพื้นสีม  วงรองรับ และมีแพรแถบพ้ืน
สีขาวขอบสีทองรองรับอยูเบื้องลางพรอมอักษรสีมวงคําวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” 
ประดับอยูภายในแพรแถบ

สี  แสด-ม่วง
สีแสด สีประจําวันพฤหัสบดี ซึ่งเปนวันประสูติของสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  
 อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
สีมวง  สีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนสีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธโช-เปรียญ) เจาอาวาส
 วัดทาโพธิ์วรวิหารและผูอํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปตตานี (ในสมัย
 รัชกาลที่ 5) ท่ีชาวนครศรีธรรมราชนับถือยกยองวาเปนผูจัดการศึกษาสมัยใหมของภาคใต

ต้นไม้ 
 ประดู (Pterocarpus indicus Willd) สวนมากพบใน
ปาเบญจพรรณทางภาคใต  นิยมปลูกใหร มเงา ในเมือง
นครศรีธรรมราชเคยปลูกบริเวณศาลาหนาจวนเจาเมืองซึ่งรูจัก
กันในนาม “ศาลาประดูหก”

ปณิธาน
 มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความเรืองปญญาและ
คุณธรรม  เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนทั้ง “คนดีและคนเกง” โดยเนน

1.  ความเปนคนท่ีทันสมยัในฐานะพลเมืองและพลโลกทีม่อีดุมการณประชาธปิไตย  รูรอบ  และมทีศันะทีก่วางไกล
2.  ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพช้ันสูงที่มีความรูความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซึ้งและประยุกต                                            
 ไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.  ความเปน “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถดํารงชีวิตและดํารงอยูในสังคมไดดี
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พัฒนาการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2535 : พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) ทรง
พระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามวา
“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”  ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระ
ราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณพุทธศักราช 2535
2539 : สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณอคัรราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย
ราชนารี    เสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีวาง
ศิลาฤกษอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

2541 : รับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรก
2545 :  สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจฬุาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควฒัน วรขัตตยิราช
นารี พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรุนแรกของมหาวิทยาลัย

2548 :  นักศึกษาระดับปริญญาเอกรุนแรก สําเร็จการ
ศึกษาถือเปนปท่ีมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินภารกิจดาน
การสรางบัณฑิตสมบูรณในทุกระดับการศึกษา 
2551  : รับนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตรรุนแรก
2557 : นักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตรสําเร็จการ
ศึกษารุนแรก
2558 : เร่ิมการกอสรางอาคารศูนยการแพทย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2560 : จัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราช
กุมาร ี วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และวิทยาลัย
นานาชาติ
2561  : จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
2562 :  การกอสรางอาคารศนูยการแพทย มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ ระยะท่ี 1 เสร็จสมบูรณ 

2563 : รับนักศึกษาปริญญาตรีไดถึงรอยละ 99.96 
ของแผนการรับนักศึกษา โดยสามารถรับนักศึกษาใหมได
ถึง 2,478 คน จากเปาหมาย 2,479 คน สูงสุดนับแตเปด
รับนักศึกษามา 

2564 : 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
ไดรับการจัดอันดับโลกจาก 
THE Impact Ranking เปน
ครั้งแรก โดยอยูในอันดับที่ 
601-800 ของโลก อันดับที่ 
15 ของประเทศไทย
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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
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทีจ่ําเป็นและเหมาะสม   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
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อัตลักษณ์
บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ    อุตสาหะสูงาน  
เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี    มีคุณธรรม

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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โครงสร้างการสั�งการและกํากับ
ดูแลหน่วยงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สภามหาวิทยาลัย

อธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายใน

รองอธิการบดี
ฝ�ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์
- ส่วนการเงินและบัญชี
- อุทยานพฤกษศาสตร์
- ศูนย์บริหารทรัพย์สิน

- ศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

รองอธิการบดี
ฝ�ายบริหาร
- ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล
- ศูนย์เครื�องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม
- ส่วนอํานวยการและสารบรรณ
- ส่วนบริการกลาง
- ส่วนภูมิสถาป�ตยกรรมและสิ�งแวดล้อม
- หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์               
  กรุงเทพมหานคร
- โครงการบริหารจัดการของเสีย 
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รองอธิการบดี
ฝ�ายวิชาการ

- สํานักวิชา
- ศูนย์บริการการศึกษา

- ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน
- บัณฑิตวิทยาลัย

- วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
- วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

- วิทยาลัยนานาชาติ

รองอธิการบดี
ฝ�ายวิจัยและบริการสังคม
- สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
- อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
- ศูนย์บริการวิชาการ

รองอธิการบดี
ฝ�ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
- สํานักงานสภามหาวิทยาลัย
- ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

รองอธิการบดี
ฝ�ายกิจการต่างประเทศและ

พัฒนาการเรียนการสอน
- ศูนย์กิจการนานาชาติ

- โครงการขับเคลื�อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการวิจัย
ระดับแนวหน้าของโลก (บัณฑิตวิทยาลัย)

รองอธิการบดี
ฝ�ายกิจการนักศึกษา
- ส่วนกิจการนักศึกษา
- อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
- ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา 
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ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ�ายบริหารงานบุคคล

- ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ�ายบริหาร
- ส่วนพัสดุ

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ�ายอาคารสถานที�
- ส่วนอาคารสถานที�

- โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ�ายกฎหมายและประชาสังคม

- ส่วนนิติการ
- ฝ�ายประชาสังคมและชุมชน ศูนย์บริการวิชาการ

(การแก้ไขป�ญหาที�ดินโครงการจัดตัั�ง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

- งานพิทักษ์ทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย
และจราจร ส่วนบริการกลาง

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ�ายวิชาการ
- ฝ�ายมาตรฐานหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

(ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
- งานพัฒนาหลักสูตร (หลักสูตรพันธุ์ใหม่) 

(ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
- ฝ�ายประมวลผล (ศูนย์บริการการศึกษา)

- ฝ�ายบริการการสอนและการสอบ 
(ศูนย์บริการการศึกษา)

- ฝ�ายงานทะเบียน (ศูนย์บริการการศึกษา)

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ�ายสื�อสารองค์กร

- ส่วนสื�อสารองค์กร

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ�ายส่งเสริมกีฬา

- งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ  ส่วนกิจการนักศึกษา

รองอธิการบดีฝ�ายบริหาร

รองอธิการบดีฝ�ายวิชาการ

รองอธิการบดีฝ�ายกิจการต่างประเทศ
และพัฒนาการเรียนการสอน

รองอธิการบดีฝ�ายกิจการนักศึกษา

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ�ายพัฒนาการเรียนการสอน

- ฝ�ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน
(ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน)
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย

นายธีระชัย เชมนะสิริ

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ (อธิการบดี)
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 รองศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.กฤษฎา เสกตระกูล    
 นายบุญชู ประสพกิจถาวร                       
 ศาสตราจารย นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร  
 นายแพทยสุขุม กาญจนพิมาย   
 รองศาสตราจารย ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง
 ศาสตราจารย ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ     
 นายศิโรตม สวัสดิ์พาณิชย   
 นายสุทิน พรชัยสุรีย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากภาคใต
 คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ 
 นายรุจาธิตย สุชาโต 
 ศาสตราจารย ดร.อุดม ทุมโฆสิต
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ
 รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ  
 ศาสตราจารย ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร

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

ผูชวยอธิการบดี
ดร.มงคล ธีระนานนท     ฝายบริหาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิจิตรา เพ็ชรกิจ   ฝายวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ดวงอินทร   ฝายพัฒนาการเรียนการสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ   ฝายสื่อสารองคกร
อาจารย นรากร  สุวรรณโชติ    ฝายสงเสริมกีฬา
พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ เผาชู    ฝายกฏหมายและประชาสังคม
นาย สมพร  ศิลปสุวรรณ     ฝายบริหารงานบุคคล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ   ฝายอาคารสถานท่ี

คณบดี
ศาสตราจารย ดร. สุรสิทธิ์  วชิรขจร   สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร
รองศาสตราจารย ดร. จีรเกียรติ  อภิบุณโยภาส  สํานักวิชาการจัดการ 
รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง  ตั้งปอง   สํานักวิชาสหเวชศาสตร
รองศาสตราจารย ดร. วาริน  อินทนา   สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
รองศาสตราจารย ดร. มัลลิกา  เจริญสุธาสินี  สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
รองศาสตราจารย ดร. สุรัสวดี กุลบุญ กอเกื้อ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
รองศาสตราจารย ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด   สํานักวิชาศิลปศาสตร
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รองศาสตราจารย ดร. อุไร  จเรประพาฬ   สํานักวิชาพยาบาลศาสตร
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รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน   สํานักวิชาแพทยศาสตร
อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ    สํานักวิชาเภสัชศาสตร
รองศาสตราจารย ดร.พงษพิชิต  จันทรนุย   บัณฑิตวิทยาลัย
ศาสตราจารยคลินิก ดร.นายสัตวแพทย สุวิชัย  โรจนเสถียร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี
ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทย สิทธิชัย  ขุนทองแกว  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วิจิตรา  เพ็ชรกิจ   วิทยาลัยนานาชาติ

ผูอํานวยการ
รองศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป  ศูนยบริหารทรัพยสิน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล  บางรักษ   ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ศิวนาถ  นันทพิชัย   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี   ศูนยบริการวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภัทรนรินทร  ศุภกร  ศูนยกิจการนานาชาติ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย   ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน
อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง  ศูนยบริการการศึกษา
อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ   ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ดร. เปรมฤดี  นุนสังข     ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล
นายแพทย ลิขิต  มาตระกูล    ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
นาย อุทัย  แกลวกลา     ศูนยสมารทฟารม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปกรณ  ดิษฐกิจ   สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นายแพทยอุดมศักดิ์  แซโงว  สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุรักษ  ถุงทอง   อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อาจารยสุธีระ  ทองขาว     อุทยานพฤกษศาสตร

หัวหนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฟารีดา  เจะเอาะ   สวนส่ือสารองคกร
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นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร    สวนพัสดุ
นาง โสภิดา  พัฒนทอง     สวนอํานวยการและสารบรรณ
นางสาวจิตตนา  หนูณะ     สวนอาคารสถานที่
นางสาวอรพินท  ไชยพงศ     หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช     สวนนิติการ
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นายไพรวัลย  เกิดทองมี     โครงการบริหารจัดการของเสียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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ยุทธศาสตร์ที� 1 การพัฒนาความเป�นเลิศ

ทางการวิจัย บริการวิชาการ และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื�อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ

กลยุทธที่ 1 ขับเคลือ่นงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพฒันาประเทศ ผานกลไกศูนยความเปนเลิศ
และชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง

 ภายใตกลยทุธนีม้หาวทิยาลยัมีการดําเนินการ 4 เร่ืองไดแก การปรบัปรุงการบริหารดานการวจิยั
เพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม   การผลักดันการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ  การขับเคลื่อน
งานวิจัยสูวิสัยทัศน “เปนเลิศสูสากล” และจัดสรรทุนภายในเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยใหแกคณาจารย
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 1) ปรับปรุงการบริหารดานการวิจัยเพื่อยกระดับการวิจัยและนวัตกรรม 
 มหาวิทยาลัยดําเนินการปรับปรุงการบริหารดานการวิจัย โดยทําการทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรและ
คาเปาหมายผานท่ีประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปรับปรุงประกาศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในประเด็นการสนับสนุนเงินรางวัล คาธรรมเนียมการตีพิมพ และคาตรวจภาษา จากเดิมมีการ
สนับสนุนใหกับวารสารที่อยูในฐานขอมูล Scopus/ISI ระดับ Quartile 1-4 เปลี่ยนเปนสนับสนุนใหกับวารสารที่อยู
ในฐานขอมูล Scopus ระดับ Quartile 1 และ 2 เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการใหเงินสนับสนุนการทํางานวิจัยแก
มหาวิทยาลัยจากแหลงทุน สกสว. ซึ่งมีเกณฑการใหทุนวิจัยกลุมมหาวิทยาลัยวิจัยโดยพิจารณาผลงานวิจัยที่ index ใน
ฐานขอมูล Scopus และเปนผลงานที่มี Score ในระดับ Quartile 1 และ 2 เทานั้น 
 นอกจากนี้ ไดปรับปรุงกระบวนการขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบุคคลใหรวดเร็วขึ้น โดย
อาจารยใหมสามารถขอทุนอดุหนนุการวิจัยไดภายใน 7 วนั มกีารตดิตามใหนักวิจัยรายงานความกาวหนาโครงการวจัิยอยาง
ตอเนื่อง และไดจัดตั้งหนวยสนับสนุนการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย (Research Project Proposal Development 
Support Unit) เพื่อสนับสนุนคณาจารย/นักวิจัย ใหสามารถพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยท่ีมีคุณภาพและสอดคลองกับ
ความตองการของแหลงทุน

 2) ผลักดันการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ 
 มหาวิทยาลัยดําเนินการผลักดันการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศ  โดยปรับปรุงตัวชี้วัดการดําเนินงาน
ของศูนยความเปนเลิศใหชัดเจนและสงเสริมการวิจัยเชิงรุก โดยเดิมศูนยความเปนเลิศตองไดรับเงินทุนวิจัยจากภายนอก
ไมนอยกวา 2 ลานบาท และมีบทความตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติไมนอยกวา 2 เรื่อง เปลี่ยนเปนตองไดรับเงิน
ทุนวิจัยจากหนวยงานภาครัฐ 5,000,000 บาท ภาคเอกชน 10,000,000 บาท และมีการตีพิมพบทความในฐานขอมูล 
Scopus ท่ีเพิ่มคา Percentile และตวัชีว้ดัอืน่ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยัวลัยลักษณเร่ือง ทนุสนบัสนนุศูนยความเปนเลิศ 
(Center of Excellence) และศูนยวิจัย ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีศูนยความเปนเลิศจํานวน 20 ศูนย มีศูนยที่มีผลงาน
ที่โดดเดน ดังนี้ 

- ศูนยวิจัยความเปนเลิศทางดานพลาสมาและคลื่นแมเหล็กไฟฟา ไดรวมกับศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ทําการพัฒนาเครื่องกําเนิดพลาสมาเชิงเสนความหนาแนนสูงและ
อุณหภูมสิูง เพื่อใหเปนศูนยกลางสําหรับการศึกษาวิจัยวัสดุสําหรบัเตาปฏิกรณนิวเคลียรฟวชัน Thailand Linear Device 
for Material Plasma exposure experiments (TLiMPee) โดยมหาวิทยาลัยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยตอเนื่อง 
3 ปจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยในปที่ 1 ไดติดตั้งระบบสูญญากาศความดันตํ่ากวา 10-5 ทอร ระบบ
สงคล่ืนวิทยุกําลัง 1 กิโลวตัต แมเหล็กถาวรความเขมสูงกวา 1,000 เกาส และสามารถใหกําเนิดพลาสมาดวยคลืน่เฮลิคอน
ที่มีความหนาแนนสูงกวา 1013 cm-3 ไดสําเร็จ
 นอกจากนี้ ศูนยวิจัยความเปนเลิศทางดานพลาสมาและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา โดยทีมนักวิจัยประกอบดวย 
นายอภินันท ปลอดแกวและนางสาวการเกตุ วัฒนสิทธิ์ ศูนยความเปนเลิศทางดานพลาสมาฯ รวมกับผูชวยศาสตราจารย
วราศรี แสงกระจาง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช  ไดวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับการอุนผักโขมอบชีส 
พรอมทานดวยคล่ืนไมโครเวฟ ใหกับบริษัทแวลู ซอรสซิ่ง จํากัด ผูผลิตอาหารสําเร็จรูปพรอมรับประทานตรารีโอส เดลิ 
ผูพัฒนาผักโขมอบชีสพรอมทานชนิดแชเย็นที่อุณหภูมิ 2- 6 องศาเซลเซียสที่วางจําหนายในเซเวน-อีเลฟเวน ซึ่งพบวา
การอุนดวยคล่ืนไมโครเวฟความรอนในผักโขมอบชีสไมสมํา่เสมอ  จงึไดเขามาปรกึษาเพือ่พัฒนาบรรจภุัณฑที่ทําใหอณุหภูมิ
ของผักโขมอบชีสมีการกระจายตัวของอุณหภูมิสมํ่าเสมอ งานวิจัยประสบความสําเร็จเหลือเกระบวนการผลิตออกมา
เพื่อใหเหมาะสมกับการใชในเชิงพาณิชย ผลงานวิจัยดังกลาวไดยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรแลว และทางบริษัทแวรลูซอส
ซิ่ง จํากัด ไดขอทําสัญญากับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสกสว.เพื่อขอใชสิทธิเปนระยะเวลา 7 ปเพื่อการผลิตจําหนาย
ในเชิงพาณิชยตอไป
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- ศูนยความเปนเลิศดานไมและวัสดุชีวภาพ ไดพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตไมยางพาราแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑปลายนํ้าจากไมยางพารา โดยไดตนแบบผลิตภัณฑพรอมการ
ทดสอบใชงานภาคสนามจํานวน 5 ผลิตภัณฑ คือ 1) มิเตอรวัดความช้ืนไมแบบเข็มตอก 2) มิเตอรวัดความชื้นไมแบบ
ไมโครเวฟ 3) ระบบคลายความเคนในไมหลังการอบ 4) แผนไมยางพารา Cross Laminated Timber (CLT) 5) ไม
ยางพาราฝงอัดพอลิเมอร โดยไดจัดอบรม “หลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแปรรูปนํ้ายางพารา” ในระหวาง
วันท่ี 22-25 กุมภาพันธ 2564 เพื่อใหเกษตรกรและผูประกอบการแปรรูปนํ้ายางพาราจาก 15 สถานประกอบ
การ มีองคความรูและทักษะการปฏิบัติเก่ียวกับการแปรรูปนํ้ายางพารา เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ

 - ศูนยวิจัยความเปนเลิศวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตงตั้งใหเปน “ผูตรวจสอบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม” จํานวน 6 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือ 1) มอก. 178-2549 แผนไมอัด 2) มอก. 180-2532 แผนใยไมอัดแข็ง 3) มอก. 
876-2547 แผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ 4) มอก. 878-2537 แผนชิ้นไมอัดซีเมนต :  ความหนาแนนสูง 5) 
มอก. 966-2547 แผนใย ไมอัดความหนาแนนปานกลาง และ 6) มอก. 2423-2552 ไมยางพาราแปรรูป
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- ศนูยความเปนเลศิดานกุง ไดผลติโปรไบโอตกิ (WU probiotics) จากการผสมจุลินทรียหลายชนดิทีม่ีประโยชน 
โดยผสมอาหารใหสัตวนํ้ากิน เพื่อกระตุนภูมิคุมกันในสัตวนํ้าในการปองกันโรคตางๆ ขายใหแกเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวนํ้า 
(กุง ปลา)  ทาํรายได 200,000 บาท และมีผลงานวจิยัระดบันานาชาต ิ(Scopus: Q2) ท่ีใชผลิตภณัฑ WU probiotics จาํนวน 2 เรือ่ง

- ศูนยความเปนเลิศดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร รวมกับบริษัท ซาโกฟารม จํากัด ศึกษาวิธีการเลี้ยง
ดวงสาคูใหมีอัตราการรอดชีวิตและการเจริญเติบโตสูงขึ้น และพัฒนาสูตรอาหารสําหรับเล้ียงดวงสาคูใหมีคุณคาทาง
โภชนาการสูง โดยสามารถเพิ่มปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 ใหสูงกวาการเลี้ยงดวยอาหารแบบเดิมถึง 25.42 เทา สง
ผลใหมีสัดสวนของกรดไขมันโอเมกา 6/กรดไขมันโอเมกา 3 ตํ่า เทากับ 0.6 จึงเปนนํ้ามันที่สงผลดีตอสุขภาพ รวมท้ัง
มีปริมาณกรดอะมิโนจําเปนสูงกวาการเลี้ยงดวยอาหารแบบเดิม 1.40 เทา และสามารถลดระยะเวลาการเลี้ยงลงได
รอยละ 20 ท้ังนี้  ไดมีการตีพิมพผลงานวิจัยจากโครงการ 2 เรื่อง (SCOPUS/ISI Q1) และยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง 
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 นอกจากนี้ ไดรวมกับโรงงานสกัดนํ้ามันปาลมแสงอรุณปาลมออยล จังหวัดพังงา ภายใตการสนับสนุนจาก 
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ทําการวิจัยเพื่อ
ยกระดับการผลิตของโรงบีบปาลมชุมชนจากเกรดอาหารสัตวเปนเกรดเวชสําอาง ดวยนวัตกรรมการกระตุนผลปาลมสุก
ดวยคล่ืนไมโครเวฟรวมกับแกสซิฟเคชัน ทําใหโรงบีบปาลมชุมชนสามารถเปลี่ยนกระบวนการผลิตนํ้าปาลมดิบจากเกรด
อาหารสัตวกิโลกรัมละ 20 -30 บาท เปนเกรดเวชสําอางกิโลกรัมละ 100-1000 บาท ถือเปนโรงบีบปาลมชุมชนแหงแรก
ในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มีเทคโนโลยีดังกลาว สามารถผลิตนํ้ามันปาลมดิบคุณภาพสูง สรางมูลคา
เพ่ิมใหกับนํ้ามันปาลมดิบมากกวา 10 เทา ที่สําคัญยังพบวาในน้ํามันปาลมที่สกัดไดมีวิตามิน A และวิตามิน E สามารถ
ตอยอดพัฒนาไปเปนอาหารเสริมสุขภาพและเครื่องสําอางไดดวย
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- ศูนยความเปนเลิศดานวัสดุเชิงฟงกชันและนาโนเทคโนโลยี รวมมือกับบริษัท เอวา แพลนท จํากัด 
ดําเนินการสรางเครื่องตนแบบเพื่อผลิตกระชายดําอบแหงที่มีคุณภาพสีตามความตองการของตลาด สามารถนึ่งอบแหง
ไดตามมาตรฐาน มีอัตราการอบแหง 219 kg/day ทําใหบริษัทสามารถสงออกกระชายดําอบแหงไดปริมาณมากขึ้น
และมีคุณภาพสูงขึ้นซ่ึงจะชวยสรางรายไดใหกับประเทศสูงขึ้น

- ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง ไดพัฒนานํ้ามันปาลมแดงที่มีราคาถูก ใหกลายเปนผลิตภัณฑ
เวชสําอาง สกัดสารสําคัญจากนํ้ามันปาลมแดงและมีการถายทอดเทคโนโลยีสูตรตํารับและกระบวนการผลิต 
ผลิตภัณฑเวชสําอาง 5 ชนิด ประกอบดวย ครีมบํารุงผิวหนาสูตรกลางวัน ครีมบํารุงผิวหนาสูตรกลางคืน โลชั่นบํารุง
ผิว เซรั่มใสผม นํ้ามันนวดแกปวดเมื่อย รวมทั้งผลการศึกษาความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางคลินิกในมนุษย
 - ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมเพ่ือผลิตภัณฑสุขภาพ ไดพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ Nora serum จากสาร
สกัดสมแขกและมังคุด (Nora Bright) โดยผลิตภัณฑไดรับการจดทะเบียน อย. ใบรับจดแจง 70-1-6400005950 และ
ไดรับรางวัล “เหรียญเงิน” ผลงานประดิษฐและนวัตกรรมสายอุดมศึกษาป 2563 จาก สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)

- ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรขอมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ มีโครงการจัดทําระบบความรู 
เพื่อสนับสนุนการปองกันและควบคุมปญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทย โดยไดรับทุนสนับสนุน
จากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใตโครงการศูนยวิจัยปญหาสุรา (ศวส.) 
ซึ่งไดจัดทําหนังสือสรุปองคความรูเ ก่ียวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลในประเทศไทยจํานวน 1 เล ม 
จัดทําฐานขอมูลโครงการวิจัยที่สามารถคนหาโครงการได ตามประเด็น จัดทําเอกสารเผยแพรในลักษณะ 
factsheet, policy brief หรือ infographic สื่อเผยแพรในลักษณะ คลิปวิดีโอส้ัน, บทความ, เพจ Facebook

- ศูนยความเปนเลิศดานการวิเคราะหโลจิสติกสและธุรกิจ ไดศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรการเงิน 
ทางเลือกในการบริหารจัดการและความคิดเห็นของภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อพัฒนาศูนยกระจายสินคาภาคใต - 
ทุงสง โดยพบวารูปแบบการลงทุนที่รัฐใหเอกชนลงทุนจัดหาเคร่ืองจักรและอุปกรณ ดําเนินการ และโอนทรัพยสินคา
ใหรัฐเมื่อครบระยะเวลาตามสัญญา (Supply-Operate-Transfer: SOT) เปนรูปแบบที่เหมาะสมกับการพัฒนาศูนย
กระจายสินคาภาคใต–ทุงสง ใหเปนสถานีบรรจุและแยกสินคากลอง (Inland Container Depot: ICD) ของภาคใต

- ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมนํ้ามันหอมระเหย ไดพัฒนาลังไมยางพาราผสมไอนํ้ามันหอมระเหย
ที่สามารถปลดปลอยไอของนํ้ามันหอมระเหยซึ่งมีผลชวยในการชะลอการสุก การเปลี่ยนสี และการสูญเสียนํ้าหนัก
ของผลไมในระหวางการขนสงลงได นอกจากนี้ ยังชวยปองกันการเสื่อมเสียของผลไมจากจุลินทรียตาง ๆ โดยเฉพาะ
เชื้อรา ทําใหสามารถรักษาคุณภาพของผลไมภายหลังการเก็บเกี่ยวไดยาวนานขึ้น รวมทั้งชวยเพิ่มความปลอดภัย
ในการบริโภคผลไมของผูบริโภคไดดวย
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- ศูนยความเปนเลิศดานผูหญิงและความมั่นคงทางสังคม ไดรวมกับ Thai Studies Program, University 
of Malaya ดําเนินการโครงการ International Seminar “Gender, Security and Women’s Human Rights in 
Southern Thailand” จัดเสวนาโตะกลม "Gender Studies and Women Security in Southern Thailand" โดย
วิทยากรทั้งไทยเเละตางประเทศ เเละปาฐกถา "Gender and Culture in Southern Thailand” โดย Assoc. Prof. 
Dr. Claudia Merli, Department of Cultural Anthropology and Ethnology Uppsala University, Sweden 
เเละยงัมกีารนําเสนอผลงานสมาชิกศูนยเเละนักวิจยัที่ไดรับทุนโครงการตอยอดการวิจัยของศูนยความเปนเลิศดานผูหญิง
และความมั่นคงทางสังคม โดยไดรับความสนใจทั้งจากนักศึกษา คณาจารย เเละเนื่องจากงานสัมมนาเปนรูปแบบ 
Webinar จึงมีผูสนใจเขารวมทาง Zoom โดยเปนนักวิชาการไทย 13 คน และนักวิชาการตางชาติอีก 30 คน

- ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการภัยพิบัติอยางยั่งยืน ไดพัฒนา “นวัตกรรมเสริมกําลังโครงสราง
คอนกรีตดวยแผนเหล็กอัดแรง” โดยใชวัสดุในประเทศไทย มีตนทุนวัสดุตํ่า และมีประสิทธิภาพรับแรงจากแผน
ดินไหวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยจากการทดสอบในหองปฏิบัติการพบวานวัตกรรมนี้สามารถใชเสริมกําลัง
โครงสรางคอนกรีต เชน เสา คาน จุดตอ-เสาคาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ผลการศึกษาทางดาน
เศรษฐศาสตรพบวามีตนทุนและระยะเวลาติดตั้งลดลงเม่ือเทียบกับวิธีการเสริมกําลังแบบเดิมอยางมีนัยสําคัญ
 นอกจากนี้ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการภัยพิบัติอยางยั่งยืนโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ทนงศักดิ์ อิ่มใจ ยัง
มีสวนในงานวิจัยโครงการ “การศึกษาตรวจวัดอํานาจการทําลายของรถบรรทุกไทยและพฤติกรรมการรับนํ้าหนักของ
โครงสรางถนนกรมทางหลวง” ซ่ึงเปนงานวิจัยท่ีไดรับรางวัลการวิจัยแหงชาติ ระดับดี จากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ 2564 ในสาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย และไดเปนตัวแทนเขารับรางวัลในงาน “วัน
นักประดิษฐ” ประจําป 2563 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

- ศูนยความเปนเลิศดานการจัดการธุรกิจทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค ไดขับเคล่ือนโครงการ
วิจัย “การตลาดดิจิทัลและการสรางแบรนดเมืองทองเท่ียวคุณคาสูงจังหวัดกระบ่ี” โดยมีเปาหมายเพ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแขงขันเปนแหลงทองเท่ียวระดับโลก ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักประสานงานการ
พัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจสรางสรรค และหนวยงานบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่มความ
สามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) ซ่ึงนักวิจัยของมหาวิทยาลัยไดรวมกับเครือขายการทองเที่ยวในจังหวัด
กระบี่ อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงานกระบ่ี สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบ่ี สภาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
จังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจทองเท่ียวจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวหมูเกาะลันตา สมาคมการทองเที่ยว
โดยชุมชนจังหวัดกระบี่ สมาคมธุรกิจทองเที่ยวอาวนาง สมาคมมัคคุเทศกจังหวัดกระบี่ ฯลฯ ทําการศึกษาวิจัยเพื่อ
กําหนดอัตลักษณแบรนดเมืองทองเท่ียวคุณคาสูง โดยไดสรางแบรนดดวยขอความ Krabi : Your Real Paradise 
Experience ทองเที่ยวบนฐานความจริงใจ (Sincere) ของคนกระบี่ พรอมตั้งเปายกระดับเปนแหลงทองเท่ียวระดับโลก

- ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมสารสนเทศ ไดนําเสนอผลิตภัณฑใหมของระบบหองสมุดอัตโนมัติ 
WALAI AutoLib “ระบบบริการจัดสงทรัพยากรสําหรับหองสมุด” ซึ่งชวยเพิ่มความหลากหลายใหแกงานบริการ
ของหองสมุดและเพิ่มทางเลือกใหแกผู  รับบริการ รองรับสถานการณโควิด-19 ในปจจุบัน ซึ่งมีผู บริหารและ
บุคลากรหองสมุดจํานวน 175 คนจาก 21 หนวยงานใหความสนใจรวมรับฟงการนําเสนอผลิตภัณฑดังกลาว
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3) ขับเคลื่อนงานวิจัยสูวิสัยทัศน “เปนเลิศสูสากล” 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่อาจารยตองมีสัดสวนวิจัยที่ 1:1 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
และสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพเปนหนวยงานหลักในการรวมขับเคลื่อนงานวิจัย  ตามกลยุทธการวิจยัที่มุงเนนการวิจัย
บรูณาการระหวางศาสตรตาง ๆ   โดยการกําหนดโจทยวจิยัท่ีตอบโปรแกรมงานวิจัยของประเทศและเปาหมายดานงานวจิยั
ของมหาวทิยาลัย ดําเนินการประชาสัมพนัธ สนับสนนุการพฒันาขอเสนอโครงการ และนาํเสนอขอเสนอโครงการตอแหลง
ทนุ สงเสรมิการตีพิมพงานวิจัยทีม่คีณุภาพในฐานขอมลูระดบันานาชาตใินรปูแบบของกิจกรรมและเงินรางวัล สนบัสนุนทนุ
อดุหนนุการวจิยัประเภทบคุคลใหกับอาจารยใหมและอาจารยท่ีไมมีตาํแหนงทางวิชาการ ตลอดจนการสนบัสนุนศนูยความ
เปนเลศิ เพื่อผลติผลงานวจิยัที่มีความโดดเดน เปนเลิศทางวิชาการ และสรางเครือขายกับหนวยงานในตางประเทศเพิ่มขึน้

4) จัดสรรทุนภายในเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยใหแกคณาจารย รวมทั้งส้ิน 117 โครงการ งบประมาณ
รวม 9,957,483 บาท ประกอบดวย การจัดสรรทุนวิจัยแกกลุมสํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุม
สังคมศาสตร ซึ่งดําเนินการผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจํานวน 50 โครงการ (งบประมาณ 3,472,483 บาท) และกลุม
สํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพซึ่งดําเนินการผานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 67 โครงการ (งบประมาณ 
6,485,000 บาท)

กลยุทธที่ 2   เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและ
บริการวิชาการเพื่อความเขมแข็งของชุมชน

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เรื่องไดแก โครงการเสริมสรางพันธกิจสัมพันธ
กับชุมชน การจัดทําแผนพัฒนา “ทาศาลา เมืองอัจฉริยะ (Thasala Smart City)”  การพัฒนา
แอปพลิเคชนั “มานะมานครฯ” เพื่อกระตุนการทองเทีย่วของจังหวัดนครศรีธรรมราช และการขบัเคลื่อน
โครงการชุมชนนาอยูใน 7 จังหวัดภาคใตตอนบน

 1) โครงการเสริมสรางพันธกิจสัมพันธกับชมุชน มีการดําเนินงานอยางตอเนื่องโดยมศีูนยบริการวิชาการ 
บูรณาการความรวมมือกับสํานักวิชาและเครือขายภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อดําเนินโครงการที่มุง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในเชิงประจักษตามแบบจําลองตนไมแหงความสุข มวล. (WU HAPPY TREE) โดยการนํา
ผลงานวิชาการ วิจัย และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาตอยอดการใชในชุมชน เพ่ือสรางความสุขใหกับชมุชนแบบ
องครวม Holistic area based development ประกอบดวยก่ิงกานความสุขใน 5 มิติคือ มิติอาชีพ สุขภาพ ทรัพยากร
และสิง่แวดลอม การศกึษา สังคมและวัฒนธรรม โดยไดกําหนดเงื่อนไขใหอยางนอยรอยละ 5 ของคณาจารยในแตละสํานัก
วิชารวมจัดทําโครงการวิชาการรับใชสังคม (Social engagement) ใน5 มิติตาง ๆ  ดังกลาวขางตน ตามความตองการของ
ชุมชน และลําดับความสําคัญของปญหาที่ชุมชนตองการเรงดวน โดยมีผลการดําเนินงานสําคัญ ดังนี้

- ดานอาชีพ มีโครงการพัฒนาสูตรอาหารสุกรแมพันธุเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งเปนโครงการ
ที่ดําเนินการตอเนื่องจากปที่แลวรวมกับสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร อีกทั้งยังมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ
นํ้ามันนวดสมุนไพรเ พ่ือส งเสริมสุขภาวะชุมชน โดยเปนโครงการที่ดําเนินการโดยสํานักวิชาเภสัชศาสตร 

- ดานสุขภาพ  ไดแก โครงการฟนฟูสมรรถภาพทางการเคลื่อนไหวกลุมผูสูงอายุติดบานติดเตียง โครงการพัฒนา
รูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขายสขุภาพเพ่ือปองกันควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเปนโครงการ
ที่ชุมชนมีความตองการและสรางความรูสึกทางจิตใจที่ดีของผูที่ไดรับการดูแลรักษา ดําเนินโครงการโดยสํานักวิชาสห
เวชศาสตร แพทยศาสตร และพยาบาลศาสตร โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพสต.) โรงพยาบาล
ทาศาลา รวมทัง้องคการบรหิารสวนตําบลไทยบุรี และองคการบริหารสวนตําบลหัวตะพาน รวมกันทาํงานอยางบูรณาการ 
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 - ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีโครงการพัฒนาตนแบบการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือน
ดวยการหมักรวมระหวางมูลสุกรและเศษเหลือในทองถิ่น เพ่ือการจัดการมูลสุกรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
ดําเนินการโดยสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
 - ดานการศึกษา มีโครงการจัดทําหลักสูตรบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนชุมชนใหม ซ่ึงนับเปน
หลักสูตรแรกที่เกิดขึ้นในเขตการศึกษา โดยโรงเรียนชุมชนใหมจะเปนโรงเรียนนํารองหลักสูตรดังกลาวในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา เพื่อเรียนรูรวมกับการปฏิบัติจริงในพื้นท่ีศูนยเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการออกแบบ
หลักสูตรโดยสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาชุดความรู ส่ือนิทานภาษา
อังกฤษเพ่ือเสริมประสบการณดานภาษาของเด็กปฐมวัย ดําเนินการโดยสํานักวิชาศิลปศาสตร โครงการพัฒนา
ทักษะทางวิทยาศาสตรนักเรียนโรงเรียนชุมชนใหม เพื่อสรางความรู ความเขาใจวิทยาศาสตรพื้นฐานในชีวิต
ประจําวันและเปดโอกาสใหนักเรียนไดเขามาเรียนรูในหองปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย ดําเนินการโดยสํานักวิชา
วิทยาศาสตร โครงการปรับปรุงสงเสริมและพัฒนาศักยภาพศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชุมชนใหม โดย
ดําเนินการปรับปรุงศูนยเรียนรูของโรงเรียนใหเปนศูนยเรียนรูท่ีมีชีวิต สรางการเรียนรู และสรางทักษะอาชีพให
เด็กระดับประถมศึกษา เขาใจกรอบแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน ดําเนินการโดยศูนยบริการวิชาการ 
 - ด านสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับเอกลักษณชุมชนเมืองโบราณโมคลาน สู การทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร จึงดําเนินโครงการพัฒนาการทองเที่ยวชุมชนโมคลาน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยจัดทําโปรแกรมการทองเที่ยวชุมชนโมคลานและเครือขาย จัดเวทีฟ นฟูงานประเพณีโบราณสถานโมคลาน 
จัดโครงการการประยุกตใชระบบ Augmented Reality เพ่ือจําลองเมืองโบราณโมคลาน

 2) จัดทําแผนพัฒนา “ทาศาลา เมืองอัจฉริยะ (Thasala Smart City)” โดยไดจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการการเขียนแผนเม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2564 ซ่ึงมีทีมวิทยากรจากสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ บมจ. 
แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส รวมใหความรูในการจัดทําแผนพัฒนาทาศาลาเมืองอัจฉริยะ ทางระบบออนไลนผานแอปพลิ
เคชนั Microsoft Team พรอมดวยผูรวมประชมุจากหนวยงานราชการในอาํเภอทาศาลา เทศบาลตําบลทาศาลา องคการ
บริหารสวนตาํบลทาศาลา สถานีตํารวจภูธรทาศาลา และผูเกีย่วของ โดยการจดักิจกรรมครั้งนี้เกิดจากแนวคิดในการสราง
ความรวมมือของมหาวิทยาลัยกับหนวยงานตางๆ เพ่ือรวมขับเคล่ือนเมืองทาศาลาไปสู Thasala Smart City เพื่อให
ประชาชนในอําเภอทาศาลา ไดอยูอาศัยในเมืองอยางปลอดภัยและมีความสุข มีความสะดวกสบายในการติดตอกับหนวย
งานภาครัฐและทุกภาคสวนทีเ่กี่ยวของในรูปแบบ One Stop Service โดยในเบื้องตนไดคํานึงถึงความ Smart 6 ดาน คือ 
1) Smart Mobility ระบบใหบริการยานพาหนะในการเดินทางแบบอัจฉริยะ 2) Smart Environment ระบบแจงเตือน
ภัยพิบัติ ระบบรายงานขอมูลสถานีวัดอากาศ 3) Smart Living ระบบความปลอดภัยโดยติดตั้งกลองวงจรปด ที่สามารถ
ตรวจจับใบหนา ปายทะเบียนรถยนต รถมอเตอรไซด ตรวจจับความเร็วรถยนต เปนตน 4) Smart Governance โดย
การสรางชองทางติดตอประสานงานระหวางประชาชนกับหนวยงานภาครัฐ ผานแอพลิเคชั่นและ One Stop Service 5) 
Smart Economy พัฒนาแพลตฟอรมในการขายสินคาออนไลนใหกับชุมชน มีการอบรมและใหความรูในการสรางมูลคา
เพิ่มใหกับสนิคา การออกแบบบรรจุภัณฑ (Packaging) ของผลติภัณฑตางๆ ใหกับประชาชน และ 6) Smart Energy การ
ใชพลังงานทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานกังหันลมเพ่ือลดคาใชจายและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 3) พัฒนาแอปพลิเคชัน “มานะมานครฯ” เพื่อกระตุนการทองเที่ยวของจังหวดันครศรธีรรมราช 
สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับสํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย สํานักงาน
นครศรีธรรมราช (ททท.) พัฒนาแอปพลิเคชัน“มานะมานครฯ” ขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวและสถาน
ประกอบการรานคาที่เขารวมโครงการไดตดิตอสื่อสารและใชเปนชองทางโปรโมทธุรกิจไดสะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งใหนัก
ทองเท่ียวไดรูขอมูลสถานที่ทองเที่ยวที่โดดเดนของจังหวัดนครศรีธรรมราช และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงมีสถานที่ให
นักทองเทีย่วสามารถเขามาเยีย่มชมไดเชนกัน ทัง้สวนวลยัลักษณ สวนสาธารณะในมหาวิทยาลยัทีใ่หญที่สุดในประเทศไทย 
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หรืออุทยานพฤกษศาสตร ท่ีใหบริการลานกางเต็นทใกลชิดธรรมชาติทามกลางบรรยากาศท่ีรมรื่นริมอางเก็บนํ้าขนาด
ใหญ ซึ่งแอปพลิเคชันที่ไดพัฒนาข้ึน  จะสามารถชวยใหนักทองเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดอยางมีความสุข
และสะดวกมากยิ่งขึ้น และแอปพลิเคชันนี้จะเก็บขอมูลไววานักทองเที่ยวมาเที่ยวที่นี่แลวกี่คร้ัง เพ่ือสะสมเปนคะแนนให
นักทองเที่ยวใชเปนสวนลดกับสถานประกอบการที่เขารวมโครงการไดตอไป ขณะเดียวกันสถานประกอบการที่เขารวม
โครงการสามารถเพิม่รายละเอียดตาง ๆ  ของธุรกิจตนเองเขาไปในแอปพลเิคชันใหนักทองเที่ยวไดรูจกัมากยิ่งขึน้เชนกนั จึง
เปนแอปพลิเคชนัที่สามารถเชื่อมโยงนักทองเที่ยวและผูประกอบการเขาดวยกันใหมีความสะดวกท้ังสองฝายไดอยางลงตัว

4) ขับเคล่ือนโครงการชุมชนนาอยูใน 7 จังหวัดภาคใตตอนบน ดําเนินการโดยสํานักวิชาพยาบาล
ศาสตร ซึ่งมีสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปนผูสนับสนุน กับชุมชนและนักวิชาการในภาคใต 
เพื่อรวมพลงัขับเคล่ือนชมุชนนาอยู นําไปสูการจัดการตนเองของชุมชน โดยมีตนแบบของชมุชนนาอยูในภาคใตตอนบนถึง 
57 พื้นที่ ประกอบดวยครัวเรือนทั้งหมด 15,483 ครัวเรือน สภาผูนําชุมชน 1,507 คน มีภาคีเครือขายเขารวมดําเนินงาน 
365 ภาคี ไดแก โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบล (รพสต.) เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล พัฒนา
ชุมชน เกษตรตําบล ประมงอําเภอ โรงเรียน กลุมอาชพี กศน. มหาวทิยาลัย สถาบนัการเงิน สํานักงานบริหารทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝงที่ 5 และ SCG เปนตน ผลการขับเคลื่อนงานทําใหเกิดรูปแบบชมุชนนาอยูบริบทภาคใตตอนบน KAMLAI 
model เกิดพื้นที่เรียนรู “ชุมชนนาอยูตนแบบภาคใตตอนบน” และเกิดผลลัพธความสําเร็จ 16 ประเด็นที่สําคัญ อาทิ 
เกิดสภาผูนําชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจครัวเรือนกลุมเปาหมายมีรายไดของครัวเรือนเพิ่มขึ้น ประชาชนเลือกบริโภคอาหาร
ไดถูกตองเหมาะสมมากขึ้น ผูสูงอายุมีการเรียนรูในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น เกิดแกนนําเยาวชนจิตอาสาพัฒนา
ชุมชน ลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร เกิดอุบัติเหตุลดลง มีการลด ละ เลิก การดื่มแอลกอฮอล และบุหรี่ ฯลฯ

กลยุทธที่ 3 สรางเครือขายและพัฒนาขอเสนอโครงการวจิัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพืน้ที่และเชงิ
ประเด็น

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 7 เรื่อง ไดแก โครงการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ 
“ไกลิกอร” ไกพื้นเมืองลูกผสมสายพันธุใหมของจังหวัดนครศรีธรรมราช  โครงการจัดการทุนทาง
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย (ไอไข) และพื้นที่รายรอบ  โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา 
RAINS for Thailand Food Valley ภาคใตตอนบน  โครงการบริหารจัดการขยะและของเสีย โครงการ
อนรุักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาํริสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ี(อพ.
สธ.) โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่ดําเนินการผานทางศูนยบริการวิชาการ  และโครงการวิจัย
และพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย

 1) โครงการวิจัยปรับปรุงสายพันธุ “ไกลิกอร” ไกพื้นเมืองลูกผสมสายพันธุใหมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) และกรมปศุสัตว ทําการวิจัย
ปรับปรุงสายพันธุ “ไกลิกอร” โดยไดรับทุนสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) เพื่อใหได
สายพันธุไกพ้ืนเมืองลูกผสมท่ีมีอัตลักษณตรงกับวิถีการเล้ียงของเกษตรกรและความตองการของผูบริโภคในพ้ืนที่ภาคใต  
โดยการเล้ียงไกพ้ืนเมืองเปนอาชีพหนึ่งที่จะชวยใหเกษตรกรภาคใตมีรายไดตลอดป เนื่องจากไกพื้นเมืองเปนสัตวที่เล้ียง
งาย ใชพ้ืนที่นอยเมื่อเทียบกับปศุสัตวชนิดอืน่ มีวงจรชีวิตส้ัน ใหผลตอบแทนเร็ว โดย 1 ปสามารถเลี้ยงได 2 ถึง 3 รอบการ
ผลิต อีกทั้งใหเนื้อที่มีรสชาติดี โปรตีนสูง ไขมันตํ่า เหมาะกับผูบริโภคที่รักสุขภาพ ปจจุบันปริมาณการผลิตไกพื้นเมืองยัง
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ไมเพียงพอตอความตองการของตลาดและผูบริโภค เนื่องจากไกพื้นเมอืงมีอตัราการเจริญเติบโตตํ่า ผลผลิตนอย จึงใชเวลา
ในการเล้ียงนานกวาไกเนื้อที่เล้ียงในระบบอุตสาหกรรม ซึง่นกัวิจัยไดเลง็เห็นถงึประเดน็ปญหาดังกลาว จึงไดนําผลการวิจยั
เร่ืองไกพ้ืนเมืองมาตอยอดผลิตเปนไกพื้นเมืองลูกผสม โดยใหชื่อวา “ไกลิกอร” ซึ่งเปนชื่อเกาของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ปจจุบันทีมวิจัยไกลิกอรไดผลิตและจําหนายลูกไกลิกอรอายุ 1 วัน ราคาตัวละ 14 บาท พรอมทําวัคซีนหลอดลมอักเสบ
และนิวคลาสเซิลใหแกเกษตรกรผูสนใจและพรอมเปนผูรวมวิจัยกับทางโครงการ โดยมีชองทางการติดตอสอบถามขอมูล
เพ่ิมเติมที่เพจ Facebook : ไกลิกอร หรือเว็บไซต  https://ligor.wu.ac.th 

 2) โครงการการจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่วัดเจดีย (ไอไข) และพื้นที่รายรอบ
 ประกอบดวย 6 โครงการยอย โดยจะทําการสาํรวจและรวบรวมขอมูลทุนทางวัฒนธรรมท้ังในดานสถาปตยกรรม 
ความเชื่อ ประเพณี ภูมิปญญา และศิลปะการแสดงพื้นถิ่นในวัดเจดีย (ไอไข) และพื้นที่รายรอบ จัดทําแผนที่วัฒนธรรม
และสงเสริมการมสีวนรวมของภาคีเครือขาย ไดแก มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ วัดเจดีย (ไอไข) ชุมชน ภาคสวนราชการ และ
ภาคสวนเอกชน ในการนําทุนทางวัฒนธรรมไปพัฒนาคุณคาทางเศรษฐกิจ และจัดทําแผนการจัดการทุนทางวัฒนธรรม
และสงเสริมใหผูประกอบการวัฒนธรรมและกลุมวิสาหกิจวัฒนธรรมในพื้นท่ีนําไปใชในการเสริมสรางเศรษฐกิจฐานราก 
กอใหเกิดกลุมวิสาหกิจชุมชน/ผูประกอบการ/สินคาและบริการเชิงวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ เกิดผลิตภัณฑวัฒนธรรมทอง
ถิ่น มีแผนที่ทางวัฒนธรรมและเสนทางการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอันจะกอใหเกิดประโยชนตอการสรางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจของชุมชน

 3) โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley ภาคใตตอนบน 
 ประกอบดวย 3 โครงการยอย คือ 
 การจัดการผลผลิตโกโกจังหวัดนครศรีธรรมราชแบบครบวงจร ซึ่งจะกอใหเกิดผลประโยชนโดยตรงกับกลุม
เกษตรกรผูปลูกโกโกของจังหวัดนครศรีธรรมราช ผูแปรรูประดับวิสาหกิจชุมชน หรือโรงงานแปรรูปโกโกของจังหวัด
นครศรีธรรมราช สงผลใหเกิดรายไดท่ีเพิ่มขึ้นของคนในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยการจัดการผลผลิตโกโกดวยวิถี
เกษตรและอาหารปลอดภัย ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม อันจะสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค 
 การพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปผลโกโก (Theobroma cacao) และวัสดุเศษเหลือจากการแปรรูป เพ่ือยก
ระดับการใชประโยชนพืชผลทางการเกษตรอยางยั่งยืนแกกลุมสหกรณผูปลูกปาลมนํ้ามันทาฉาง-วิภาวดี จํากัด จังหวัด
สุราษฎรธานี ซ่ึงจะชวยสรางมูลคาแกวสัดุเศษเหลือ (co-product) จากกระบวนการแปรรูปผลโกโกมาใชใหเกิดประโยชน
ในทางอตุสาหกรรมอาหาร โดยการพฒันาผลติภัณฑอาหารเพือ่สขุภาพใหแกกลุมสหกรณผูปลกูปาลมนํา้มันทาฉาง-วิภาวดี 
จํากัด จังหวัดสุราษฎรธานี 
 การสกัดนํ้ามันที่มีโอเมกา 3 และ 6 สูงดวยเทคนิค Supercritical CO2 และพัฒนาผลิตภัณฑมารการีนจาก
นํ้ามันถ่ัวดาวอินคาและเมล็ดในปาลมท่ีมีปริมาณโอเมกา 3 และ 6 สูงในเชิงพาณิชย

 4) โครงการบริหารจัดการขยะและของเสีย 
 มหาวิทยาลัยไดทําการศึกษาการบริหารจัดการขยะของชุมชน-ครัวเรือน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
สถานประกอบการโรงแรมในพื้นที่ภาคใตตอนบน เพื่อจัดทําแนวปฏิบัติการบริหารจัดการขยะ (Standard Operation 
Procedures/Code of Conduct) ที่เหมาะสมกับบริบทของแหลงกําเนิดชุมชน-ครัวเรือน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และสถานประกอบการโรงแรม และไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายของระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามบริบทของ
แหลงกําเนิดชุมชน-ครัวเรือน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานประกอบการโรงแรม สงผลใหขยะตอหัวของแตละ
กลุมเปาหมายลดลง ปริมาณขยะปลายทางลดลง และปริมาณขยะที่นําไปใชประโยชนเพิ่มขึ้น

 5)  โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมรกุมารี (อพ.สธ.) 
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 เปนโครงการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเขารวมมาตั้งแตป 2556 ผานการดําเนินงานของโครงการอุทยาน
พฤกษศาสตร ซ่ึงในป 2564 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการวิจัยรวม 39 โครงการ มีโครงการสําคัญ อาทิ การศึกษายานลิเภา 
: การอนุรักษ เพื่อเพิม่มูลคาเถาวัลยพ้ืนถิ่นนครศรีธรรมราช การศึกษาองคประกอบทางเคมีของพืชวงศกระดังงาและฤทธ์ิ
ทางชีวภาพ การศึกษาความหลากหลายชนดิของไลเคนในพื้นท่ีแหลงทองเทีย่วหมูบานคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราช การ
สํารวจและรวบรวมจุลินทรียทองถิ่นนครศรีธรรมราชเพื่อการอนุรักษพันธุกรรมและใชประโยชนดานผลิตพืช การศึกษา
ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและแนวทางการปรับตัวของเกษตรกรในการผลิตสมโอทับทิมสยาม พื้นท่ีตําบล
คลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการรวบรวมสายพนัธุและพัฒนาสวนกลวยเปนแหลงเรียนรูครบ
วงจรเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือการรวบรวม
องคความรูในการพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรไทย ในเขตพื้นท่ีอุทยานพฤกษศาสตร 
การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารสัตวธรรมชาติในพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอยเพ่ือพัฒนาศักยภาพพืชอาหารสัตวทนนํ้า
ทวมขัง โครงการปลูกตนชกเพื่อเสริมรายไดและฟนฟูระบบนิเวศชุมชนตนนํ้าปากพนัง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑสุขภาพ
จากสมุนไพรในชุมชนบานเขาวัง การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากเสนใยพืชกลวย การใชประโยชนจากสารสกัดผลของ
โคลงเคลงสําหรับผามัดยอม 

6) โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีที่ดําเนินการผานทางศูนยบริการวิชาการ ไดกําหนดพ้ืนที่
การใหบริการตามระดับของผลกระทบและระยะหางจากที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเพื่อใหตอบโจทยวิสัยทัศนหลักในถ่ิน 
ประกอบดวยพื้นที่ชุมชนรายรอบ/พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช/พื้นท่ีภาคใต โดยมีโครงการสําคัญ ดังนี้
 - โครงการเกษตรปลอดภยัโดยชวีวิธี นาํโดย รองศาสตราจารย ดร.วาริน อินทนา หวัหนาโครงการ มกีารถายทอด
เทคโนโลยกีารนําเชื้อราไตรโครเดอรมาสายพนัธุ NST-009 ที่คนพบในพืน้ทีจ่ังหวดันครศรธีรรมราชและมปีระสิทธิภาพสูง
ในการควบคุมโรคพืชตาง ๆ ทั้งยังนําเชื้อราบิวเวอรเรียและเชื้อราเมธาไรเซียมมาควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยการถายทอด
เทคโนโลยีกระบวนการขยายเชื้อราแตละชนดิ การนําไปใชควบคุมศัตรูพืชใหเกิดประสิทธภิาพสงูสุด พรอมทัง้หาแนวทาง
การลดตนทนุและเพิ่มมูลคาผลผลิตพืชสําหรบัเกษตรกร ครอบคลุมพ้ืนที ่4 อําเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดแก กลุม
ผูปลูกทุเรียน กลุมผูปลูกสมโอ “ทับทิมสยาม” และกลุมผูปลูกมังคุด

- โครงการยกระดับมูลคาผลผลิตจากตนจากในพ้ืนที่ลุมนํ้าปากพนัง นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร. รุงรวี จิต
ภักดี สํานักวิชาการจัดการ รวมกับเครือขายในพื้นที่ปากพนัง อาทิ สํานักงาน กปร. ทองเท่ียวจังหวัด พาณิชยจังหวัด เพื่อ
ทาํการสงเสริมการแปรรูป รวมทั้งออกแบบบรรจภุณัฑเพ่ือสงเสรมิการขายสนิคาผลิตภณัฑตนจากเพื่อสรางอัตลกัษณของ
สินคาทองถิ่น โดยทํางานแบบบูรณาการกับทุกภาคสวนท่ีมีสวนไดสวนเสีย เชน ชุมชนบานวังอาง ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ 
เครือขาย HAB รวมกับภาคเอกชน บริษัทเบทาโกร และ 11 มหาวิทยาลัยเครือขายทั่วประเทศ 
 - โครงการเพิ่มมูลคาสะตอจากการใชเทคโนโลยีไมโครเวฟอบแหง นําโดย รองศาสตราจารย ดร. หมุดตอเล็บ 
หนิสอ จากศูนยความเปนเลิศทางดานพลาสมาและคล่ืนแมเหล็กไฟฟา (Center of Excellence in Plasma Science 
and Electromagnetic waves) สํานักวิชาวิทยาศาสตร รวมกับวิสาหกิจชุมชนมิสเตอรสะตอ อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสํานักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) โดยพัฒนากระบวนการแปรรูปเพื่อยืดอายุสะตออบแหงคืนรูปใหเขียวสดและคงไวท้ังรสและ
กลิ่น โดยใช “เครื่องอบแหงชนิดคืนรูปสด” ซึ่งเปนระบบอบแหงแบบอากาศแหงท่ีอุณหภูมิตํ่า
 - ผลิตภัณฑใหความหอมและปกปองเชื้อราจากนํ้ามันหอมระเหย โดย รองศาสตราจารย ดร. นฤมล มาแทน 
ไดนําองคความรูจากการวจิัยมาประยุกตใชเพื่อแกปญหาการจัดทําผลิตภณัฑชมุชนที่เปนเครื่องจกัสานและเกดิเชือ้รา โดย
ไดนํานํ้ามนัหอมระเหยมาใชในการปองกันเชื้อราและแมลงใหกับเสนใยกระจูด ซึ่งจากผลงานวิจัยพบวานํ้ามันหอมระเหย
หลายชนิดสามารถตานทานเชื้อราไดและสามารถชวยปกปองเสนใยกระจูดจากเชื้อราไดหลายชนิด
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 - ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายและการทํานายหมูบานพื้นที่เสี่ยงสําหรับการแกปญหาโรคไขเลือดออก
อยางย่ังยืน ดําเนินการโดย รองศาสตราจารย ดร. จรวย สุวรรณบํารุง สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร เปนระบบการแก
ปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืน ซึ่งเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญของประเทศไทยและภาคใต มีการบูรณาการองคความ
รูทางวทิยาการระบาด การพยาบาล และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของชุมชนเชือ่มโยงทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
ในระดับครัวเรือน หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด และภาคใตตอนบน โดยการถายทอดเทคโนโลยี ลานสกาโมเดล ไชยา
โมเดล และสุราษฎรเดงกีโมเดล ไปยังพื้นที่ภาคใตตอนบนอยางตอเนื่องจาก พ.ศ. 2558 ถึง 2564
 - นวตักรรมการบรหิารจดัการทรพัยากรนํ้าแบบบรูณาการ: พืน้ที ่14 จงัหวดัภาคใต นาํโดย ผูชวยศาสตราจารย 
ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  ดําเนินงานดานการจัดการภัยแลง น้ําทวม โดยเนนการใช
แบบจําลองคณิตศาสตร เพื่อชวยวิเคราะหจาํลองสถานการณ เพื่อสนบัสนุนการตัดสินใจในการแกไขปญหาบรรเทาภัยอนั
เกิดจากนํ้า ประยุกตใชเทคโนโลยีดานระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร บูรณาการทํางานรวมกับผูใชน้ํา ชุมชน หนวย
งานทองถิ่น หนวยงานสวนราชการ นําเสนอการจัดทําแผนจัดการทรัพยากรนํ้าตั้งแตแผนนํ้าชุมชน แผนนํ้าอําเภอ แผน
นํ้าลุมนํ้า แผนการจัดการน้ําระดับจังหวัด โดยคํานึงถึงระบบนิเวศ วัฒนธรรมและบริบทพื้นที่ ครอบคลุมพ้ืนที่ดําเนินงาน 
14 จังหวัดของพื้นที่ภาคใต
 - โครงการวจิัยและบริการวชิาการเพื่อยกระดบัการบริหารจดัการทรพัยากรปูมาตามมาตรฐานสากล  นําโดย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อมรศักด์ิ สวัสดี สํานักวิชาวิทยาศาสตร รวมกับ 6 สถาบันเครือขาย รวมท้ังกรมประมง สมาคม
อาหารแชเยือกแข็งไทย และชาวประมงในพื้นท่ี โดยขอรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานการวิจัยแหงชาติ และสํานักงาน
พฒันาการวจัิยการเกษตร (องคการมหาชน) ซ่ึงโครงการดงักลาวสามารถตอบโจทยการพฒันาทางการประมงตามมาตรฐาน
สากล โดยเพ่ิมปริมาณผลการจับปูมาจากธรรมชาติ 2-3 เทาตัว โดยเพ่ิมจากไมเกิน 5 กก/วัน เปน 10-15 กิโลกรัมตอ
วัน สรางรายไดเพิ่มใหชาวประมงกวาเทาตัว รวมทั้งผลงานทางวิชาการสามารถนําไปใชตอยอดเพื่ออางอิงการทําประมง
ตามมาตรฐานสากล Fishery improvement project (FIP) โดยไดผลประเมินระดับ A ตอเนื่อง 4 ป สงผลตอการลด
การกีดกันทางคาและบอกถึงการจัดการประมงปูมาตามมาตรฐานสากล สงผลใหมีการสงออกปูมาปละประมาณ 1,500 
ลานบาท เกิดการขยายตัวชุมชนเพ่ือการอนุรกัษทรัพยากรปูมา และเครือขายธนาคารปูมาที่เขมแข็งกวา 84 ชุมชน มีการ
ทาํงานรวมกนัอยางเปนเครอืขายเพิม่ความเขมแขง็ใหกับชุมชน รวมท้ังเกิดอาชีพทางเลือกตอเนือ่งของชุมชนจากการฟนฟู
ทรัพยากรปูมา
 จากผลสําเร็จในการดําเนินงาน ทําใหในปนี้โครงการไดรับรางวัลถึง 3 รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศประเภทศูนย
เรียนรูธนาคารปูมาชุมชน ไดแก ศูนยเรียนรูธนาคารปูมาและประมงชายฝง บานในถุง จังหวัดนครศรีธรรมราช  รางวัล
ชนะเลิศประเภทธนาคารปูมาชุมชนเดิมท่ีมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ไดแก ศูนยเรียนรูธนาคารปูมาบานหาดสมบูรณ 
จังหวัดสุราษฎรธานี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทธนาคารปูมาชุมชนท่ีจัดตั้งขึ้นใหม ไดแก ธนาคารปูมาบาน
ทาพญา จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการประกวดธนาคารปูมาชุมชนเพื่อความยั่งยืน จัดโดยสํานักงานการวิจัยแหงชาติ

 7) โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย ซึ่งเปนการดําเนินงานผานศูนยสงเสริม
เทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยในป 2564 มีจํานวน 68 โครงการ มีโครงการสําคัญ 
อาทิ การหาสภาวะที่ดีที่สุดในการดําเนินการผลิตของโรงไฟฟาในระดับอุตสาหกรรมดวยกระบวนการไพโร   ไลซิสของ
ทะลายปาลมเปลาและไมยางพาราสับ : ผลของคุณลักษณะของวัตถุดิบ ขนาด และอัตราสวนของทะลายปาลมเปลา/ไม
ยางพาราสับ การทดสอบประสิทธภิาพในการออกฤทธ์ิตานจุลินทรยีของผลิตภัณฑ และการลดขนาดของแผลติดเชื้อราใน
ผูปวยของผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีสวนผสมของนํ้ามันปาลมแดง การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑไตปลา
ผงพรอมทาน การใชเทคโนโลยีไมโครเวฟเพือ่พัฒนาผลิตภณัฑเห็ดแครงอบแหง การพัฒนาเทคโนโลยีตนแบบพลาสมาเยน็
เพ่ือขจัดเชื้อจุลินทรียและสารพิษตกคางบนผักและผลไม การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑปลาสมพรอมทาน การ
ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑขนมเคกกลวยหอมอบกรอบ การพัฒนาผลิตภัณฑเซรั่มน้ํามนัมะพราวเพื่อการชะลอวัย
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กลยุทธที่ 4 สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการแกสังคม เพื่อการแกไขปญหาและ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของทองถิ่นภาคใต และการใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ
และเอกชนใหมีขีดความสามารถในการแขงขัน 

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 2 เรื่อง ไดแก การใหบริการวิชาการแกหนวย
งานภายนอกผานทางศูนยบริการวิชาการ และการใหบริการวิชาการผานทางอุทยานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี

1) การใหบริการวิชาการแกหนวยงานภายนอกผานทางศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
มีความมุ งมั่นในการเดินหนางานวิชาการรับใช สังคม เพื่อยกระดับชีวิตชุมชนแบบองครวม (WU Holistic 
Model) และเพิ่มความสุขใหกับชุมชน โดยใชความรู ทางวิชาการตามลักษณะความชํานาญของคณาจารยบน
พื้นฐานลําดับความสําคัญความตองการของชุมชน ซึ่งไดใหบริการวิชาการแกสังคมผานโครงการตางๆ อาทิ 

- จดัตั้งหนวยพฒันาครูมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ เพือ่ใหอาจารยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดพฒันาหลกัสูตร
ในศาสตรที่มีความเชี่ยวชาญ ไปใชในการอบรมใหกับผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศกึษา โดยผานกระบวนการพฒันา
หลกัสูตรของสถาบันคุรุพัฒนา ซึง่ไดรับรองหลกัสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา สายงานการสอน ใหกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 7 หลักสูตร ประกอบดวยสํานักวิชาวิทยาศาสตร 4 หลักสูตรคือ  การพัฒนารูปแบบการ
สอนปฏบิัติการฟสิกสหวัขอเซลลไฟฟาจากผัก-ผลไมในทองถิ่น   การพฒันารูปแบบการสอนปฏิบัติการฟสิกสหัวขอสมบัติ
ของแสง  การจัดจําแนกสัตวทะเล  เทคนิคทางชีวโมเลกุล และสํานักวิชาศิลปศาสตร 3 หลักสูตรคือ  จิตวิทยาสําหรับครู
เพ่ือนักเรียนในยุค Generation Z  การพัฒนาเทคนิคการสอนภาษามลายู/อินโดนีเซียระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูกลุมสาระสังคมศึกษาโดยใชวิจัยเปนฐานสู Thailand 4.0 ทั้งนี้ เนื่องจากผลกระทบ
จากสถานการณโควิด-19 ทําใหตองชะลอการดําเนินงานในป 2564 ออกไปกอน

- โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล เปนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ เพื่อการ
พัฒนากําลังคน พัฒนาทักษะใหม และการลดความยากจนแบบมีเปาหมายชัดเจน โดยระบุพื้นท่ีท่ีสถาบันอุดมศึกษามี
ความรวมมือและสามารถเขาไปเปน System Integrator ในระดับตําบล โดยจัดกิจกรรมพัฒนาตําบลใน 4 ดาน คือ การ
พัฒนาสัมมาชีพและสรางอาชีพใหม (การยกระดับสินคา OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสรางและพัฒนา Creative Economy 
(การยกระดับการทองเที่ยว) การนําองคความรูไปชวยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีดานตางๆ) และการสงเสริม
ดานส่ิงแวดลอม/Circular Economy (การเพ่ิมรายไดหมุนเวียนใหแกชุมชน) ใหแกชุมชนตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเขาไป
ดําเนินการในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบรวม 36 ตําบล 13 อําเภอ ครอบคลุมพ้ืนที่ 4 จังหวัดไดแก นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี 
กระบี่ และชุมพร งบประมาณรวมทั้งสิ้น 127.55 ลานบาท

- โครงการวิชาการรับใชสังคมยกระดับคุณภาพชวีติชมุชนแบบองครวม ในพ้ืนทีช่มุชนสาธิตวลัยลักษณพฒันา
และชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย (ต.ไทยบุรี ต.หัวตะพาน ต.ทาศาลา ต.สระแกว ต.ทาขึ้น ต.ตล่ิงชัน) ใหไดรับการแกไข
ปญหาตามความตองการของชุมชน โดยยกระดับสูความพอเพียง (Sufficiency) สามารถพึ่งตนเอง ดูแลตนเองได และ
สามารถเปนตนแบบและขยายผลได โดยไดดําเนินการ  ดานอาชีพ: เชน ยกระดับกลุมวิสาหกิจผูเล้ียงสุกรมาตรฐาน GAP 
(ชุมชนสาธิตฯ)  โกโกพรีเมียมอําเภอทาศาลา นํ้ามันนวดสมุนไพรบานทุงชน และคืนสีสันใหทาศาลาตอยอดการทองเที่ยว
โดยใชสื่อออนไลนและเทคโนโลยี AR   ดานสุขภาพ: พัฒนาเครือขายและระบบการดูแลฟนฟูผูสูงอายุอยางยั่งยืน รพ.สต.
ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา การจัดการกลุมเส่ียงโรคเรื้อรังดวยรูปแบบความรวมมือของภาคีเครือขายสุขภาพ การ
ควบคุมและปองกันโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดยางงาม  ดานการศึกษา: พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ดวย
เกมภาษาอังกฤษ สื่อนิทาน และนวัตกรรมการสอน พัฒนาหลักสูตรบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน
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ตนแบบ การพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยดวยแนวทาง High scope ของ ศพด.อบต.ไทยบุรี 4) ดานสิ่งแวดลอม: 
พัฒนาระบบผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Biogas) 5) ดานสังคมวัฒนธรรม: ยกระดับสํานักสงฆ
สูการจัดต้ังวัดอยางมีสวนรวมของชุมชน

- เผยแพรความรูบริการวิชาการผานส่ือ ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่อออนไลน ซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 
อาท ิรายการโทรทศันวลัยลกัษณ สูสงัคม รายการวทิยวุลัยลกัษณ Everyday English รายการวทิยวุลัยลกัษณ รักษสขุภาพ 
Website ศูนยบริการวิชาการ Facebook ศูนยบริการวิชาการ Facebook ธนาคารปูมา Facebook คลินิกเทคโนโลยี

 2) การใหบริการวิชาการผานทางอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีในป 2564 มีโครงการบริการ
วิชาการที่ตอยอดจากงานวิจัย อาทิ การพัฒนาโปรแกรมการบริหารจัดการฟารมนกกระทา การพัฒนาระบบควบคุม
อุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมในการตากปลาในระบบปด การพัฒนาเม็ดอมเพื่อสุขภาพเสริมวิตามินซีจากลูกจันทน
เทศ และกัมมี่เยลลี่เสริมใยอาหารจากลูกจันทนเทศ และจัดอบรมแผนการตลาดในยุคดิจิทัลพรอมกิจกรรม workshop 
นอกจากนี้ ยังใหบริการพัฒนาความเปนผูประกอบการแกนักศึกษา ใหบริการโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแกภาคเอกชน อาทิ บริการหองปฏิบัติการ บริการออกแบบผลิตภัณฑ 

กลยุทธที่ 5 เปนศูนยกลางของการทํานุบํารุง รักษา และการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต 
รวมถึงสงเสริมความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 5 เร่ือง ไดแก การจัดทําหลักสูตรฝกอบรมระยะ
สั้นดานศิลปะและวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคใต  ขับเคลื่อนโครงการสรางอาคารแหลงเรียนรูดานศิลปะ
และวัฒนธรรมที่มีชีวิตของภาคใต ดําเนินโครงการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ สงเสริม 
เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม และยกระดับสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณสู มาตรฐาน TCI กลุม 1

 1)  การจัดทําหลกัสูตรฝกอบรมระยะสั้นดานศลิปะและวฒันธรรมทีส่าํคัญของภาคใต ไดดําเนนิการ

ประสานผูทรงคุณวุฒิในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมจนไดรับการรับรองจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยจัดทําเปนหลักสูตร

ออนไลนคือ หลักสูตร “ศิลปะการรํามโนราห” 

 2)  ขับเคล่ือนโครงการสรางอาคารแหลงเรียนรูดานศิลปะและวฒันธรรมที่มีชีวิตของภาคใต โดย

ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลในป 2565 อาคารดังกลาวเปนอาคารที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต

ทั้งหมด ผานการนําเสนอดวยส่ือเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบดวยหองแสดงนิทรรศการ 12 หอง อาทิ หองนิทรรศการ

โบราณสถานในจังหวัดนครศรีธรรมราช หองนิทรรศการวัดพระธาตุ หองนิทรรศการเคร่ืองแตงกายของภาคใต หอง

นิทรรศการปราชญพ้ืนบานภาคใต นอกจากนี้ ยังมีอาคาร “บานใตนคร” ซึ่งเปนตนแบบบานของชาวนครศรีธรรมราช

สําหรับใชเปนเรือนรับรองและจัดเลี้ยง

 3) ดําเนินโครงการวิจัยดานศิลปะและวัฒนธรรม คือโครงการศึกษาโครงสรางทางสถาปตยกรรมแหลง

โบราณสถานตุมปง โดยดําเนินการวิจัยรวมกับคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 4) การอนรุกัษ สงเสรมิ เผยแพรศลิปะและวฒันธรรม เพื่อเปนการปลูกฝงและสงเสริมใหเยาวชนตระหนัก

ถึงคุณคาของมรดกวัฒนธรรมทองถิ่น นําไปสูการสืบทอดใหคงอยูคูสังคมไทยสืบไป โดยมีการดําเนินงานผานทางอาศรม

วัฒนธรรมวลัยลักษณบูรณาการรวมกับสํานักวิชาและหนวยงานอื่น ๆ ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งไดจัดกิจกรรม ดังนี้
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 - โครงการฝกอบรมยุวมัคคุเทศก โบราณสถานตุมปง 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ จีน)
 - โครงการศึกษาพรรณไม บริเวณโบราณสถานตุมปง
 - โครงการสืบสานประเพณี "วลัยลักษณลอยกระทง เสริมสงประเพณี สูวิถีธรรมชาติ"
 - กิจกรรมทําบุญทวดตุมปงประจําปงบประมาณ 2564
 - กิจกรรม “ทําบุญทวดตุมปง ประจําป 2563”
 - กิจกรรมทอดกฐินประจําป ณ วัดแส็งแร็ง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
 - พัฒนาโครงการจัดตั้งอาคารแหลงเรียนรูดานศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต "อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ"
  นอกจากนี ้ยงัมกีารเผยแพรความรูเก่ียวกบัโบราณสถานตมุปงในรปูแบบ เว็บไซต แผนพับ และบริการนาํชมพรอม
วิทยากรบรรยาย และจัดทําแอพลิเคชั่น ภาพเสมือนจริงโบราณตุมปง และเผยแพรองคความรูและขาวสารดานการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทางเว็บไซต https://cultural.wu.ac.th 

5) ยกระดับสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณสู มาตรฐาน TCI กลุม 1 ผานระบบฐานขอมูล THAIJO 
โดยยื่นเสนอขอรบัการพิจารณาจัดกลุมใหม จากกลุม 2 ใหไดรับการรบัรองมาตรฐาน TCI กลุม 1 และไดดําเนินการเตรียม
ความพรอมพัฒนามาตรฐานวารสารสูการรับรองมาตรฐาน ACI และมาตรฐาน Scopus โดยการเพิ่มอัตราการ Citation 
ใหเชื่อมโยงกับ Endnote ใหงายตอการคนหาอางอิง และปรับรูปแบบเว็บไซตใหนาสนใจยิ่งข้ึน

กลยุทธที่ 6 จัดหลักสูตรการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะการ
ศึกษาที่เนนการทําวิทยานิพนธเพื่อสงเสริมใหนักศึกษามีสมรรถนะในการคนควาวิจัยดานศิลปะและ
วัฒนธรรมของอาเซียนใหลุมลึกย่ิงขึ้น

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 2 เร่ือง ไดแก การจัดการศึกษาดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา และวิทยานิพนธนักศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอาเซียน

1) จัดการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยสํานักวิชาศิลปศาสตรมี
หลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาคือหลักสตูรเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา(ระดบัปริญญาโท) และหลักสตูรเอเชียศกึษา(ระดับ
ปริญญาเอก)

2) วิทยานิพนธนักศึกษาที่เกี่ยวกับการศึกษาดานศิลปะและวัฒนธรรมอาเซียน มีจํานวน 5 เร่ือง 
ประกอบดวย
 - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเอเชียศึกษา 4 เรื่อง คือ นางสาวชนกมลย คงยก หัวขอ “บาติกยอกยาการ
ตากับการประกอบสรางอัตลักษณแหงชาติอินโดนีเซียในยุคปฏิรูป (ค.ศ. 1998-2017)” นางสาวศิโรนี โตะ หัวขอ “การ
ผลิตซํ้าความเปนไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย” นายณัฐกานต แนพิมาย หัวขอ “พระเครื่องไทย: ความศรัทธา วิถี
ปฏิบัติ และการขยายตัวจากไทยสูสิงคโปร” และนายปริวัฒน ชางคิด หัวขอ “ความเปนพลเมืองกับกลวิธีขามแดนของ
มอแกนบนพื้นท่ีชายแดนไทย-เมียนมา” 
 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษา 1 เร่ืองคือ นางสาวอริสา สายศรีโกศล 
หัวขอ “การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและการธํารงอัตลักษณของชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในอําเภอเมือง จังหวัด
สุราษฎรธานี”
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กลยุทธที่ 7 สงเสริมความพรอมและสนับสนุนทุนในการทํางานวิจัยและการเขียนตํารา รวมถึง
ปรับปรุงกลไกการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการใหมีประสิทธิภาพ

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 2 เรื่อง ไดแก การสนับสนุนทุนวิจัย และการ
สนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ

1) สนับสนุนทุนวิจัย ในป 2564  มหาวิทยาลัยไดจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยแกคณาจารยรวมทั้งสิ้น 117 
โครงการ งบประมาณรวม 9,957,483 บาท ประกอบดวย การจัดสรรทุนวิจัยแกกลุมสํานักวิชาทางดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และกลุมสังคมศาสตร ซึ่งดําเนินการผานสถาบันวิจัยและนวัตกรรมจํานวน 50 โครงการ (งบประมาณ 
3,472,483 บาท) และกลุมสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพซึ่งดําเนินการผานสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ จํานวน 
67 โครงการ (งบประมาณ 6,485,000 บาท)

2) สนับสนุนการขอตําแหนงทางวิชาการ มหาวิทยาลัยไดจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ พ.ศ. 2561 ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง 
จํานวนของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book chapter) และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่อง แตงตั้งให
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ กรณผีลงานทางวิชาการ บทความวิจัย หรือบทความทางวชิาการท่ียังไมไดตีพมิพเผยแพร เพื่อ
ผลักดันใหคณาจารยมุงมั่นสรางผลงานวิชาการ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกาวสูความเปนมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ
แบบชั้นนําของประเทศ เปนทีย่อมรบัในระดับนานาชาต ิโดยปจจบุนัมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการจาํนวน 283 คน 
คิดเปนรอยละ 38.98 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 726 คน จําแนกเปน ศาสตราจารยจํานวน 11 คน รองศาสตราจารย
จํานวน 71 คน และผูชวยศาสตราจารยจํานวน 201 คน 

กลยุทธที่ 8 เสริมสรางบรรยากาศวิชาการและขับเคลื่อนการวิจัยโดยนักวิชาการ ผานกลไกสภา
นักวิจัย

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 2 เร่ือง ไดแก การขับเคลื่อนการวิจัยผานสถาน
วิจัยแทนสภานักวิจัย และ การสรางความเปนเลิศทางการวิจัย

1) ขับเคลื่อนการวิจัยผานสถานวิจัยแทนสภานักวิจัย ไดออกประกาศหลักเกณฑการดําเนินงานสถาน
วิจัย และศูนยความเปนเลิศ ในป 2560 เพื่อทําหนาที่  รวมมือกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมและสถาบันวิจัยวิทยาการ
สุขภาพในการจัดทําโครงการวิจัยและโครงการพันธกิจสัมพันธ เพื่อขอสนับสนุนทุนจากสํานักงบประมาณและแหลง
ทุนอื่นๆ ท้ังภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  พัฒนาและสงเสริมนักวิจัยของสํานักวิชา ทั้งนักวิจัยรุนใหมและเมธีวิจัย 
บมเพาะและสงเสริมการทําวิจัยและผลิตผลงานวิชาการเปนกลุมในสํานักวิชา จัดสัมมนาของสํานักวิชาและการประชุม
วิชาการทัง้ระดับชาติและระดบันานาชาติรวมมอืกบัอุทยานวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี และศูนยบริการวิชาการในการนาํ
ผลงานวิชาการไปใชประโยชนในชุมชนและสถานประกอบการ ทั้งนี้ ไดแตงตัง้หัวหนาสถานวิจัยประจําสํานกัวชิา/วิทยาลยั 
เพือ่ทําหนาที่กํากบัตดิตามงานวิจยัตามเปาหมายของมหาวทิยาลยัโดยกาํหนดจดัประชุมเดอืนละ 1 คร้ัง รวมทัง้จดักิจกรรม
วิจัยภายในสํานักวิชา และเปนผูทรงคุณวุฒิรวมใหความคิดเห็นดานงานวิจัย 
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2) การสรางความเปนเลิศทางการวิจัย โดยจัดตั้งศูนยความเปนเลิศ 20 ศูนย และศูนยวิจัย 3 ศูนย เพื่อ
ผลิต ผลงานวิจัยที่มีความโดดเดนในวงการวชิาการ สรางการรวมกลุมของนักวิจัย สรางนักวิจัยรุนใหม พรอมทั้งผลิตบณัฑติ
ศึกษาท้ังในระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก และไดนํากรอบ Reinventing university ของสํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม มาเปนเกณฑในการดําเนินงานและกําหนดทิศทางการวิจัยของสถาบัน การ
ใชระบบการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเปนเครื่องมือในการดําเนินงาน โดยเลือกใชหลักเกณฑของ 2 ระบบหลัก ไดแก 
SCImago institutions rankings และ Nature Index Ranking 

กลยุทธที่ 9 สงเสริมใหผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษชัดในวงกวาง
ผานวารสาร ฐานขอมูลและสื่อตางๆ ที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบทยุคสมัย

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 5 เรื่อง ไดแก การเขารับจัดอันดับจาก Nature 
Index Ranking   การเขารับการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Rankings  การเขารับจัด
อันดับจาก THE Impact Ranking การพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติระดับ Q1,Q2 
และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยความเปนเลิศ

1) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการจัดอันดับจาก Nature Index Ranking 2021 อยูในอันดับ
ที่ 3 ของประเทศดาน physical sciences อันดับที่ 8 ของประเทศดาน chemistry และเปนอันดับที่ 4 ของประเทศใน
ภาพรวมทุกสาขา จากเดิมที่อยูอันดับ 6 โดยเปนมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนามากท่ีสุดในประเทศ (71.3%) 
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2) มหาวิทยาลัยวลยัลักษณไดรบัการจัดอันดับจาก SCImago Institutions Rankings 2021 อยู
ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยดานสังคมศาสตร อันดับที่ 4 ของประเทศไทยดานนวัตกรรม อันดับที่ 11 ของประเทศไทย
ในภาพรวม อันดับท่ี 119 ของเอเชีย และอันดับท่ี 548 ของโลก ท้ังนี้ ท่ีผานมาไมเคยปรากฎชื่อของมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณในการจัดอันดับ จนกระทั่งในป 2018 ที่ปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปน 1 ในองคกรที่ติดอันดับดานการ
วิจัย และไดรับการจัดอันดับที่สูงขึ้นในป 2019, 2020 และ 2021 ตามลําดับ

3) มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณไดรบัการจัดอนัดับโลกจาก THE Impact Ranking เปนครัง้แรก จาก
การจัดอันดับมหาวิทยาลัย THE Impact Ranking ป 2021 ซ่ึงเปนองคกรจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประเทศอังกฤษ 
เกี่ยวกบัการดาํเนินภารกิจดานการพัฒนาแบบยัง่ยืน Sustainable Development Goals (SDGs) ตามกรอบขององคการ
สหประชาชาติ โดยมหาวิทยาลยัไดสงขอมูลเกีย่วกับ SDG จํานวน 7 ตัวชีว้ัด จากท้ังหมด 17 ตัวชีว้ดั โดยผลประเมินพบวา
มหาวทิยาลยัอยูในอันดบัที่ 601-800 ของโลก อันดบัที่ 15 ของประเทศไทย ซึ่งอยูในกลุมเดียวกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดนําสงขอมูลในระบบ QS Asia Rankings เพ่ือเขารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ประจําป 2564 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2564 ซึ่งจะทําการประกาศผลในชวงเดือนพฤศจิกายน 2564 

4) พัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติระดับ Q1,Q2 โดยการสนับสนุนทุนบทความวิจัย
เพื่อการตีพิมพ (P2P) สนับสนุนคาใชจายในการตีพิมพผลงาน สนับสนุนรางวัลในการเผยแพรผลงาน รวมถึงการจัด
กจิกรรมท่ีเกี่ยวของกับการวจิัยที่เกดิจากความตองการของคณาจารย เพือ่ใหการดําเนนิงานบรรลเุปาหมายทีมุ่งขบัเคล่ือน
มหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวทิยาลัยวิจัยช้ันแนวหนาที่ไดรับการจัดอนัดับตามมาตรฐานสากล (World Class University) 
โดยในปงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564) มีบทความตีพิมพในฐานขอมูล Scopus จํานวนทั้งส้ิน 368 
บทความ แบงเปนกลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 143 บทความ กลุมสังคมศาสตร 64 บทความ และกลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ 161 บทความ ในที่นี้เปนผลงานวิจัยตีพิมพใน Q1, Q2 จํานวน 269 เร่ือง  คิดเปนรอยละ 73.10 ของจํานวนผล
งานวิจัยตีพิมพทั้งหมด สํานักวิชาที่มีผลงานวิจัยตีพิมพสูงสดุ 5 อันดับแรกในปนี้ ไดแก สํานักวิชาสหเวชศาสตร (60 เร่ือง) 
สํานักวิชาวิทยาศาสตร (57 เร่ือง) สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ฯ (52 เร่ือง) สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ฯ (34 เร่ือง) 
และสํานักวิชาแพทยศาสตร (31 เรื่อง) ทั้งนี้ ยังไมรวมจํานวนบทความท่ีรอตีพิมพในชวงเดือน กันยายน-ธันวาคม 2564 
จํานวน 47 บทความและ Article in Press อีกจํานวน 31 บทความ ซึ่งหากรวมจํานวนดังกลาวจะมีจํานวนบทความวิจัย
ตีพิมพถึง 446 บทความ

5) จัดทําสื่อประชาสัมพันธศูนยความเปนเลิศ ไดจัดทํา Brochure แนะนํา CoE จัดกิจกรรมเปดบาน
ศูนยความเปนเลิศ รวมทั้งเพิ่มชองทางการสื่อสารงานวิจัยทั้งทางเว็บเพจของสถาบันวิจัยและนวัตกรรม และสถาบันวิจัย
วิทยาการสุขภาพ LINE App และ Open Chat

กลยุทธที่ 10 พัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐาน
นวัตกรรม โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกประสาน

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เร่ือง ไดแก งานวิจัยรวมกับภาคเอกชนและ
ชุมชนที่นําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมลูคาเพิ่มเชิงพาณิชย   งานวิจัย/นวัตกรรมทีไ่ดรบัการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  การบมเพาะผูประกอบการใหม  และการสงเสริมเทคโนโลยีภาค
อุตสาหกรรม

1) ผลงานวิจัยรวมกบัภาคเอกชนและชุมชนทีน่าํไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชย 
โดยไดใหทุนผานผูประกอบการเพื่อใหนักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑโดยใชองคความรูหรืองานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งในป 
2564 มีจํานวน จํานวน 79 โครงการ มีโครงการสําคัญ อาทิ การหาสภาวะที่ดีที่สุดในการดําเนินการผลิตของโรงไฟฟา
ในระดับอุตสาหกรรมดวยกระบวนการไพโรไลซิสของทะลายปาลมเปลาและไมยางพาราสับ: ผลของคุณลักษณะของ
วัตถุดิบ ขนาด และอัตราสวนของทะลายปาลมเปลา/ไมยางพาราสับ การพัฒนาเม็ดอมเพื่อสุขภาพเสริมวิตามินซีจากลูก
จันทนเทศและกัมมี่เยลลี่เสริมใยอาหารจากลูกจันทนเทศ โปรแกรมการบริหารจัดการฟารมนกกระทา การพัฒนาระบบ
ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นท่ีเหมาะสมในการตากปลาในระบบปด การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มผงกลวยผสมโปรไบ
โอติก การพัฒนาเคร่ืองดื่มเพื่อสุขภาพจากหัวปลีผสมนํ้าผลไม การพัฒนาการเพาะเล้ียงเชื้อไตรโคเดอรมาแบบผง การ
พัฒนาผลิตภัณฑเซรัมรังนกพรอมดื่ม การพัฒนาผลิตภัณฑถานชีวภาพจากเศษวัสดุเหลือของสมโอทับทิมสยามปากพนัง
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 2) ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  มีผลงาน
ที่ยื่นจดทะเบียนเปนอนุสิทธิบัตร 16 เร่ือง ดังนี้
 - บรรจุภัณฑสําหรับการอุนผักโขมอบชีสพรอมทานดวยไมโครเวฟ
 - กรรมวิธีการเตรียมผายอมสีดวยรงควัตถุจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท โครโมจีนัสฯ
 - กรรมวิธีการเตรียมแผนแปะแผลที่สามารถควบคุมการปลดปลอยยาฯ
 - กรรมวิธีการเปลี่ยนสารออกฤทธิ์ไพโตเอสโทรเจนของกาวเครือฯ
 - สูตรอาหารเลี้ยงเชื้ออะแคนทามีบาใหเขาสูระยะซีสต
 - กรรมวิธีการสกัดกวาวเครือขาวเพื่อเพิ่มฤทธิ์เอสโทรเจนดวยเอนไซมเบตา-กลูโคซิเตส
 - กรรมวิธีการเตรียมกลาเชื้อสําหรับการผลิตปลาสม
 - กรรมวิธีเรงการเขาสูระยะซีสตของอะแคนทามีบา 
 - เทคนิคการคลายความเคนในไมยางพาราหลังการอบดวยวิธีการบมไมที่อุณหภูมิตํ่า
 - สูตรอาหารและกรรมวิธีการเลี้ยงดวงสาคูใหมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 และกรดอะมิโนจําเปนสูง
 - ครีมนํ้าเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหน่ึง เพ่ือการดูแลปองกันการเกิดผื่นผาออมและกรรมวิธีการผลิต
 - วิธีการลดการยุบตัวของไมปาลมนํ้ามันในกระบวนการอบแหงดวยวิธีการเพิ่มความชื้นในไมแลวแชเยือกแข็ง A 
METHOD FOR REDUCING A COLLAPSE OF OIL PALM WOOD DURING DRYING ในมาเลเซีย
 - วิธีการลดการยุบตัวของไมปาลมนํ้ามันในกระบวนการอบแหงดวยวิธีการเพิ่มความชื้นในไมแลวแชเยือกแข็ง A 
METHOD FOR REDUCING A COLLAPSE OF OIL PALM WOOD DURING DRYING ในอินโดนีเซีย
 - กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันดวยตัวทําละลายยูเทกติกชนิดไมละลายนํ้า
 - สูตรอนุภาคนีโอโซมสําหรับกักเก็บเคอรคูมินซึ่งสกัดจากขมิ้นชันท่ีมีคุณสมบัติในการตานโรคลิชมาเนียซิสหรือ
โรคลิชมาเนียชนิดที่มีผลตอผิวหนัง
 - รถเข็นพยุงเดินแบบพับเก็บได

3) การบมเพาะผูประกอบการใหม โดยในป 2564 ไดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ศิษยเกา บุคลากร 
และบุคคลทั่วไป ใหเปนผูประกอบการใหม ใหสามารถเขาถึงผูเชี่ยวชาญ องคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และแหลง
ทุนสนับสนุน เพื่อพัฒนาธุรกิจใหเขมแข็งรวม โดยบมเพาะความเปนผูประกอบการในนักศึกษารวม 11 กิจกรรม มีผูเขา
รวมจํานวน 2,962 ราย และใหคําปรึกษาท่ัวไปแกผูประกอบการหนาใหมกวา 180 ราย สงผลใหมีผูประกอบการใหมใน
โปรแกรมบมเพาะเพิ่มข้ึน 35 ราย แบงเปนดานการพัฒนาผลิตภัณฑ 21 ราย ดานการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5 
ราย ดาน IT 3 ราย ดานแปรรูป 3 ราย ดานธุรกิจเคร่ืองสําอาง 1 ราย ดานสมุนไพร 1 ราย และดานบริการ 1 ราย มี
โครงการสําคัญ อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองดื่มผงกลวยผสมโปรไบโอติก การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเชื้อไตรโคเดอรมา
แบบผง การพัฒนาดานมาตรฐานการผลิตใหกับผูประกอบการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ การพัฒนาแชมพูสระผมผสม
นํ้ามันมะพราว การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ (smart farm) สําหรับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกสโดยใชเทคโนโลยี 
IoT (Internet of Things)
 4) การสงเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ไดใหการสงเสริมเทคโนโลยีแกธุรกิจภาคอุตสาหกรรมรวม 
68 ราย มีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการยกระดับนํ้ามันปาลมดิบจากเกรดอาหารสัตวเปนเกรดเวชสําอาง โครงการ
พฒันาเทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อปรับปรงุกระบวนการผลิตไมยางพาราแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑปลายนํ้าจากไม
ยางพารา โครงการพัฒนานวัตกรรมเสริมกําลังโครงสรางคอนกรีตดวยแผนเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีตนแบบการใหความรอนดวยคล่ืนไมโครเวฟเพื่อยับยั้งเอนไซมและอบแหงกระชายดําบนสายพานลําเลียง
แบบเกลียว
 นอกจากนี้ ยังไดใหบริการที่ปรึกษาแกผู ประกอบการ ใหบริการหองปฏิบัติการดานตางๆ บริการออกแบบ
ผลิตภัณฑ จัดอบรมใหความรู GMP&HACCP สามารถสรางรายไดในป 2564 รวม 27.30 ลานบาท
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ยุทธศาสตร์ที� 2 การพัฒนาองค์กรและ

บริหารทุนมนุษย์

มุ่งสู่องค์กรสมรรถนะสูง

กลยุทธที่ 1 พัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล 

 สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ (Quality Assurance System) เพ่ือติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานท่ัวทั้ง
องคกร ชื่อวา “Walailak University Quality Assurance: WUQA” ซึ่งพัฒนาจากกรอบแนวคิดของเกณฑ AUN-QA  
ทีส่ามารถนํามาใชดําเนินการประกันคุณภาพท้ังในระดบัสํานักวชิา มหาวิทยาลัย และระดับหลกัสูตร โดยกาํหนดใหมีคณะ
กรรมการบริหารเพื่อทําหนาที่ขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับสํานัก
วิชา และระดับหลักสูตร มีการจัดอบรมแนวทางการเขยีนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ WUQA และกําหนดใหมี
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การรายงานผลการดําเนินงานตอประธานคณะกรรมการกํากับติดตาม ฯ เพื่อรับทราบความกาวหนาและปญหาอุปสรรค
ปละ 2 คร้ังอยางตอเนื่อง
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยในภาพรวมท้ังมหาวิทยาลัยตั้งแตปการศึกษา 2559 
พบวามีคาเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก ซ่ึงถือเปนความสําเร็จอีกกาวหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ที่สามารถพัฒนาจนกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ โดยผลการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในป
การศึกษา 2557 อยูระดับดี(คะแนน 4.11) ปการศึกษา 2558 อยูระดับดี(คะแนน 4.42 ) ปการศึกษา 2559 อยูระดับดี
มาก(คะแนน 4.64) ปการศึกษา 2560 อยูระดับดีมาก (คะแนน 4.66) ปการศึกษา 2561 อยูระดับดีมาก (คะแนน 4.75) 
และปการศึกษา 2562 อยูระดับดีมาก (คะแนน 4.80) สําหรับปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนปลาสุด อยูระดับดีมาก (คะแนน 
4.93)

กลยุทธที่ 2 สงเสริมระบบการตรวจสอบภายในใหเปนเครื่องมือในการบริหารงานของทุกหนวยงาน
ของมหาวิทยาลัยดวยความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนองคการธรรมรัฐ

 จัดใหมีระบบและกลไกการตรวจสอบท้ังภายในและภายนอก โดยมีหนวยตรวจสอบภายในทําหนาที่
ตรวจสอบกิจการภายในและฐานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมถึงการประเมินระบบการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ระบบการบริหารความเสีย่ง และระบบการควบคุมภายใน เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในที่กรมบัญชี
กลางกําหนด โดยมีการจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปที่ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการและอธิการบดี และได
รายงานผลการตรวจสอบพรอมกับขอเสนอแนะในประเด็นที่ตองแกไขปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและการกํากับ
ติดตามตอผูบริหาร หนวยรับตรวจ และอธิการบดี โดยผลการตรวจสอบในภาพรวมพบวา ผูปฏิบัติงานสวนใหญไดปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ และการควบคุมภายใน แตยังมีบางสวนที่ยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามระบบควบคุมภายใน กฎ ระเบียบท่ี
เกี่ยวของ โดยเฉพาะดานการเงินและดานพัสดุ รวมทั้งระบบควบคุมภายในที่มีอยูในบางหนวยงานยังไมรัดกุมเพียงพอ 
ซึ่งเกิดจากการขาดความรูความเขาใจในระบบการควบคุมภายในของงานที่ตนรับผิดชอบ สงผลใหเกิดการปฏิบัติงานไม
ถูกตอง อยางไรก็ตาม ประเด็นขอตรวจพบดังกลาว ยังไมสงผลกระทบที่ทําใหเกิดความเสียหายตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
 สําหรับการตรวจสอบภายนอก มีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเขามาตรวจสอบและรับรองงบการเงินของ
มหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป มีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตาง ๆ เพิ่มเติมตามความจําเปน พรอมทั้ง
ไดจัดสงรายงานผลการตรวจสอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การรายงานผลการสอบบัญชีและ
การเงิน ผูตรวจสอบจะเสนอรายงานตอสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วันนับแตวันส้ินปบัญชีเพ่ือสภามหาวิทยาลัยเสนอ
ตอรัฐมนตรีตอไป

กลยุทธที่ 3  ปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงใหเปนเครื่องมือในการสงสัญญาณการเตือนภัยแกผู
บริหารไดอยาง   ทันการและสามารถลดความเสี่ยงไดตามเปาหมายของมหาวิทยาลัย

ระบบบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมีแผนบริหารความเส่ียงที่ดําเนินการใน 2 ลักษณะ คือ 
 1) การบริหารความเสี่ยงตามแผนรับมือสถานการณฉุกเฉิน/สภาวะวิกฤต ซึ่งเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัย
ที่ไมสามารถควบคุมได มีจํานวน 4 แผน คือ แผนปองกันอุทกภัยและวาตภัย แผนปองกันและระงับอัคคีภัย แผนบริหาร
จัดการเหตุการณกอการรายหรือกอความไมสงบ และแผนรับมือสถานการณฉุกเฉินดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2) การบริหารความเส่ียงตามแผนบริหารความเส่ียงประจําป เปนแผนบริหารความเสี่ยงทีส่อดคลองกับเปาหมาย
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตามเหตุการณปกติ แบงออกเปน 4 ดานตามระบบ COSO ERM คือดานกลยุทธ (Strategic 
Risk) ดานการดําเนินงาน (Operation Risk) ดานการเงิน (Financial Risk) และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ 
ระเบียบขอบังคับ (Compliance Risk) โดยมหาวิทยาลัยไดปรับปรุงการดําเนินการบริหารความเสี่ยงใหเขากับมาตรฐาน
การบริหารความเส่ียงสําหรับหนวยงานภาครัฐของกรมบัญชีกลาง 9 มาตรฐาน ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564 
พบวา มหาวิทยาลัยสามารถบริหารความเสี่ยงใหอยูในระดับปกติจํานวน 19 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดท้ังหมด 20 ตัวชี้วัด คิด
เปนรอยละ 95 

กลยุทธที่ 4 ปรับปรุงตัวชี้วัดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแนวทางการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย
ในยุคของการเรงรัดการเปลี่ยนแปลง โดยคํานึงถึงความเที่ยงตรงของตัวชี้วัดในการวัด

ปรับปรุงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ รวมทั้งตัวชี้วัดและเปาหมายตางๆ  มหาวิทยาลัยมีแผน
ยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) ท่ีรองรับแผนพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) โดยแผนยุทธศาสตร 20 ป ของมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร ซ่ึงมีการพิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงเปาหมายและตัวชี้วัดในแตละประเด็น
ยุทธศาสตรเปนประจําทุกปผานที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร 20 ป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โดย
คาเปาหมายและตัวชี้วัดทีป่รับปรุงใหมจะตองผานการอนุมัตจิากสภามหาวทิยาลัย และมีการถายทอดตัวชีว้ัดยุทธศาสตร
และคาเปาหมายลงสูแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตรประจําป รวมถึงมีการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปของทุก
หนวยงานเพื่อใหมีผูรับผิดชอบในแตละภารกิจและกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว โดยกําหนด
ใหทุกหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานผานระบบ WU E-Report ทุกสิ้นไตรมาส และมีการจัดประชุมติดตามผลการ
ดําเนนิงานจากหวัหนาหนวยงานปละ 2 ครัง้ โดยสวนแผนงานและยุทธศาสตรจะจัดทํารายงานสรปุผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดยุทธศาสตรประจาํปนําเสนอตอคณะกรรมการขบัเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ฯ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินงาน ฯ และสภามหาวิทยาลัยตามลําดับ 
 ทั้งนี้ ในปงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยไดกําหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตรเพื่อการติดตามประเมินผลจํานวนท้ังสิ้น 
72 ตัวชี้วัด ปรับแผนระหวางปลงเหลือ 63 ตัวชี้วัด จากการติดตามประเมินผล ณ ส้ินปงบประมาณ พบวา มีตัวช้ีวัดท่ี
ดําเนินการบรรลุเปาหมายรอยละ 85 ขึ้นไปจํานวน 56 ตัวชี้วัด (รอยละ 89) และมีตัวชี้วัดที่ดําเนินการบรรลุเปาหมายตํ่า
กวารอยละ 85 จํานวน 7 ตัวชี้วัด (รอยละ 11 ) โดยยุทธศาสตรที่ดําเนินงานไดบรรลุเปาหมายมากกวารอยละ 85 ครบ
ทุกตัวชี้วัด ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 3, 5, 6, 7 และ 9

กลยุทธที่ 5 ปรับปรุงขอบังคับฯ วาดวยการบริหาร1งานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหาร
บุคคลสมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนา มีความมั่นคง และมีความสุขในการทํางาน

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 5 เรื่อง ไดแก
1) ปรับปรงุโครงสรางหนวยงานและกรอบตําแหนงพนักงาน มหาวิทยาลยัไดแตงตัง้คณะทาํงานกาํหนด

โครงสรางการแบงสวนงานและกําหนดกรอบตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเพ่ือทําหนาที่พิจารณาทบทวน 
วิเคราะห พัฒนาโครงสราง การแบงสวนงานเดิม และปรับปรุงใหมีความสอดคลองกับนโยบายและทิศทางการดําเนิน
งานของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งปรับปรุงมาตรฐานกําหนดตําแหนงพนักงานท้ังระบบ สํารวจพนักงานที่จะครบเกษียณ
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อายุ เตรียมแผนการพัฒนาสืบทอดตําแหนงผูบริหาร และทําการประเมินพนักงานเขาสูตําแหนงทีสู่งข้ึน โดยมีการประชุม
คณะทํางาน ฯ เปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้ สวนทรัพยากรมนุษยและองคกรไดทําการศึกษาเพ่ือปรับปรุงโครงสราง
กระบวนการปฏิบัติงาน โดยวิเคราะหจัดกลุมระบบงาน ปรับปรุงและปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามหลักการ LEAN  
โดยกําหนด Work flow ใหมีความชัดเจนทุกงาน 

2) ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และประกาศดานการบริหารงานบุคคล เพื่อใหสอดคลองกับหลักการ
บริหารบุคคลสมัยใหม โดยนับตั้งแต 1 กรกฎาคม 2559 จนถึงปจจุบัน ไดทําการปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับ และประกาศ
รวมทั้งสิ้น 295 ฉบับ แบงเปนขอบังคับ 34 ฉบับ ระเบียบ 29 ฉบับ และประกาศ 231 ฉบับ

3) พัฒนาแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากท่ีในป 2563 ไดจัดกิจกรรมเพื่อจัดทํา SWOT 
Analysis และ SWOT Matrix ทําการวิเคราะหสภาพปญหา และเสนอแนวทางพัฒนา ซ่ึงสวนทรัพยากรมนุษยและองคกร
ไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารและพัฒนาบุคลากร และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลเรียบรอยแลว   ซึ่งจะเตรียม
นําบทสรุปไปจัดทําแผนตอไป

4) จัดสัมมนาผูบริหารประจําป 2564 หลักสูตร “สรางกลยุทธเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณสู World Class University” ระหวางวันที่ 1 -3 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือใหผูบริหารมหาวิทยาลัยระดับ
คณบดี รองคณบดี และผูบริหารหนวยงาน ไดนําเสนอกลยุทธ เปาหมาย ตัวชี้วัด ตามแนวทาง OKRs และแผนงานการ
ดําเนินงานของหนวยงานเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูระดับ
ชั้นนําของโลกในอนาคตตอไป 
 นอกจากนี้ ยังไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ตําแหนงบริหารจัดการ หลักสูตร “การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์: การ
กาํกับ ตดิตาม และพัฒนานวัตกรรมการทํางาน” เมือ่วันที ่9 กุมภาพันธ 2564 รวมถึงจดัอบรมผูบริหารหลักสตูร “กลยุทธ
การแกไขปญหากรณีการประสานงานรวมระหวางหนวยงาน” ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 อีกดวย

5) การพัฒนาบุคลากรและเสริมสรางคุณภาพชีวติในการทาํงาน ไดจัดกจิกรรมรวมท้ังสิน้ 33 กิจกรรม 
แบงเปนการฝกอบรม 11 กิจกรรม กิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน 5 กิจกรรม กิจกรรมชื่นชมคุณคาบุคลากร 
2 กิจกรรม และกิจกรรมการจัดการความรูและสรางเครือขายการทํางาน 16 กิจกรรม

กลยุทธที่ 6 ใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนกลไกสําคัญใน
การเสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมท้ังชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 6 เรื่อง ไดแก
1) โครงการ 5ส เปนหนึ่งในเคร่ืองมือสําคัญเพื่อมุงสูองคกรสมรรถนะสูง ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยเครื่องมือ 5ส มุงจัดการความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานท่ีทํางานซ่ึงเปนปจจัยพ้ืน
ฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยสุขภาพกายและใจที่ดีในสภาพแวดลอมท่ี
เหมาะสม ปลอดภัย เสริมสรางบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน โดยใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม  มีการดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง จริงจังและทั่วถึงบนมาตรฐานเดียวกัน จนเปนวัฒนธรรมและเปนสวนหนึ่งของงานประจํา ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยได
นําผลคะแนนการตรวจประเมินพื้นท่ีของหนวยงานมาเปนตัวชี้วัดหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบตังิานของหนวยงานดวย 
ซึง่จากการทีผู่บริหาร และคณะกรรมการกลาง 5ส ที่มาจากทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย ไดรวมแรงรวมใจกนัพัฒนาและ
ขับเคลื่อนงาน 5ส ทําใหมหาวทิยาลัยไดรับรางวัล Thailand 5s award ในงาน Thailand 5s award 2019 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม สําหรับในป 2564 เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ทําใหมหาวิทยาลัยตองชะลอการดําเนิน
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งานในรอบครึ่งปแรกออกไป และกําหนดแผนตรวจประเมินพื้นที่ประจําปผานระบบออนไลน รวมทั้งเตรียมความพรอม
การตรวจพ้ืนที่ 5ส ระดับชาติในชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564 นี้ 

2) การสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรและชืน่ชมคุณคาบุคลากร มหาวิทยาลัยมีการ
จัดกิจกรรมในป 2564 หลายกิจกรรมดังนี้
 - กิจกรรมอธิการบดีพบปะหนวยงาน ในรอบป 2564 ซึ่งไดมีการพูดคุยแลกเปล่ียนถึงแนวทางการบริหารงาน
ของอธิการบดีและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานที่จะตองมีการแกไขปรับปรุง
 - กิจกรรมสังสรรคสงทายปเกาตอนรับปใหมเพ่ือสรางความรกัความผูกพันในองคกรรวมถึงมีการนําเสนอผลการ
ดําเนินงานในรอบปของผูบริหารเพื่อใหประชาคมวลัยลักษณไดรับทราบ
 - การมอบชอดอกไมใหกบับุคลากรทีไ่ดรับตําแหนงทางวิชาการทีส่งูขึน้หรอืไดรบัการรับรองมาตรฐานวิชาชพีเพื่อ
การสอนและการสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษในที่ประชุมบริหารเปนประจําทุกเดือน
 - กิจกรรมเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ชื่นชมคุณคาบุคลากรท่ีมีผล
งานโดดเดนตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเปนประจําทุกป รวมถึงการประกาศรางวัลอาจารยดาวรุง เพื่อเปนการ
เสริมสรางกําลังใจและสรางแรงบันดาลใจใหแกพนักงานสายวิชาการที่มีความมุงม่ันและทุมเทในการพัฒนาตนเองจน
ประสบความสําเร็จในการเปนผูสอนมืออาชีพและสามารถไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการภายในระยะเวลาไม
เกิน 3 ปนับต้ังแตวันท่ีไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เนื่องจากในป 2564 มหาวิทยาลัย
ไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 จึงไดงดการจัดกิจกรรมไปกอน

 3) กิจกรรมรวมกับชุมชนทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพลังความสามัคค ีโดยผานกิจกรรมดานการวิจัยและ
การบริการวิชาการเพื่อมุงสรางความเขมแขง็ใหแกชุมชนและสรางความรักความสามัคคีรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและ
ชุมชน อาทิ โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบองครวม พื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาและชุมชนรายรอบ
มหาวทิยาลัย (ต.ไทยบุรี ต.หวัตะพาน ต.ทาศาลา ต.สระแกว ต.ทาขึน้ ต.ตล่ิงชนั) โดยยกระดับสูความพอเพยีง (Sufficiency) 
สามารถพ่ึงตนเอง ดแูลตนเองได โครงการธนาคารปูมาชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวดัสุราษฎรธานี ซึ่ง
ชวยเพิ่มปริมาณการจับปูมาและสรางรายไดเพิ่มใหชาวประมงกวาเทาตัว โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบลจํานวน 36 ตาํบล 
ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัดไดแก นครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี กระบ่ี และชุมพร โครงการพันธกิจสัมพันธกับชุมชนของ
สํานักวิชาตาง ๆ 

 4) กิจกรรมสรางสัมพันธอันดีกับกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ในรอบปงบประมาณ 
2564 มีกิจกรรมสําคัญ อาทิ กิจกรรมอธิการบดี คณะผูบริหาร รวมถึงผูนําชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย เขาพบนายไกรศร 
วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงความยนิดใีนโอกาสเขารับตําแหนง และรวมพดูคุยหารือ   ทศิทาง
การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานความคืบหนาการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทย และ
เปาหมายการพัฒนามหาวิทยาลยัสูอันดับโลก ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 และ
สืบเนือ่งจากผลกระทบจากสถานการณน้ําทวมในชวงปลายป 2563 สงผลใหหลายพืน้ทีใ่นจงัหวัดนครศรีธรรมราชประสบ
ภัย มหาวิทยาลัยวลยัลักษณจงึไดเปดศนูยชวยเหลือผูประสบอทุกภัย โดยไดจัดถุงยังชีพประกอบดวยขาวสาร อาหารแหง 
เพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย และเปดชองทางรับบริจาคอีกดวย
 นอกจากนี้ ยงัมกีิจกรรมที่มหาวทิยาลัยไดรวมกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครฐัและเอกชน เพือ่สรางความรวมมือ
และสรางความสัมพันธอันดีกบัหนวยงานภายนอก อาทิ กิจกรรมสวัสดีปใหมสื่อมวลชนสายขาวการศึกษา กิจกรรมพบปะ
ส่ือมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมประชาสัมพันธการรับนักศึกษารอบโควตา TCAS รวมถึงใหการตอนรับและ
นําชมแกคณะเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง แตเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณโควิด-19  ทําใหตองงดการจัด
กิจกรรมสัมพันธรวมกับหนวยงานภายนอกในระหวางปหลายรายการ 



รายงานประจําป� 2564                         40                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

5) จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผานประชาคมทาศาลา เม่ือวันที่ 
19 กุมภาพันธ 2564 เพื่อใหประชาสังคม กลุมภาคีเครือขายตาง ๆ ในอําเภอทาศาลาไดรับรูถึงวิสัยทัศน แนวทางการ
บริหาร พัฒนาการความกาวหนา ตลอดจนแผนงานดานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงาน องคกร ชุมชน สังคม ในอําเภอทาศาลา โดยมีคณะกรรมการ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน (อสม.) อําเภอทาศาลา ผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย เขารวมกิจกรรมคร้ังนี้ จํานวน 
150 คน
 นอกจากนี ้ยงัไดจดักิจกรรมอธกิารบดีมหาวทิยาลยัวลัยลักษณพบประชาคมทาศาลา เมือ่วันที ่ 17 ธนัวาคม 2563  
เพื่อรายงานผลการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัยในรอบ 4 ปที่ผานมา พรอมทั้งนําเสนอนโยบาย/โครงการของมหาวิทยาลยั
ที่จะดาํเนินการในป 2564 โดยมหีัวหนาสวนราชการอําเภอทาศาลา ผูนําชุมชน และประธานชมรม กลุมมวลชนภาคีเครือ
ขายตางๆ ในอําเภอทาศาลา เขารวมกิจกรรมในคร้ังนี้กวา 500 คน

6) จัดกิจกรรม “มวล.สูโรงเรียน เกื้อกูล กลมเกลียว เกี่ยวรอยสายใจชุมชนสัมพันธ” เมื่อวันที่ 22 
มกราคม 2564 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา โดยมีคณะผู
บริหาร คณาจารย บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และหนวยงานภาครัฐและเอกชนเขารวม ณ โรงเรียน
ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลยุทธที่ 7  สงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน paperless office

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4เร่ือง ไดแก
1) พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการบริหารจัดการแบบ Smart University เพ่ือมุงสูองคกร

สมรรถนะสูงโดยการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ใน 10 ดาน ไดแก 
 1) Smart IT Infrastructure: ระบบเครือขาย SDN ศูนยการแพทยฯ ระบบ Wi-Fi
 2) Smart Organization: ระบบสารสนเทศดานวิชาการ ระบบ MIS ระบบสนับสนุนการดําเนินงานของ 
    หนวยงานตาง ๆ
 3) Smart Learning: ระบบ E-Learning, E-Testing พัฒนา Virtual University
 4) Smart Classroom: ระบบ Teaching & Testing Online
 5) Smart Life & Health: ระบบ Smile & Smart Center 
 6) Smart Hospital: พัฒนาระบบสารสนเทศศูนยการแพทย POD, IPD
 7) Smart Transportation: ระบบ WU App แสดงรถไฟฟา ระบบจองรถไฟฟา
 8) Smart Security: ระบบกลองวงจรปด จัดซ้ือ CCTV ตรวจจับใบหนาและเลขทะเบียนรถยนต
 9) Smart Green University: ตามระบบ UI Greenmetric
 10) Smart Farming: ระบบขายไขไก ระบบแจงเตือนไฟฟาดับ
 นอกจากนี้ ไดพัฒนา WU App ที่เชื่อมโยงการทําธุรกรรมดิจิทัลของธนาคารกับทุกกิจกรรมในร้ัวมหาวิทยาลัยไว
ในที่เดียว ซึ่งในชวงสถานการณโควิด-19 นักศึกษาสามารถเช็คตารางเรียนและตารางสอบผาน Application บนมือถือ
ได รวมทั้งการแจงขอมูลขาวสารตางๆ ของมหาวิทยาลัยก็สามารถแจงผาน Application ได โดยมหาวิทยาลัยมีการจัด
กิจกรรมสงเสริมการใชงาน WU App เพื่อกระตุนการใชงานและทําการประชาสัมพันธใหนกัศึกษา อาจารย และบุคลากร
ไดมีการใชงาน WU App อยางแพรหลาย
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2) พัฒนาระบบสารสนเทศงานบุคคล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (WU-HRMS: Walailak 
University Human Resources Management  Information System) เพื่อใชเปนฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยและใหมีระบบปฏิบัติการงานบุคคลตั้งแตระดับตนนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า โดยใหพนักงานปฏิบัติงานบน
ระบบดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital platform) อันจะสงผลใหคุณภาพงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะระบบ
งานสามารถเชื่อมโยงขอมูลหรือออกรายงานขอมูลไปใชอยางรวดเร็ว รวมทั้งใหผูบริหารและพนกังานสามารถเขาถึงขอมูล
ไดดวยตนเอง โดยใชแอพพลิเคชั่นงานบุคคลไดทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยระบบงานสารสนเทศงานบุคคลนี้จะประกอบไป
ดวย 16 ระบบงานยอย (โมดูล) ไดแก ระบบบริหารจัดการโครงสรางองคกร ระบบอัตรากําลัง ระบบสรรหาและคัดเลือก 
ระบบบรรจแุละแตงตั้ง ระบบทะเบียนประวัติ ระบบเงินเดือนและคาตอบแทน ระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชนเกื้อกูล 
ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบประเมิน ระบบความกาวหนาในอาชีพ ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติงานและการลา ระบบการข้ึน
เงินเดือน ระบบวินัย ระบบบริหารขอมูลบริการตนเอง ระบบบริการขอมูลสําหรับผูบริหารเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 
และแอบพลิเคช่ันงานบุคคล ปจจุบันอยูระหวางการดําเนินการมีความคืบหนาในภาพรวมรอยละ 30

3) พัฒนาระบบงบประมาณ พัสด ุการเงินและบัญชีกองทนุของมหาวิทยาลัยใหม (SAP) ซ่ึงดําเนนิ
การตัง้แตป 2563 ที่ผานมา ขณะนี้ไดดาํเนินการแลวเสร็จ โดยระบบดงักลาวไดเชื่อมโยงงบประมาณรายจายของทุกหนวย
งานที่กําหนดไวในแผนงบประมาณประจําปและแผนปฏิบตักิารเชงิกลยทุธประจาํป และไดเชื่อมโยงขอมูลแผนการดาํเนนิ
งานและตัวชี้วัดที่กําหนดไปยังระบบ WU E-Report เพื่อใหทุกหนวยงานบันทึกผลการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 
ซึ่งสวนแผนงานและยุทธศาสตรจะทําการติดตามผลการดําเนินงานทุกส้ินไตรมาส

4) พัฒนาระบบบริหารจัดการสํานักงานดิจิทัล (Digital Office Management System : 
DOMS) ไดเริม่ใชงานจรงิตั้งแตวันที่ 9  กนัยายน 2563 เปนตนมา โดยกาํหนดใหใชวิธีการลงลายมือชือ่ทางอิเล็กทรอนิกส   
(e-Signature) ในการจัดทําเอกสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส การขออนุญาต การขออนุมัติ การบันทึกการพิจารณา 
คําสั่งการเรื่องตาง ๆ  ของผูบริหารในระบบ DOMS และการเสนอเอกสารผานระบบ internet อยางถูกตองตามกฎหมาย 
นอกจากนี ้ไดมีการรวบรวมประเด็นปญหาและรบัฟงขอเสนอแนะของหนวยงานตาง ๆ  รวมทัง้จดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรียน
รูกับผูใชงานระบบเพือ่ชวยลดปญหาตาง ๆ  ที่เกิดจากความไมเขาใจ ผลจากการดําเนินงานพบวามหาวิทยาลัยสามารถลด
การใชกระดาษในป 2564 ลงได 502,701 แผน (เฉพาะสวนท่ีใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจัดทําหนังสือทุกขั้นตอนแทน
การดําเนินการในกระดาษ) ทําใหประหยัดงบประมาณคากระดาษเปนเงิน 80,432 บาท

กลยุทธที่ 8 ปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว  
โดยเฉพาะการใชงบลงทุน รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังนี้

การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณ โดยมีคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบ
ประมาณ ทําหนาที่ติดตามการใชจายงบประมาณในทุกไตรมาสเพื่อใหการใชจายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด โดย
กําหนดนโยบายใหรายจายงบลงทุนจะตองกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 (ยกเวน
รายการสิง่กอสรางใหเบิกจายตามงวดงาน) สวนรายจายงบดําเนินงานจะตองกอหนี้ผูกพันและเบิกจายงบประมาณใหแลว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากดาํเนินการไมแลวเสร็จจะตองสงงบประมาณคืนมหาวิทยาลัย ซึ่งจากการติดตามเรงรัดการใช
จายเงินงบประมาณอยางเขมงวดสงผลใหผลการใชทรัพยากรของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ คุมคา และประหยัด และ
ยังมีเงินเหลือจายจากการประหยัดงบประมาณมาใชในการจัดกิจกรรม/โครงการนอกแผน อีกหลายรายการ
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 สําหรับประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณป 2564 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินจํานวน 
1,016.343 ลานบาท โดยเปนงบลงทุนจํานวน 636.673 ลานบาท สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดครบ 100% ตาม
แผน และยังมีเงินเหลือจายที่สามารถนําใชในการจัดซ้ือจัดจางเพิ่มเติมจากแผนปกติไดอีกจํานวน 101.630 ลานบาท ซึ่ง
ไดจัดสรรงบประมาณจากเงินเหลือจายไปใชดําเนินโครงการระหวางปทีเ่ปนประโยชนตอมหาวิทยาลยัหลายรายการ อาทิ 
โครงการออกแบบและพัฒนาระบบศูนยบริการการศึกษา ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน
ออนไลนอาคารเรียนรวม 1,3,5,7 จัดหาครุภัณฑสื่อโสตฯ หอง 150 ที่นั่งอาคารเรียนรวม 12 หอง, หอง 300 ที่นั่งอาคาร
เรียนรวม 6 หอง จัดหาครุภัณฑอาคารวิชาการ 2, 3 และ 4 ปรับปรุงสนามฟุตซอล ปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 

กลยุทธที่ 9 ใชระบบ More Effective Monitoring หรือ Tracking ในการกํากับการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติใหบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมุงเนนการประเมินผลงานแบบ
วัตถุวิสัย (Objective) และแบบทีมที่เปนรูปธรรมมากขึ้น

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก
1) ระบบการกํากับดูแลองคกร (Governance System) มีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสงูสุดทําหนาท่ี

กํากับดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการชุดตาง ๆ ประจําสภามหาวิทยาลัยเพื่อทําหนาท่ี
แทนสภามหาวิทยาลัยจํานวน 8 คณะ ไดแก คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะ
กรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการอุทธรณและรองทุกข คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมาย และคณะกรรมการสงเสริม
กจิการมหาวทิยาลยั ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมีระบบการกํากบัดแูลองคกรผานคณะกรรมการประจําสภามหาวิทยาลัยชุดตาง ๆ  
โดยมสีภามหาวิทยาลยัเปนผูกาํหนดทศิทางเชงิกลยุทธตามแผนยทุธศาสตร มกีารนาํเสนอแผนยทุธศาสตรของมหาวิทยาลัย
ตอสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมระดมความคิดเห็นการ retreat แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และกําหนดทิศทางเชิงกล
ยุทธรวมกับฝายบรหิารมหาวิทยาลัย มีการนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปตามแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยตอสภา
มหาวทิยาลัย และกําหนดแนวปฏบิตัิที่ดโีดยใหคณะกรรมการประจําสภามหาวทิยาลยัทกุชุดรายงานผลการดําเนินงานตอ
สภามหาวิทยาลัยไตรมาสละคร้ัง ใหเลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนนิการตามมติทีป่ระชุมและรายงานผล
ตอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมทุกครั้ง เพื่อใหมติของสภามหาวิทยาลัยนําไปสูการปฏิบัติอยางครบถวน และกําหนด
ใหกรรมการเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช อยางนอยปละ
2 ครั้ง เพื่อใหการทําหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย สามารถใหนโยบายหรือแนวทางการดําเนิน
งานท่ีถูกตองเหมาะสม และสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย

2) ลงนามคํารบัรองการปฏิบัติงานประจาํปงบประมาณ 2564  ตามนโยบายการขบัเคล่ือนมหาวิทยาลยั
ใหเปนสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับประเทศ โดยนําหลักการของ OKRs: Objectives and Key Results มาใชในการ
กาํหนดวัตถุประสงคและผลสัมฤทธิ์หลัก และกาํหนดใหผูบรหิารทุกหนวยงานจัดทาํคํารบัรองการปฏบิตัิงานท่ีเสนอกลยทุธ
ในการขับเคลื่อนหนวยงานเพื่อไปสูเปาหมายดังกลาว ซึ่งคํารับรองนี้จะถือเปนสัญญาการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย โดย
ในปนี้มหาวิทยาลัยไดจัดพิธีลงนามคํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 มีคณะผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวยรองอธิการบด ีผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการและหัวหนาทุกหนวยงาน รวมทั้งสิ้น 62 คน รวมลงนาม
คํารับรองการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

3) จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานประจําป 2564 โดยกําหนดใหหัวหนาทุกหนวยงานรายงานผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานฯ และตัวชี้วัดยุทธศาสตรในประเด็นท่ีรับผิดชอบตอคณะผูบริหารปละ 2 ครั้ง 
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เพื่อเปนการรายงานความกาวหนาในการดําเนินงานและรวมแลกเปล่ียนความคิดเห็นพรอมทั้งรับนโยบายการปฏิบัติงาน
จากอธิการบดีเพื่อใหการดําเนินงานสามารถบรรลุผลไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยในปนี้ ไดจัดประชุมเพื่อติดตามผล
การดําเนินงานคร้ังที่ 1 ในระหวางวันท่ี 15-17 มีนาคม 2564 และคร้ังที่ 2 ไดจัดประชุมในระหวางวันที่ 16-18 สิงหาคม 
2564

4) พฒันาระบบการติดตามและประเมินผลงาน โดยในปนี้ไดพัฒนาปรบัปรงุเกณฑการประเมิน (มาตรฐาน
ภาระงานทางวิชาการและการประเมินหนวยงาน) จัดทาํเครือ่งมือระบบติดตามงานตาม OKRs และพัฒนาระบบประเมิน
ออนไลนรวมกับศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธที่ 10 จัดการศึกษาวัฒนธรรมองคกรของมวล. (Organization Culture Study) ใหมีความ
ชัดเจนเพื่อสราง Cultural Shift /Cultural Change และปรับเปลี่ยนองคกรใหเปนองคกรสมรรถนะ
สูง “High performance Organization”

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ ดังนี้
การขับเคลื่อนสูการเปนองคกรสมรรถนะสูง “High performance Organization” โดย

ไดจัดสัมมนาผูบริหารหลักสูตร “การสรางกลยุทธขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสู World Class University” 
เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 และจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์: การ
กํากับ ติดตาม และพัฒนานวัตกรรมการทํางาน" เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในการกํากับ ติดตาม และพัฒนา
นวัตกรรมการทํางาน ใหกับบุคลากรที่มีตําแหนงบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ผูบริหารประจําสํานักงานอธิการบดี/
หัวหนาสวน-หนวย-สํานักงาน-โครงการ/ผูจัดการ-ผูกํากับดูแล/หัวหนาฝาย-งาน) ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2564 เพื่อให
ผูบริหารของมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดแผนการดําเนินงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบ รวมทั้งระบบการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเปนรูปธรรม สอดคลองกับแนวนโยบายในการที่จะมุงสู World Class 
University และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรระยะ 20 ป ของมหาวิทยาลัย และมีระบบการติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามเปาหมายตัวชี้วัดในแตละยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง ผานการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ WU 
E-Report และมีการจัดประชุมเพื่อติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตรปละ 2 คร้ัง (รอบ 5 เดือนและ 10 
เดือน) นอกจากนี้ ยังมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูสวนไดสวนเสียทั้งจากบุคลากรและผูรับบริการทั้งนักศึกษา
และผูประกอบการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกปเพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 11 สงเสริมใหมีกลไกและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวน
รวมของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอ
ตานการทุจริต รวมถึงมีการพัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบาล 

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4เร่ือง ไดแก
 1) ประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นและประกาศจุดยืน “ความสุจริต โปรงใส” คือเปาหมาย
สูงสุดในการทํางาน โดยอธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกฝาย ไดรวมแสดงสัญลักษณตอตาน
คอรรัปชั่นในกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหมประจําปงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 โดยอธิการบดีได
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เนนยํ้าใหทุกฝายทํางานโดยสุจริต โปรงใส และรกัษาผลประโยชนของมหาวทิยาลัย ทัง้นี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบาย
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของมหาวทิยาลัยใหพนักงานยึดถือปฏิบัติ รวมทัง้กาํหนดเปนคานยิมรวมของ
มหาวิทยาลัยใหบุคลากรพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎระเบียบ ขอบังคับอื่น ๆ โดยมุงมั่นดําเนินงานตามวิสัย
ทัศนขององคกรคือ เปนองคการธรรมรัฐ ที่มีการปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต โปรงใส ตรวจสอบได รวม 6  ดานคือ 
1) ดานความโปรงใส 2) ดานความพรอมรับผิด 3) ดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 4) ดานวัฒนธรรมและ
คุณธรรมในองคกร 5) ดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน และ 6) ดานการสื่อสารภายในหนวยงาน  

2) ประกาศนโยบายการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตามหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี 10 หลัก คือหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) หลักการตอบ
สนอง (Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส 
(Transparency) หลักนติิธรรม (Rule of Law) หลกัความเสมอภาค (Equity) หลักการกระจายอาํนาจ (Decentralization) 
หลักการมสีวนรวม/การมุงเนนฉนัทามต ิ(Participation/ Consensus Oriented) และหลกัคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ 
Ethic) โดยมีการรายงานผลการดําเนินงานตามหลักการทั้ง 10 ตอคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานฯ และสภามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องทุกป

3) เขารวมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and Transparency Assessment: ITA)  โดยมหาวทิยาลัยไดจัดทํารายงานผลการประเมนิคณุธรรม
และความโปรงใสของมหาวิทยาลัยนําเสนอตอ ปปช. ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดรวมรับการประเมินตั้งแตปงบประมาณ 2560 
ซึ่งไดรับผลการประเมินในภาพรวมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยมีผลประเมินในป 2560-2563 คิดเปนรอยละ 78.16, 81.34, 
86.50 และ 91.56 ตามลําดับ สําหรับผลประเมินในป 2564 มีคาเทากับ 91.03

4) จัดโครงการแนวทางการสรางมาตรฐานความโปรงใส เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต 
และการสรางจิตสาํนึก คานยิม คุณธรรมและความซ่ือสตัยสุจริตของมหาวิทยาลยั เมือ่วันที่ 9 เมษายน 2564 
ณ หองประชุมศรธีรรมราช อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ โดยมีศาสตราจารย 
พลตํารวจตรีหญิงพัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจและคณะ เปนวิทยากรใหความรู
แกบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพ่ือปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน ดวยการสรางคานิยมสุจริต การตอตาน
การทจุริต และเพื่อใหเกิดการตื่นตัวในการรบัรู สรางความตระหนกัในการมีสวนรวมชวยกันสอดสองดูแลและปองกนัการ
ทุจริตภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสรางความเขาใจแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการเสริมสรางวัฒนธรรมหรือคานิยม
สุจริต สามารถปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต และปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน เพื่อภาพลักษณของมหาวิทยาลัยท่ี
สะทอนถึงการเปนองคกรท่ีปราศจากการทุจริต

กลยุทธที่ 12  สงเสริมใหคณาจารยที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาตอได
ตามแผนของมหาวิทยาลัย   

การพัฒนาคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาการ มหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาพนักงาน
สายวิชาการที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทใหมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกจํานวนมากข้ึนเร่ือย ๆ จึงสนับสนุนใหมีการจัดสรร
ทนุของมหาวิทยาลัยวลัยลกัษณและทุนจากหนวยงานภายนอกเพื่อศึกษาตอระดบัปริญญาเอก การไปฝกอบรมเฉพาะทาง
ที่ไดรับวุฒิบัตร การฝกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัย และการไปเพิ่มพูนความรูทางวิชาการ ซึ่งจะเปนไปตามระเบียบ 
ประกาศ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 434 คน จากอาจารยทั้งหมด 726 คน คิดเปน
รอยละ 59.77
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กลยุทธที่ 13 สงเสริมใหคณาจารยพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหเปนไปตามขอกําหนดของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะคณาจารยที่ไมประสงคจะศึกษาตอ

การพฒันาตําแหนงทางวชิาการ มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เรื่องแนวปฏิบัติ
และขั้นตอนการขอเสนอตาํแหนงทางวิชาการเพือ่ใหกระบวนการขอตําแหนงทางวิชาการมคีวามรวดเร็ว และลดระยะเวลา
ในการขอตําแหนงใหแลวเสรจ็ภายใน 4-6 เดือน มีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากล่ันกรองคุณสมบัติ และผูตรวจสอบ
คัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism) และจัดใหมีคลีนิกคําปรึกษา แนะนําการขอตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะเปนไป
ตามระเบียบ ประกาศ ขอบังคับที่เกี่ยวของ 
 ปจจุบนัมีอาจารยทีด่าํรงตําแหนงทางวิชาการจาํนวน 283 คน คิดเปนรอยละ 38.98 จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 
726 คน จําแนกเปน ศาสตราจารยจํานวน 11 คน รองศาสตราจารยจํานวน 71 คน และผูชวยศาสตราจารยจํานวน 
201 คน 

กลยุทธที่ 14 สงเสริมใหสํานักวิชาและนักวิชาการมีความเปนอิสระและเปนผูนําในทางวิชาการ โดย
เฉพาะใหเปนแนวหนาในการเสริมสรางความโดดเดนของแตละสาขาวิชา รวมถึงเขารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรูวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อความกาวหนาทางวิชาการทั้งในและตางประเทศ

 นําระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก 
The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาใชเปนกรอบในการปฏิรูปการเรียนการสอน
 อาจารยผานการรับรองการสอนภายใตกรอบ UKPSF สูงที่สุดในประเทศไทย จากการที่มหาวิทยาลัยนําระบบ
การเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education 
Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาใชเปนกรอบในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อใหอาจารยมีทักษะความสามารถ มี
ความเปนมืออาชพีในการสอน โดยเนนการสรางทักษะการคิดวิเคราะหใหแกนักศึกษา โดยทีผ่านมาไดจัดอบรม UKPSF 4 
รุน และจัดอบรม Pre-UKPSF, Course online Pre-UKPSF Self-study อีก 9 รุน รวมอาจารยที่ไดรับการอบรม 653 
คน ปจจุบันมหาวทิยาลยัมีอาจารยไดรบัการรบัรองมาตรฐานวชิาชพีเพื่อการสอนและการสนับสนนุการเรยีนรูทีม่ีคุณภาพ
ของประเทศอังกฤษจํานวนทั้งสิ้น 416 คน ซึ่งสูงที่สุดในประเทศไทย ประกอบดวย ระดับ principle fellow 1 ราย 
ระดบั senior fellow 55 ราย และระดับ fellow 360 ราย คิดเปนรอยละ 88.50 ของจํานวนอาจารยทัง้หมดทีม่ีคุณสมบตัิ
ตามเกณฑ
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ยุทธศาสตร์ที� 3 การปฏิรูปการเรียนการสอน

โดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่

เพื�อมุ่งสู่ความเป�นสากล

กลยุทธที่ 1 ปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะหลักสูตรที่สงเสริมนวัตกรรมและความตองการของสังคม รวม
ถึงกําหนดเกณฑมาตรฐานการศึกษาทุกสาขาวิชาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานระดับชาติและระดับ
สากล ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา และ

กลยุทธ ที่ 2 สงเสริมและปรับปรุงหลักสูตรใหมีลักษณะเปนสหวิทยาการ Dual degree, 
International program, English program/Bilingual, ความเปนสากลและความเปนผูประกอบการ

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก
 1) การพฒันาหลักสตูรใหมและปรับปรงุหลักสูตร ในป 2564 มีการพัฒนาหลกัสตูรใหมจํานวน 6 หลักสตูร 
ในทีน่ี้เปนหลักสูตรนานาชาติจาํนวน 4 หลักสูตร คือ 1) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรขอมูลและปญญาประดิษฐ 
2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย 3) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ความปลอดภัย 
และสขุภาพ 4) ปรัชญาดษุฎีบณัฑติ สาขาเทคโนโลยีส่ิงแวดลอม ความปลอดภยั และสขุภาพ นอกจากนี้ ไดทาํการปรบัปรุง
หลักสูตรระดับปริญญาตรีอีกจํานวน 8 หลักสูตร
 2)  จัดหลักสูตรท่ีสงเสริมความเปนนานาชาติ (Bilingual /English program/ International 
program) ปจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติจํานวนท้ังสิ้น 24 หลักสูตร คิดเปนรอยละ 28 ของหลักสูตรทั้งหมด ประกอบ
ดวย 1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 8 หลักสูตร และปริญญาเอก 11 หลักสูตร จําแนกตามสํานัก
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วิชาท่ีเปดสอน ประกอบดวย สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 2 หลักสูตร สํานักวิชาวิทยาศาสตร 
4 หลักสูตร สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 2 หลักสูตร สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 2 หลักสูตร สํานักวิชา
สหเวชศาสตร 1 หลกัสูตร สํานักวิชาเภสชัศาสตร 2 หลกัสูตร สํานักวิชาศลิปศาสตร 2 หลักสตูร วทิยาลัยทนัตแพทยศาสตร
นานาชาติ 1 หลักสูตร วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 1 หลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติ 1 หลักสูตร และบัณฑิต
วิทยาลัย 6 หลักสูตร 

3) พัฒนาหลกัสตูรพนัธุใหม มีการพฒันาหลักสตูร reskill, upskill, non-degree ตามนโยบายของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และรัฐบาล จํานวน 21 หลักสูตร แตเนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณโควิด-19 จึงไดชะลอการดําเนินงานในป 2564 ออกไปกอน สําหรับหลักสูตรทั้ง 21 หลักสูตรมีดังนี้
  1) หลักสูตรการปลูกพืชภายใตการควบคุมส่ิงแวดลอม
  2) หลักสูตรการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานอยางยั่งยืน
  3) หลักสูตรการผลิตและการใชปุยตามคาวิเคราะหดินและความตองการของพืช
  4) หลักสูตรการเลี้ยงปลานิลความหนาแนนสูง
  5) หลักสูตรการอนุบาลกุงขาวดวยระบบนํ้าหมุนเวียน
  6) หลักสูตรการเลี้ยงปลารวมกับการปลูกพืช (อควาโปนิกส)
  7) หลักสูตรเมืองอัจฉริยะดวยเทคโนโลยี IoT
  8) หลักสูตรเกษตรแมนยําสําหรับสวนสมโอทับทิมสยามคุณภาพสงออก
  9) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตทักษะวิชาชีพขั้นสูง (พันธุใหม)
  10) หลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับพนักงานในองคกร
  11) หลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑและสื่อประชาสัมพันธ
  12) หลักสูตรนักเทคนิคการแพทยเชี่ยวชาญการแพทยแมนยํา
  13) หลักสูตรการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดวยการเรียนรูของเครื่องจักร
  14) หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนตเพื่อการเรียนรูอยางชาญฉลาด
  15) หลักสูตรเทคโนโลยีบล็อกเชน
  16) หลักสูตรเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพส่ิง
  17) หลักสูตรสื่อความเปนจริงผสมสําหรับโลกอนาคต
  18) หลักสูตรนักสงเสริมโคนมปราดเปร่ืองยุค 4.0 เชื่อมตอ 5.0
  19) หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนตและสื่อ (หลักสูตรปริญญา 4 ป)
  20) หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนตและสื่อ (หลักสูตรปริญญาตอเนื่อง 2 ป)
  21) หลักสูตรสูงวัยอยางสงา ชราอยางมีคุณภาพ
 4)  จัดการเรียนการสอนออนไลน เพื่อลดการแพรกระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่
สาธารณะและสถานศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ให
มหาวิทยาลัยตาง ๆ  ทัว่ประเทศ จัดการเรียนการสอนออนไลนแทนการสอนในหองเรียน ลดการเรียนรวมกันของนักศึกษา
ในหองเรียน โดยมหาวิทยาลัยไดประกาศงดการเรียนการสอนภาคปกติตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2563 และไดเตรียมความ
พรอมการสอนออนไลนใหแกอาจารยผูสอน โดยจัดอบรมการสอนออนไลนใหกับอาจารยเพือ่รบัทราบขั้นตอนการจดัการ
เรียนการสอน การใชเคร่ืองมือการสอน และวธิีการประเมนิผลเพื่อใหการเรยีนการสอนออนไลนมีคณุภาพเทียบเทากับการ
สอนในหองเรียนปกติ และไดเริม่สอนออนไลนอยางเต็มรูปแบบตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2563 โดยสอนผานโปรแกรมตาง ๆ  
เชน Microsoft Team, Google Meet, Application Zoom, Jitsi , Webex บูรณาการรวมกับโปรแกรมออนไลนและ
ส่ือการสอนอื่น ๆ  เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยังสามารถบันทึกการสอนใหสามารถดูยอนหลังไดตลอด 



รายงานประจําป� 2564                         48                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

24 ชั่วโมง โดยในรายวิชาบรรยายกําหนดใหจดัการเรียนการสอนแบบออนไลนทั้งหมด สวนรายวิชาปฏิบัติการท่ีนักศึกษา
จะตองเขาหองแลปจะมกีารเล่ือนการสอนไปจนกวาสถานการณโควิด-19 จะดขีึน้ และในสวนของการประเมนิผลการเรียน
การสอนอาจารยผูสอนสามารถใชวิธีการประเมินตามกรอบ UKPSF เนนการประเมินแบบ Formative Assessment หาก
นักศึกษาไมผานมาตรฐานรายวิชาใหผูสอนใหเกรด IP (อยูในระหวางกระบวนการประเมนิผล) ไปกอน และมอบหมายงาน
หรือสอนเสริมจนกวาจะผานตามเกณฑที่รายวิชาหรือหลักสูตรกําหนด 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีมาตรการปองกันและเฝาระวังการระบาดของโรคโควิด-19 อยางตอเนื่อง โดยดําเนิน
มาตรการปองกันตามหลัก DMHTT อยางเขมขน ทําการแยกนักศึกษากลุมเส่ียงไปกักตัว พรอมทั้งไดรวมกับโรงพยาบาล
ศูนยการแพทยฯ และโรงพยาบาลทาศาลา ทําการตรวจการติดเชื้อเชิงรุกในนักศึกษากลุมเสี่ยง กําหนดใหทุกคนที่เขา
มาในพื้นท่ีมหาวิทยาลัยตองผานการคัดกรองเบื้องตนโดยการตรวจอุณหภูมิรางกาย หามไมใหบุคคลภายนอกเขาไปใน
เขตหอพักนักศึกษายกเวนผูประกอบการศูนยอาหารชอประดู  สวนกลุมของโครงการกอสรางหรือโครงการปรับปรุงทุก
โครงการ ซึ่งมีบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ใหปฏิบัติตามประกาศ/คําสั่ง ศบค. คณะกรรมการ
โรคติดตอจังหวัดนครศรีธรรมราช และประกาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางเครงครดั และมีการจัดพื้นท่ีใหแกบริษัท
ขนสงเอกชนสําหรับสงพัสดุ ใหแกนักศึกษาและบุคลากร โดยมีการฉีดฆาเชื้อพัสดุทุกชิ้นกอนนําสง และมาตรการสําคัญ
คือ ดําเนินการฉีดวัคซีน  แอสตราเซเนกาใหแกบุคลากรไปแลวรอบแรก 950 โดส สวนของนักศึกษามหาวิทยาลัยไดแจง
ความประสงคไปยังกระทรวงอว.แลว จํานวน 9,000 คน ซ่ึงจะไดรับการจัดสรรในชวงเดือนสิงหาคมตอไป

กลยุทธที่ 3 มีการวัดและประเมินผลการเรียนรู อยางตอเนื่อง (Formative Assessment)

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 2 เรื่อง ไดแก
1) พัฒนาผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดแตงตั้งคณะกรรมการกํากับตัว

บงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับสํานักวิชา และระดับหลักสูตร ทําหนาท่ีติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อใหผลการประกนัคุณภาพตองอยูในระดับ "ดมีาก" ขึน้ไป     มีการ
จัดประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีรับผิดชอบปละ 2 ครั้ง  และมีการจัดอบรมใหความรู
ดานประกันคุณภาพแกบุคลากร อาทิ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เกณฑการ
ประกันคุณภาพการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทั้งนี้ 
ในปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบ “Walailak University Quality Assurance: WUQA” ซึ่งพัฒนามา
จากกรอบแนวคิดของเกณฑ AUN-QA ท่ีสามารถนํามาใชดําเนินการประกันคุณภาพทั้งในระดับสํานักวิชา/มหาวิทยาลัย 
และระดับหลักสูตร โดยผลประเมินในปการศึกษา 2562 ในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยพบวามีผลการประเมินเทากับ 4.80 
อยูในระดับดีมาก

2) นกัศึกษาสาขาวิชาเคม ีชัน้ปที ่2 และ ชัน้ปที ่3 สํานกัวิชาวทิยาศาสตร มผีลคะแนนสอบรบัรอง
มาตรฐานความรูคะแนนรวมสูงที่สุดของประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีคะแนนเปนอันดับหนึ่งในแตละแขนงของ
ประเทศไทย จากการจัดสอบรับรองมาตรฐานความรูเคมีครั้งที่ 16 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาเคมีท่ัวประเทศ โดยสมาคม
เคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2564 ที่ผานมา ดังนี้ 1) นายสิรวิชญ กําเนิดมณี มีคะแนน
รวมสูงที่สุดในประเทศไทย และมีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry Physical Chemistry และ Biochemistry สูง
ที่สุดเปนอันดับ 1 ในประเทศไทย 2) นายศุวิจักขณ พันธนิตย มีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry และ Inorganic 
Chemistry สูงที่สุดเปนอันดับท่ี 1 ในประเทศไทย และ 3) นายธกร ภูทรัพยมี มีคะแนนในวิชา Analytical Chemistry 
สูงที่สุดเปนอันดับท่ี 1 ในประเทศไทย 
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กลยุทธที่ 4 ปฏิรูประบบการเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษามีทักษะในการคิด การวิเคราะห 
การสังเคราะห การคิดนอกกรอบ การคิดเชิงนวัตกรรมและทักษะการปฏิบัติ รวมถึงคณาจารย
มีการพัฒนาทักษะและความรูดานการเรียนการสอนที่ตอเนื่องและเปนไปตามมาตรฐานสากล

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก
1) สงเสริมใหมีการนํานวัตกรรมไปใชในการจดัการเรียนการสอน โดยศูนยบรรณสารและสือ่การศึกษา

ไดรวมกับสาํนักวิชาพฒันาบทเรียนออนไลนขึ้นรวมทั้งส้ิน 27 รายวิชา เปนรายวิชาที่เปดสอนบน THAIMOOC จํานวน 16 
รายวิชา ซึ่งพบวามีผูสนใจเขาเรียนรวมทั้งสิ้น 41,960 คน และมีรายวิชาที่อยูระหวางผลิตอีกจํานวน 7 รายวิชา นอกจาก
นี้ ยังมีรายวิชาที่ใหบริการใน e-learning อีกจํานวน 4 รายวิชา

2) พัฒนาการเรียนการสอนภายใตกรอบ UKPSF (United Kingdom Professional Standards 
Framework) หรือ “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูท่ีมีคุณภาพของประเทศอังกฤษ 
UKPSF” โดยไดจัดฝกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณต้ังแตปการศึกษา 
2561 เพื่อใหอาจารยผูสอนมีทักษะความสามารถ มีความเปนมืออาชีพ ในการสอนมากขึ้น ทําใหนักศึกษามีทักษะใน
การคิด วิเคราะห สังเคราะห คิดนอกกรอบมากกวาการเรียนแบบทองจํา ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยไดรับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรูที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษจํานวนทั้งสิ้น 415 คน ซึ่งสูง
ที่สุดในประเทศไทย ประกอบดวย ระดับ principle fellow 1 ราย ระดับ senior fellow 55 ราย และระดับ fellow 
359 ราย คิดเปนรอยละ 88.29 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ

3) พัฒนาหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) ไดพัฒนาหองเรียนขนาดเล็กขนาด 40-50 ที่นั่งซึ่ง
สามารถรองรับการเรียนรูเชิงรุกและการเรียนการสอนออนไลนรวมท้ังสิ้น 72 หอง แบงเปน แบบ Basic 69 หอง แบบ 
Studio Online Classroom 1 หอง แบบ Panorama Classroom 1 หอง และแบบ Virtual Studio Classroom 1 
หอง และภายในสิ้นเดือนกันยายน 2564 นี้ จะมีหองเรียนอัจฉริยะจากการสรางอาคารใหมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 72 หอง 
รวมเปน 144 หอง นอกจากนี้ ไดจัดอบรมการใช Smart Classroom ใหแกอาจารย โดยไดจัดอบรมในป 2562-2563 
รวม 573 คน และไดจัดอบรมใหแกอาจารยใหมในปนี้อีก 46 คน ผลประเมินการใชหองเรียน Smart Classroom เทากับ 
3.93 เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมาที่มีคาเทากับ 3.70

4) จัดสรรทุนวิจัยสถาบัน ในป 2564 จํานวน 7 โครงการ ดังนี้  
 1. ความสัมพันธระหวางปจจัยแรกเขาศึกษากับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบัณฑิตหลักสูตรเภสัชศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 2. ความสัมพันธของการวัดผลรายวิชาดวยคะแนนสะสมระหวางเรียน(Formative Assessment)กับการ
เรียนของหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต : กรณีศึกษาการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 
 3. ความคาดหวัง ปจจัย และแรงจูงใจของสถานประกอบการในการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา 8 เดือน ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 4. การจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานสากล UKPSF ท่ีเนนการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรูใน
รายวิชาศึกษาทั่วไปกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
 5. การศึกษาสภาวะปริมาณสารละลายมาตรฐานกลูโคสที่เหมาะสมในการวิเคราะหปริมาณคารโบไฮเดรต 
ดวยวิธี colorimeter โดยใชสารละลาย Dinitrosalicylic acid (DNS)           
 6. การนํา Outcome – based Learning เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัคร
ราชกุมารี
 7. โครงการศึกษาขอมลูที่สงผลตอการเลอืกเขาศึกษาตอมหาวิทยาลยัวลัยลกัษณและผลสัมฤทธิท์างการเรียน
ระดับอุดมศึกษาตามประเภทการรับเขาศึกษากลยุทธที่ 5 ขยายความรวมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความรวมมือกับ
สถานประกอบการท่ีมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีและองคการสมัยใหมในการสงเสริมโครงการสหกิจศึกษา
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กลยุทธที่ 5 ขยายความรวมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความรวมมือกับสถานประกอบการที่มี
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและองคการสมัยใหมในการสงเสริมโครงการสหกิจศึกษา

การพัฒนาระบบสหกิจศึกษาใหมีความทันสมัยและเปนผูนําระดับประเทศ โดยพัฒนานักศึกษาใหมี
คุณภาพสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัยที่มุงใหนักศึกษา “เกงวิชาการ เชี่ยวชาญการ
ปฏิบัติ จบแลวทํางานได” และเพื่อใหนักศึกษาสหกิจศึกษามีทักษะและความชํานาญในการปฏิบัติเปนที่เชื่อถือของ
ผูประกอบการเชนเดียวกับนักศึกษาหลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพกํากับ มหาวิทยาลัยจึงขยายระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษา 
จากเดิมที่กําหนด 1 ภาคการศึกษาระยะเวลา 4 เดือน เปนปฏิบัติสหกิจศึกษา 8 เดือน ณ สถานประกอบการ โดยจะเริ่ม
ในภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2564 ซ่ึงไดกําหนดไวในหลักสูตรปรับปรุงใหมทั้งหมด โดยมุงเนนการยกระดับใน 3 
ดาน คือ ยกระดับความชํานาญการของคณาจารย อาจารยในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา ตองผาน
การอบรมคณาจารยนิเทศมืออาชีพ 100%  ยกระดับสถานประกอบการสูสถานประกอบการคุณภาพ โดยมีการคัดเลือก
สถานประกอบการระดับ Premium จํานวน 745 แหง มุงเปาที่สถานประกอบการขนาดใหญและในนิคมอุตสาหกรรม 
และเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสูการเปนที่ยอมรับระดับสากล  โดยนักศึกษาที่จะไปสหกิจศึกษาตางประเทศจะตองมีผลการ
สอบวัดความรูภาษาอังกฤษ ไมตํ่ากวาระดับ B1 ปจจุบันการปรับปรุงหลักสูตรและการเตรียมการทั้งหมดเปนไปตามเปา
หมาย
 ในสวนของการปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ ไดจัดเตรียมความพรอมนักศึกษา โดยสํารวจจํานวนนักศึกษา
ที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศ ตั้งแตชั้นปที่ 2 และจัดใหมีการทดสอบทักษะภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนา
นักศึกษาเพื่อความพรอมในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในตางประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 6 วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวใหสอดคลองกับการกาวสู การเปน
มหาวิทยาลัยระดับสากล หรือ World Class University โดยสรางความเปนนานาชาติ 
(Internationalization) ในดานการผลิตบัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติ
คุณภาพสูงในสาขาที่เปนจุดเดนของประเทศและสาขาท่ีดึงดูดนักศึกษาตางชาติ รวมถึงจัดสภาพ
แวดลอมเพื่อการเรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับสากล

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก
1) เปด 4 วิทยาลัยนานาชาติ คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรอัครราชกุมารี วิทยาลัย

สัตวแพทยศาสตรนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย มีนักศึกษาในแตละวิทยาลัย ดังนี้ 1) วิทยาลัยนานาชาติ ปจจุบันมี
นักศึกษาจํานวน 17 คน 2) วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรฯ ขณะนี้ไดเปดโรงพยาบาลสัตวเล็ก ฯ และจะเปดโรงพยาบาล
สัตวใหญ ฯ ในปลายป 2564 เพื่อรองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางดานการสัตวแพทยท่ีมีมาตรฐาน
สากล ปจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 86 คน 3) วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร ฯ ไดเปดสอนหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรนานาชาติเปนแหงท่ี 2 ของประเทศไทย ปจจุบันมีนักศึกษาปริญญาตรีจํานวน 46 คนและปริญญาโท 24 
คน และ 4) บัณฑิตวิทยาลัย ปจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาโท 74 คนและปริญญาเอก 67 คน 

2) ปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษ โดยจัดตั้งสํานักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป รับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชา English Gen Ed โดยไดจางอาจารยผูสอนชาวตางชาติมากกวา 90% และกําหนดใหทุกหลักสูตร
สอนเปนภาษาอังกฤษ ในช้ันปที่ 2 ไมนอยกวารอยละ 25 และชั้นปที่ 3 ขึ้นไปไมนอยกวารอยละ 50 เพื่อใหนักศึกษา
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สามารถใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันได ผลจากการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด พบวานักศึกษาสามารถสอบผานไดใน
สัดสวนที่สูงขึ้น โดยในปการศึกษา 2563 พบวามีนักศึกษาที่มีผลการเรียนเปน F รวมทั้ง 3 ภาคการศึกษาเพียง 32 คน
จากทั้งหมด 30,672 คน ผลสัมฤทธิ์คิดเปนรอยละ 99

3) สนับสนุนทุนการศึกษาและทําวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 103 ทุน (จากเปาหมาย
จํานวน 15 ทุน) ประกอบดวย Walailak University Partial Scholarships 90 ทุน Master Degree Excellence 
Scholarships 3 ทุน Ph.D. Excellence Scholarships 5 ทุน และ Research Fund for Graduate Students  5 ทุน 

4) ปรับสภาพแวดลอมตางๆ เพือ่รองรับความเปนนานาชาติที่เกิดขึ้น ทัง้การพฒันาหองปฏิบตัิการให
เปน Smart Laboratory การนํารถไฟฟา Smart Mobility มาใชเปนระบบขนสงภายใน การใชระบบ Smart Security 
ติดต้ังกลอง CCTV ครอบคลุมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยเพ่ือดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง การสนับสนุนใหนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตางประเทศมากขึ้น การปรับปรุง Sport Complex ใหทันสมัยมีมาตรฐานสากล การสรางสวน
วลยัลักษณใหเปนแหลงพักผอนหยอนใจของนักศึกษาบุคลากรและประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและจงัหวัดใกล
เคียง และที่สําคัญคือการกอสรางโรงพยาบาลศูนยการแพทย ม.วลัยลักษณ เพื่อใหเปนโรงพยาบาลที่ทันสมัยที่สุดในภาค
ใตตอนบน ซึ่งจะเปนปจจัยสนับสนุนและสงเสริมความโดดเดนของมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น

กลยุทธที่ 7 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให
สอดคลองกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรตองศึกษาภาษาอังกฤษ
อยางนอย 15 หนวยกิตในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัด
ทดสอบความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเขาทุกคนและกอนสําเร็จการศึกษาตองผาน
การทดสอบความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit 
Exam) และ

กลยทุธที่ 8 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษาไทยของนกัศึกษาโดยนกัศึกษา
แรกเขาทุกคนตองทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทยและกอนสําเร็จการศึกษาตองผานการ
ทดสอบความสามารถดานการใชภาษาไทยตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) 
และ

กลยุทธที่ 9 พัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) ของ
นักศึกษา โดยนักศึกษาแรกเขาทุกคนตองทดสอบความสามารถดานทักษะดิจิทัลและกอนสําเร็จการ
ศึกษาตองผานการทดสอบความสามารถดานทักษะดิจิทัลตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(Exit Exam)

 มหาวิทยาลัยไดทําการทดสอบขีดความสามารถของนักศึกษาแรกเขาประจําปการศึกษา 2560 ท่ีผานมา และ
ศูนยบริการการศึกษาไดเตรียมการจัดทําแบบทดสอบ Exit Exam เพื่อรอดําเนินการจัดทดสอบกับนักศึกษากลุมดังกลาว
ซึ่งจะตองทําการทดสอบ Exit Exam กอนจบการศึกษาในป 2563 ตอไป
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กลยุทธที่ 10  ปรับปรุงปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและพอเพียงแกความตองการใน
การจัดการศึกษาอยางมคีุณภาพ ทัง้ปจจัยดานหองสมดุ หองทดลอง หองปฏบิตัิการ และระบบสารสนเทศ
ที่จําเปนสําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา ไดพัฒนาใหเปน Living and Digital Library ซ่ึงประกอบดวยการดําเนิน
งาน 5 ดาน ไดแก e-Resources, e-Services, e-Training, Digital Content และ Learning Space ใหบริการทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัย ทั้งหนังสือ เอกสาร จุลสาร งานวิจัยและวิทยานิพนธ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส และฐานขอมูลออนไลน นอกจากนี้ ไดพัฒนา Smart Classroom เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบ
ออนไลนและการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนารายวิชาออนไลนโดยเปดสอนบน ThaiMOOC 16 รายวิชา 
(อยูระหวางผลิต 7 รายวิชา) และเปดสอนบน e-Learning 4 รายวิชา รวมทั้งไดจัดหลักสูตรฝกอบรมเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูตาง ๆ ใหกับอาจารยและบุคลากร รวม 168 คร้ัง ผูเขารวมอบรมท้ังสิ้น 2,057 คน อาทิ การใช Word และจัด
บรรณานุกรมดวย Endnote การใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส การสรางสรรคงานออกแบบออนไลนดวย CANVA การตัด
ตอวิดีโอสําหรับมือถือไดเองแบบงาย ๆ ดวย KineMaster 

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ 2564 ทางศูนยไดดําเนินการพัฒนาหอง
ปฏิบัติการปลอดภัยตนแบบจํานวน 15 หอง พัฒนาหองปฏิบัติการท่ีมีระบบ Smart Lab จํานวน 16 หอง พัฒนาระบบ
การจัดการของเสียในหองปฏิบัติการโดยจัดทําระบบการบันทึกขอมูล จัดทําคูมือการจัดการของเสีย ดําเนินการสํารวจ
สภาพและอบรมความปลอดภยัของหองปฏิบตัิการ จัดทาํสื่ออบรมความปลอดภัยในหองปฏิบัตกิารออนไลน ส่ือการเรยีน
การสอนออนไลน จัดทําโครงการเครื่องมือดี มีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูปฏิบัติงานไดเห็นถึงความสําคัญของการดูแลรักษา
เคร่ืองมืออยางตอเนื่อง ใหมีความพรอมในการใชงานอยูเสมอ มีอายุการใชงานไดนานและมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้ ได
ใหบริการวิเคราะหทดสอบแกหนวยงานภายนอก สรางรายไดแกมหาวิทยาลัยรวม 7.553 ลานบาท
 ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล  มีการจัดทําแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ระยะ 4 ป 
(พ.ศ. 2564 – 2567) เพ่ือใหเปนแผนชี้นําทิศทางและเปาหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยในปจจุบันและอนาคต บน
พืน้ฐานการมสีวนรวมของทกุหนวยงานภายในมหาวิทยาลยัและผูมสีวนไดเสียทกุภาคสวน โดยใชแนวนโยบายในการพฒันา
มหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ซ่ึงขณะนี้มีรายการท่ีดําเนินการแลว 10 ดาน ไดแก
  1) Smart IT Infrastructure 
  2) Smart Organization 
  3) Smart Learning
  4) Smart Classroom 
  5) Smart Life & Health 
  6) Smart Hospital
  7) SmartTransportation
  8) Smart Security 
  9) Smart Green University
  10) Smart Farming 
 นอกจากนี้ ไดดําเนนิการพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานดานเทคโนโลยีของมหาวิทยาลยัหลายรายการ อาทิ จดัซ้ือระบบ
การเรียนการสอนทางไกล Telemedicine จัดซื้อระบบตูสาขาโทรศัพทอัตโนมัติ จัดซ้ือระบบเครือขายเพื่อรองรับการใช
งานของโรงพยาบาลศูนยการแพทย ฯ จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรแมขายพรอมติดตั้งสําหรับระบบบริหารงานบุคคล จัด
ซื้อระบบเครือขายไรสายเพื่อรองรับการเรียนการสอนออนไลน อีกทั้งไดใหบริการตรวจเช็ค notebook ใหกับนักศึกษา 
พัฒนาระบบ e-Services ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล และใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรแกอาจารยและบุคลากรอยางตอ
เนื่องตลอดทั้งป



รายงานประจําป� 2564                         53                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ยุทธศาสตร์ที� 4 การสร้างและพัฒนา

คุณภาพบัณฑิต 

เพื�อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ

กลยุทธที่ 1 พัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงคของบัณฑิต/การเปนบัณฑิต “คนดี” และ

กลยุทธที่ 4 สงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงสงเสริม
การพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เปนท้ัง 
"คนดีและคนเกง"

 ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 4 เรื่อง ไดแก
 1) การพฒันาคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของบณัฑติ โดยจัดการเรยีนการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF 
ซึง่เนนใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการคิด วเิคราะห สังเคราะห ทักษะอ่ืนๆ ท่ีจาํเปนในศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังฝกใหนักศกึษามี

ความเปนผูใฝรูตลอดชวีติ (Lifelong learners) โดยในแผนการสอนทุกรายวชิาจะตองมีการระบุทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ใน
ทกุหัวขอของเนื้อหาสาระการเรียนรู กจิกรรมการเรียน และการประเมินผลจะตองสอดคลองกนัตามหลักการ Constructive 
alignment ในแตละสัปดาหท่ีสอน มสีือ่และแหลงเรียนรูท่ีสอดคลองกับจดุประสงคและสาระการเรยีนรู โดยคํานงึถงึความ

เหมาะสมกับวัย และความสนใจของผูเรียน ตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนเพื่อประสิทธิภาพการ
เรยีนรูของนกัศึกษาและเพือ่ฝกทักษะ digital skills มีการนาํโปรแกรมประยกุตตาง ๆ  มาใชในหองเรยีนเพือ่สรางปฏสิมัพนัธ



รายงานประจําป� 2564                         54                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ระหวางผูสอนและนกัศกึษา อาท ิPollEv, Padlet, Nearpod มีการปรับปรุงหองเรยีนใหเปน Smart classroom ทีส่ามารถ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เชน การบันทึกการเรียนการสอนในรูปแบบวิดิทัศนเพื่อใหนักศึกษาสามารถทบทวน
เนื้อหาไดตลอดเวลา นอกจากนี้ ทุกรายวิชาจะเนนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผูสอนจะตองใชภาษาอังกฤษใน

ส่ือการสอน powerpoint และจะตองมีการใชภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนในรายวิชาชั้นปที่ 2 จํานวน 25% และ 
50% ในรายวิชาช้ันปท่ี 3 เพื่อใหนักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่พรอมในการทํางานในอนาคต (Employability skills) 
 2) การประเมินนักศึกษาทั้ง Formative และ Summative assessment เพื่อใหสอดคลองกับผลการเรียนรู

ที่คาดหวังในรายวิชาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรตามหลักการของ Constructive Alignment โดยมีราย
ละเอียดท่ีชัดเจนใน มคอ. 3 ที่มีการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานการสอน UKPSF และ AUN-QA โดยการวัดผลจะมีการ
วัดทั้ง specific skills และ generic skills ซ่ึงจะวัดในระดับของแตละหัวขอหรือเนื้อหาสาระ ทุกรายวิชาจะมีการกําหนด

เกณฑการประเมินทีช่ัดเจนทัง้ Formative และ Summative assessment กรอบเวลาในการประเมิน กฎระเบยีบตาง ๆ  
เชน กรณีท่ีมีการขาดเรียน ปวย หรือมาสายเปนตน สัดสวนคะแนน ระดับการใหเกรด และมีเกณฑการประเมิน Scoring 
Rubric ท่ีชัดเจน โดยผูสอนจะส่ือสารใหนักศึกษาทราบตั้งแตเปดภาคการศึกษา ซึ่งรายละเอียดดังกลาวจะปรากฏใน มคอ. 

3 และใน Course site ของรายวิชา 
 ผลจากการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสังคม พบวาผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2562 มีสัดสวนการไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
ระยะเวลา 1 ป เทากับรอยละ 79.60 (ลดลงเนื่องจากไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19) และ
ผลประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เทากับรอยละ 88
 3) การสอนนักศึกษาใหเปนคนดี มีการจัดทํา Passport การเปนบัณฑิต “คนดี” สําหรับนักศึกษาทุกคนใน

ระหวางการเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยไดพฒันาระบบสารสนเทศการบันทกึคะแนนความดี มกีารติดตาม
และกาํกับดูแลนักศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ รวมทัง้เผยแพรขอมูลขาวสารคะแนนบัณฑิตคนดี นอกจากนี้ ไดรณรงคเสริม
สรางวัฒนธรรมองคกรนักศึกษา ใหมคีวามกตัญู รูวนิัย ใจอาสา มีภาวะผูนํา โดยในดานวินยัจะเนนการรณรงคสวมหมวก

นิรภัยและการแตงกายของนักศึกษา การสงเสริมจิตอาสาใหพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนยอาสาสมัคร (Volunteer 
Center) ใหมีความเขมแข็ง อีกทั้งมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานตางๆ เชน ดานพัฒนาสังคมและบําเพ็ญประโยชน ดาน
อนรุักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานกีฬาพลานามัย ดานสงเสริมและพฒันาวินยั ดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม เปนตน
จากการประเมินผลนักศึกษารหัส 2560 ตามเกณฑคะแนนความดี จํานวน 1,632 คน พบวา นักศึกษาผานเกณฑ
จํานวน 1,611 คน คิดเปนรอยละ 98.71 และมีนักศึกษาที่ไมผานเกณฑเพียง 21 คน คิดเปนรอยละ 1.29 

 4) ระบบดูแลชวยเหลือและเสริมสรางศักยภาพนักศึกษาใหเกง ดี และมีความสุข (Smile & 
Smart Center) ไดจัดกิจกรรมเสริมศักยภาพ master trainer และผูทําหนาที่ดูแลนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา และ
ที่ปรึกษาหอพัก จัดอบรมหลักสูตรการดูแลนักศึกษาโรคซึมเศราและจิตเวช จัดทําแบบคัดกรองสุขภาพจิตนักศึกษาทุก

ชั้นป บริการใหคําปรึกษาและแบบทดสอบดานจิตวิทยา จัดทบทวนวิชา (Tutor Center)  และติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษาท่ีผลการเรียนตํ่ากวา 2.00 จัดประชุมติดตามผลการดําเนินงานดูแลนักศึกษาใหเกง ดี  มีความสุขและจัดต้ังกลุม
เพ่ือนอาทรเพ่ือน
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กลยุทธที่ 2 มีมาตรการในการลงโทษนักศึกษาที่ทําผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย

 ประกาศใช “มาตรการลงโทษและการบนัทึกคะแนนความประพฤตขิองนกัศึกษาผูกระทาํผิดวนิยั 
พ.ศ.2559” โดยจากการเก็บขอมูลปงบประมาณ 2564 พบวา มีนักศึกษากระทําผิดระเบียบมหาวิทยาลัยและไดรับคํา
ส่ังลงโทษจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.01 จากจํานวนนักศึกษาท้ังหมด เปนความผิดเกี่ยวกับละเมิดสิทธิผูอื่นโดยการ
แอบบันทึกภาพผูอื่นขณะทําธุระสวนตัวในหองนํ้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยสวนกิจการนักศึกษาไดจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริม
การพัฒนานักศึกษาตามหลักคานิยม กตัญู รูวินัย ใจอาสาและพัฒนาภาวะผูนํารวมทั้งสิ้น 48 โครงการ มีนักศึกษาเขา
รวม 6,516 คน ซึ่งผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ คิดเปนรอยละ 90.2

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสงเสริมความเปนผูประกอบการ โดยบรรจุรายวิชา “การเปนผู
ประกอบการ" ไวในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป (Gen Ed.) และพัฒนาหลักสตูรใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 

ดําเนินการพัฒนารายวิชา GEN61-161  นวัตกรรมและผูประกอบการ (Innovation and 
Entrepreneurship) ทัง้หลกัสตูรปกตแิละหลกัสตูรนานาชาติ   โดยรายวิชานีจ้ะศกึษาแนวคิดและกระบวนการ
ในการออกแบบ การแนะนําสินคาใหม และการดําเนินธุรกิจใหมที่เปนผลผลิตจากนวัตกรรมโดยมุงเนนการพัฒนาความ
รู ทักษะ และความเขาใจ เกี่ยวกับการนําแนวคิดเชิงนวัตกรรมการผลิตสินคาใหมหรือกระบวนการผลิตแบบใหมมาใชใน
การสรางธุรกิจใหมใหสําเร็จ หรือการชวยใหธุรกิจที่มีอยูสามารถเติบโตและขยายตัวได ดวยการใชความรูทางการจัดการ
ตลาด การเงิน การปฏิบัติการ และหวงโซอุปทาน ที่เปนความรูพ้ืนฐานในการบริหารงานใหสําเร็จ โดยไดพัฒนารายวิชา
เสร็จสมบูรณ  และไดเปดทําการสอนต้ังแตภาคการศึกษาที่ 1/2561 เปนตนมา

กลยุทธที่ 5 สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสราง
แรงบันดาลใจใหนักศึกษามีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูความสําเร็จ รูจักขีดความสามารถทางวิชาการเมื่อ
เปรียบเทียบกับผูอ่ืนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือขายทางวิชาการที่อาจจะทํางานรวมกัน
ในอนาคต

สงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการ  ในป 2564 สํานักวิชาไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขัน
ทกัษะทางวิชาการในหลายโครงการ โดยในปนี้มีผลงาน/รางวัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เปนที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติที่โดดเดน อาทิ 
 - “รางวลัดเีดน” โดยนกัศกึษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ีจากการประกวด
ปริญญานิพนธ (Senior Project Award) ปท่ี 6 จากสมาคมคอนกรีตแหงประเทศ 
 - รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศกึษาเชงิบูรณาการกับการทํางาน ดเีดนระดับชาต ิ4 รางวลั จากการประกวด
สหกิจศึกษาระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทย คร้ังที่ 11
 - รางวัลการประกวดสารคดีสั้น 7HD NEW IDEAS CONTEST ป 2 โดยนักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร สํานัก
วิชาสารสนเทศศาสตร จํานวน 3 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลชมเชย
 - รางวัลดีเดน สารคดีเชิงขาว ประเภทขาวทั่วไปเร่ือง ถนนการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (ซอยตาเอียด) โดยนักศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร จากการประกวดรางวัลสายฟานอย คร้ังที่ 16
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 - นายเสรี วนานิยกุล นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ สํานักวิชาวิทยาศาสตร ไดรับทุน "ทุน
เยาวชนคุณภาพแหงป 2020" (Quality Youths Scholarship of The Year 2020) โดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ซึ่งเปน 1 ใน 19 ทุน จากทั่วประเทศ
 - นักศึกษา 2 ทีม Startup จากสํานักวิชาสหเวชศาสตร ไดรับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการ
ประกวด Startup Thailand Leaque 2021 ระดับภูมิภาค(ภาคใต) และเปนตัวแทนไปแขงขันในระดับประเทศตอไป
 - นักศึกษาสาขาวิชาเคมี สํานักวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 3 คน สามารถสอบวัดความรูเคมี คร้ังท่ี 16 ไดคะแนน
เปนอันดับหนึ่งของประเทศ จัดโดยสมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภ ฯ   

กลยุทธที่ 6 สงเสริมใหบัณฑิตศึกษามีผลงานที่มีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในวงวิชาการ เชน การจัด
ประกวดวิทยานิพนธทั้งระดับปรญิญาโท และปริญญาเอก โดยการจัดตั้งเครือขายของกลุมมหาวิทยาลยั
ทั้งระดับภูมิภาคและระดับชาติเพื่อรวมเปนเจาภาพ  รวมถึงมีการนําเสนอผลงานรวมกับนักศึกษา
นานาชาติ 

สงเสริมการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยไดจัดทําส่ือประชาสัมพันธ
ออนไลนทั้งทางดานหลักสูตร อาจารย และนักศึกษาทาง webpage gradwalailak, facebook, podcast ซึ่งไดรับ
ความสนใจมีผูเขาชมจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังไดสรางเครือขายความสัมพันธกับที่ประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร) และสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย (ส
คบท) ซึ่งจะชวยสงเสรมิการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศึกษาใหไดมาตรฐานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ เนื่องจาก
องคกรทั้งสองเปนองคกรท่ีมีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐเปนสมาชิกกวารอยละ 90 และมีการ
แลกเปลี่ยน ถายทอดประสบการณในการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ อันจะนํา
ไปสูการเสนอขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ตอกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
เครือขายทั้งสองจะทําใหมหาวิทยาลยัวลัยลักษณสามารถเสนอความเห็นท่ีเกิดประโยชนตอการพัฒนาการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และทําใหเขาใจและปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติตาง ๆ ไดอยางถูกตอง ทําใหการจัดการ
เรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ทั้งนี้ หลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณพบวาไดผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร

กลยทุธที ่7 ปรบัปรงุยทุธศาสตรและเกณฑการรบันักศกึษาใหมคีวามหลากหลาย ตรงตามความตองการ
ของหลักสูตรและสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศ

ปรับปรุงยุทธศาสตรการรับนักศึกษาใหไดตามเปาหมายที่กําหนด โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงการ
ดําเนินงานในหลายรูปแบบเพื่อใหสามารถรับนกัศึกษาใหมไดตามแผนท่ีวางไว ทั้งการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
เรียนการสอนและการใชชีวิตของนักศึกษา ไปจนถึงการพัฒนาหองเรียนและการปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนใหมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศนของมหาวิทยาลัย เชน สวนวลัยลักษณ หอพักนักศึกษา โรง
อาหารชอประดู ปรับปรุงหองเรียนเปน Smart Classroom ปรับปรุงหองเรียน อาคารเรียน พัฒนาการเรียนการสอนตาม
ระบบ UKPSF กําหนดมาตรการ Set Zero เพ่ือลดนักศึกษาตกออก ปรับปรงุสื่อประชาสมัพันธการรับนักศึกษาท้ังการไลฟ
สดออนไลน จัดทําวิดีโอ แบนเนอร จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจรเพื่อการรับนักศึกษา พัฒนาระบบ Smart educational 
system เพื่อการดําเนินงานในปจจุบันและเพื่อผลักดันการพัฒนาสู virtual university ซึ่งผลจากการดําเนินการในเชิง
รุกในทุกมิติทําใหในปการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณสามารถรับนักศึกษาไดเกินเปาหมายท่ีกําหนด โดย
รับไดจํานวนทั้งสิ้น 3,104 คนจากเปาหมาย 2,511 คน คิดเปนรอยละ 123.62
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กลยุทธที่ 8 สรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรยีนใหมากที่สดุ โดยเฉพาะคนเกงทุกคนท่ีประสงคจะเรยีน
ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะตองไดเรียนตามความประสงค 

 1) จัดงานแถลงขาวการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูความเปนนานาชาติ ยกระดับความเปนสากล 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยมี ศ.ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีเปนประธานในการแถลงขาว มีผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยและสื่อมวลชนเขารวมประมาณ 50 คน ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 
โดยไดรายงานพัฒนาการของมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดเรงขับเคลื่อนนโยบายความเปนนานาชาติ ทั้งการปฏิรูปการเรียน
การสอนที่มีมาตรฐาน มีอาจารยไดรับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการสอนที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ หรือ 
The UK Professional Standards Framework (UKPSF) สูงสุดในประเทศ การปรับปรุงหองเรียนใหเปนหองเรียน
อัจฉริยะ Smart Classroom การพัฒนาหองปฏิบัติการเปน Digital Lab การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ
ดานอื่นๆ ใหนาอยูสําหรับนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาผลงานวิจัยตีพิมพในฐานขอมูล Scopus เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
แสดงใหเห็นถึงคุณภาพของอาจารยผูสอน และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเปาหมายจะ
รับนักศึกษาเขามาศึกษาตอในหลักสูตรนานาชาติมากขึ้น อีกทั้งมีแผนใหแตละหลักสูตรรับอาจารยชาวตางชาติเขา
มาสอนในสัดสวนการเรียนเปนภาษาอังกฤษ 50% ซึ่งเมื่อรวมกับอาจารยชาวตางชาติของทั้ง 4 วิทยาลัยนานาชาติ 
และสํานักวิชา    พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป จะทําใหมีสัดสวนของนักศึกษาและอาจารยชาวตางชาติมากขึ้น
 2) การสื่อสารภาพลักษณมหาวิทยาลัย เพ่ือใหเปน 1 ใน 5 มหาวิทยาลัยของการตัดสินใจเลือกเขาศึกษา
ตอของนักเรยีนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย โดยมีการดําเนินการประชาสัมพนัธการรับนกัศกึษา TCAS ผานแบนเนอรการ
ประชาสัมพันธผาน google display network การเผยแพรทางเว็บไซตตางๆ เชน dek-d.com ไทยรัฐ sanook.com 
ขาวสด มติชน entrong sangfan youtube จัดทํา Infographic เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกบัการรบันกัศึกษาและสาระ
ความรูทางเพจเฟสบุค Walailak University กลุมแวดวงนครศรีฯ และกลุม Line รวมทั้งเว็บไซตสวนส่ือสารองคกร ใหการ
ตอนรับและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งนําชมหองปฏิบัติการ หองสมุด และสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ  เพื่อเปนการประชาสมัพันธมหาวทิยาลัยใหเปนท่ีรูจกัและรับรูของนกัเรียนระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย
 3) จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนใหกับนักศึกษา
อยางหลากหลาย โดยในปการศึกษา 2563 ไดจัดสรรทุนใหนักศึกษาท้ังสิ้น 15,639 ราย รวมเปนเงิน 233,199,822 
บาท ไดแก ทุนยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา 7 ประเภท ประกอบดวย 1) โครงการทุนพัฒนาบัณฑิตสําหรับศตวรรษ
ที่ 21 2) โครงการทุนนักโภชนาการประจําศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 3) โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยม
วิทยาศาสตรอาหารและนวัตกรรม 4) โครงการผูมีความสามารถดานกีฬา 5) ทุนหลักสูตรวิทยาศาสตรการกีฬาและ
การออกกําลังกาย 6) โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชายแดนภาคใต และ 7) โครงการทุนเพชรนํ้าหนึ่ง ยกเวน
คาธรรมเนียมการศึกษาและคาหอพักนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษาของรัฐบาล (กยศ.) 
กองทุนเงินยืมท่ีผูกพันกับรายไดในอนาคต (กรอ.) ทุนการศึกษาทั่วไป ทุนทํางานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน กองทุนเงิน
ยืมฉุกเฉินไทยชวยไทย ทุนการศึกษาชวยเหลือนักศึกษาผูประสบภัย ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี
เดน ทุนการศึกษาสําหรับนักกีฬาและทุนการศึกษาผูมีความสามารถดีเดนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (พสวท.) 

กลยุทธที่ 9 พิจารณาคาธรรมเนียมการศึกษาใหเหมาะสมกับแตละสาขาวิชา โดยกําหนดใหสอดคลอง
กับการลงทุนและผลตอบแทนของบัณฑิต
 
 จดัทาํรายงานการศกึษาตนทนุการผลติบณัฑติของทกุสาํนกัวชิา สวนแผนงานและยทุธศาสตรไดสนบัสนนุ
ขอมูลดานตนทุนการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร รวมท้ังการวิเคราะหจุดคุมทุนของบัณฑิตในแตละหลักสูตร เพื่อให
หลกัสูตรไดนาํขอมลูทางการเงินในสวนนี้ไปใชในการวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสตูรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต รวมทั้งสรางโอกาสในการแขงขัน ทั้งน้ี ในป 2563 ไดพัฒนาระบบการคํานวณตนทุน
ผานระบบ SAP ใหมซึ่งไดดําเนินการเสร็จสมบูรณแลว
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ยุทธศาสตร์ที� 5 การเสริมสร้างภาพลักษณ์

เป�นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียว

แห่งความสุข

กลยุทธที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความรมรื่นสวยงามในระดับ
แนวหนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรใหเปนแหลงเรียน
รูและพักผอนของนักศึกษาและประชาชน

 1) เขารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก UI GreenMetric World University Ranking 
2020 ไดเปนอนัดบั 1 ในภาคใต อันดบัท่ี 16 ของประเทศ และอันดบัท่ี 219 ของโลก ดวยคะแนนรวม 6,650 คะแนน โดยพบ
วาอันดับของประเทศขยับเลือ่นดีข้ึน 7 อันดบั อันดบัของโลกขยับเล่ือนดขีึน้ 172 อนัดับ และคะแนนรวมเพิ่มขึน้ถึง 1,675  
คะแนน เมื่อเทียบกับป 2019 ท่ีไดรับการจัดอันดับที่ 23 ของประเทศ และ 391 ของโลก ดวยคะแนนรวม 4,975 คะแนน 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดเขารวมโครงการ The Little Book of Green Nudges ของ UNEP ป 2021 โดยไดรับการ
คัดเลือกเปนมหาวิทยาลัยนํารอง 1 ใน 5 ของประเทศดวย
 2) ดําเนินการกอสรางและปรับปรุงอาคารสถานที่ ในปงบประมาณ 2564 สวนอาคารสถานที่มี
โครงการกอสรางและปรับปรุงพื้นท่ีตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 40 โครงการ ในวงเงินงบประมาณท้ังสิ้น จํานวน 
453,425,135.46 บาท มีโครงการสําคัญ อาทิ 
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 -  กอสรางอาคารเรียนรวม 6 (166.9 ลบ.) 
 -  กอสรางอาคารหอพักนักศึกษา และอาคารท่ีพักบุคลากร (70.5 ลบ.) 
 -  การบริหารจัดการน้ํา งานเคร่ืองสูบนํ้าปองกันนํ้าทวม และระบบระบายนํ้าฝนพรอมติดตั้ง (27 ลบ.) 
 -  ปรับปรุงสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (19.48 ลบ.) 
 -  ปรับปรุงอาคารวิชาการ 2 (18.8 ลบ.)
 -  ปรับปรุงอาคารวิชาการ 1 (17.5 ลบ.) 
 -  ปรับปรุงอาคารวิชาการ 3 (17.48 ลบ.) 
 -  ปรับปรุงอาคารวิชาการ 4 (17.3 ลบ.)
 -  กอสรางหองนํ้าอาคารลักษณานิเวศ 2, 3, 4 และอาคารลักษณานิเวศ 5 (14.35 ลบ.)
 นอกจากนี้ ยังมีโครงการปรับปรุงและซอมแซมตามนโยบายเรงดวนของอธิการบดีอีกจํานวน 29 โครงการ วงเงิน 
66,177,676.50 บาท และสวนอาคารสถานที่ยังไดทําการออกแบบเพ่ือเตรียมการกอสรางสําหรับปงบประมาณ 2565 
จํานวน 6 โครงการ งบประมาณ 212,854,000.00 บาท ไดแก โครงการกอสรางและปรบัปรงุสถานกฬีาและสุขภาพ (49.87 
ลบ.) โครงการปรับปรุงระบบเชื่อมโยงการเรียนรูและสาธาณูปโภคพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (29 ลบ.) โครงการกอสราง
อาคารแสดงนิทรรศการอาศรมวัฒนธรรม (39.996 ลบ.) โครงการกอสรางอาคารสถานีไฟฟายอย ระยะที่ 2 (72.008 ลบ.) 
งานปรับปรุงหองสตูดิโอ (8.7 ลบ.) โครงการเพิ่มชองจราจรถนนทางเขามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (13.28 ลบ.)

3) พัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรใหมีความ
โดดเดนที่สุดในภาคใต เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยว ซึง่ในปนี้มีกิจกรรม/โครงการสําคญัท่ีไดดําเนินการ ดังนี้
 -  โครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รวมทั้งสิ้น 39 โครงการ (ขอยกเลิก 1 โครงการ) งบประมาณรวม 14.698 ลานบาท โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ 
โครงการกอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา โครงการยกระดับศูนยเรียนรูระบบนิเวศปาจากครบวงจร เพ่ือการ
อนุรักษและเพิ่มมาตรฐานชีวิตชุมชนลุมนํ้าปากพนัง การศึกษาความหลากหลายชนิดของไลเคนในพื้นที่แหลงทองเที่ยว
หมูบานคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการสํารวจและการติดตามผลผลิตปฐมภูมิของปาไมในประเทศไทยดวยดัชนี
พืชพรรณจากขอมูลดาวเทียม โครงการรวบรวมสายพันธุและพัฒนาสวนกลวยเปนแหลงเรียนรูครบวงจร เทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ การศึกษาความหลากหลายของพืชอาหารสัตวธรรมชาติ
ในพื้นที่ชุมนํ้าทะเลนอยเพ่ือพัฒนาศักยภาพพืชอาหารสัตวทนน้ําทวมขัง การปลูกตนชกเพื่อเสริมรายไดและฟนฟูระบบ
นิเวศชุมชนตนนํา้ ปากพนงั การศกึษาคุณคาโภชนาการของมังคุดและการแปรรปูผลิตภัณฑมังคุดเพิม่มูลคาในพืน้ท่่ีจงัหวดั
นครศรีธรรมราช โครงการปลูกสํานึกครอบครัวพอเพียง การศึกษาการใชประโยชนจากสารสกัดผลของโคลงเคลงสําหรับ
ผามัดยอม
 - จัดกิจกรรมแคมปปงในสวนสวย Valentine Camping in Green Garden @Walailak Botanic 
Park เมื่อที่ 13 กมุภาพนัธ 2564 โดยเปดใหบรกิารลานกางเต็นท นอนดูดาว ชมภาพยนตรและดื่มดํ่าธรรมชาติ ทามกลาง
บรรยากาศอันรมรื่นตอนรับวนัแหงความรัก โดยมีนกัทองเที่ยว นักศึกษา และบุคลากรมหาวทิยาลัยใหความสนใจเขารวม
จํานวนมาก
 - จัดกิจกรรม “ตลาดพฤหัสหรรษา Bota Market Chic & Chill” เพื่อสงเสริมใหมีกิจกรรมการซื้อ
ขายสินคา กระตุนเศรษฐกิจ สรางการมีสวนรวมแกนักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย โดย
เร่ิมจัดกิจกรรมตั้งแตวันพฤหัสบดีท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564
 - จัดพิธีเปดสวนกลวยฯ  “เรียนรู คู ชม ชิม กลวย@อุทยานพฤกษศาสตร” เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 
โดยทางอุทยาน ฯ ไดรวบรวมพันธุกรรมพืชกลวยในเมืองไทยไวไดเกือบ 100 สายพันธุ จํานวน 292 ตน เชน กลวยสาว
กระทืบหอ กลวยนํ้านม กลวยนาก กลวยรอยหวี กลวยชาง กลวยเทพรส กลวยพมาแหกคุก กลวยนมสาว เปนตน ซ่ึงลวน
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เปนพันธุกลวยหายาก เพื่อทําการศึกษาและขยายพันธุตอไป อีกท้ังยังเปนแหลงเรียนรูและทองเที่ยวเชิงเกษตรแกผูสนใจ
ไดดวย
 - กอสรางอาคารพิพิธภัณฑธรรมชาติวิทยา (Natural History Museum Walailak University) 
ภายใตโครงการอนุรักษพันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.
สธ.) เพื่อมุงใหเปนแหลงทองเทีย่วทางธรรมชาติแหงใหมของ จ.นครศรีธรรมราช โดยอาคารตั้งอยูริมอางเกบ็นํ้าขนาดใหญ 
ภายในอุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ภายในประกอบดวยหองนิทรรศการ 6 กลุมใหญ นอกจากนี้ ยังได
จัดสรางพิพิธภัณฑสนับสนุน“ชาติพันธุมานิ” (ซาไก) โดยไดรับทุนสนับสนุนจัดสรางเบื้องตนจากการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 2,000,000 บาท เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูที่มีชีวิตดานชาติพันธุ ภูมิปญญาและวัฒนธรรมใน
การดํารงชีวิตทามกลางทรัพยากรปาไม บนฐานของการพึ่งพิงอยางสมดุลและพอเพียง
 - กอสราง Canopy walkway, Tower และสะพานสลิงแขวน เพ่ือใหนักทองเที่ยวและผูตองการเรียน
รู ชมเรือนยอดไม และชมสัตวสวยงาม ภายใตเสนทางศกึษาธรรมชาต ิซึ่งเปนสวนหนึ่งของแหลงทองเที่ยวธรรมชาติที่โดด
เดนในภาคใต คาดวาจะเปดใชงานในตนปงบประมาณ 2565

กลยทุธที ่2 ปรับปรุงระบบการบํารุงรกัษา (Maintenance System) ทั้งอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 
ใหเปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล 

ภายใตกลยุทธนี้มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการ 3 เรื่อง ไดแก
1) ปรับปรุงสภาพแวดลอมสุขอนามัยและความปลอดภัยของนักศึกษาและพนักงาน มีระบบ Fire Alarm 

ซึ่งเปนระบบการเตือนสัญญาณไฟไหม โดยติดตั้งภายในอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนยการแพทย อาคาร

เคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 หองปฏิบัติการสัตวนํ้า และอาคารหอพักนักศึกษา ซึ่งสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง ติดตั้งระบบถังดับเพลิงภายในอาคารทุกอาคารโดยยึดตาม กฎหมาย



รายงานประจําป� 2564                         61                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ความปลอดภัยภายในอาคารและพิจารณาถึงความเหมาะสมในการใชงานของอาคารนั้น ๆ โดยไดติดตั้งถังดับเพลิงชนิด
เคมีแหงในอาคารเรยีน อาคารสํานักงาน และอาคารทั่วไป สวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรจะติดต้ังถังดับเพลิงชนิด Co2 
บรรจุถังสีแดง สวนอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพและโรงพยาบาลศูนยการแพทยใชถังดับเพลิงชนิด Clean Agent หรือถัง

ดับเพลงิชนิดเหลวระเหยบรรจุดวยสารดับเพลิงชนิด NON CFC CO2 บรรจุถังสีเขียว ซ่ึงเปนมติรตอสิ่งแวดลอม เนือ่งจาก
ตองรักษาความสะอาดของอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ที่ปราศจากฝุนละอองซึ่งเนนความสะอาดเปนพิเศษ อีกทั้งมีการ
ตรวจสอบความพรอมของถังดับเพลิงทุก ๆ  1 เดอืน มีแผนซอมบํารุงรักษาและอบรมเตรียมพรอมการใชงานของพนักงาน

ตามนโยบายมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 ในสวนของการกอสรางอาคารจะมีการออกแบบโครงสรางของอาคารเพื่อรองรับการใชงานใหมีความปลอดภัย
สูงสุดตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (ว.ส.ท) มีการออกแบบอาคารและสถานท่ี

สําหรับรองรับการใชงานของคนพิการ ในอาคารศูนยการแพทย อาคารเรียนรวม 6 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มีการ
ออกแบบใหมีทางลาด ลิฟทและหองนํ้าสําหรับคนพิการ สวนอาคารหอพักนักศึกษาใหม หอพักลักษณานิเวศ 16, 17, 18 
อาคารวิชาการ 7 และอาคารวิชาการ 8 ไดจัดทําทางลาดและหองนํ้าเพ่ือรองรับผูพิการดังกลาวดวย

2) ระบบงานบริการทําความสะอาดและบริการทั่วไป ไดดําเนินการผสมนํ้ายาทําความสะอาดใชเองทําให
ประหยัดคาใชจาย 60% บริหารจัดการแมบานในแตละพื้นที่ใหมีความเหมาะสม และพัฒนาระบบการประเมินออนไลน

3) งานจางเหมาบริการและบํารุงรักษา จํานวน 12 งาน มีการซอมแซมแกไขอุปกรณที่ชํารุดอยางสมํ่าเสมอ 

รณรงคการปดนํ้า ปดไฟ ปดแอร ตามกําหนดเวลา และมีการตรวจสอบและวางแผนการซอมบํารุงรักษาการใชงานใหมี
ประสิทธิภาพพรอมใชงานตลอดเวลา เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนและการใชงานตาง ๆ และการจัดกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีการควบคุมดูแลงานจางเหมาโดยคณะกรรมการเพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

กลยุทธที่ 3 มีการจัดการของเสีย ขยะและนํ้าใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิล
และเกิดประโยชนสูงสุด เนนใหบุคลากรทุกสวนมีความรูในการกําจัดขยะที่ถูกตองและนํานํ้าเสียมาใช
ประโยชนในการรดนํ้าไมดอกไมประดับทั่วมหาวิทยาลัย

 การจัดการของเสียและขยะตาง ๆ มีการดําเนินการจัดการของเสียและขยะตาง ๆ ทั้งจากภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอก ดังนี้  
 1) การจัดการนํ้าเสียของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการติดต้ังระบบฆาเชื้อ UV ติดต้ังระบบปนไฟบริเวณประตูน้ํา 
มีปริมาณนํ้าเสียท่ีบําบัดได 24,000 คิว 
 2) การจัดการขยะทั่วไป ไดดําเนินการกําจัดขยะปริมาณ 70,000 กิโลกรัม โดยคัดแยกขยะเปน 3 ประเภท
ไดแก ขยะรีไซเคิล 4,500 กิโลกรัม ขยะอินทรีย 14,000 กิโลกรัม และขยะเผาทําลาย 51,500 กิโลกรัม และไดจัดตั้ง
ธนาคารขยะซึ่งไดรับซื้อขยะรีไซเคิลประมาณ 4.5 ตัน/เดือนจากหนวยงานตาง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัย และจากนักศึกษา 
บุคลากร พรอมทั้งซากครุภัณฑท่ีหมดสภาพการใชงานจากสวนพัสดุ ซ่ึงเปนการฝกใหนักศึกษา บุคลากร ใหความสําคัญ
ตอการคัดแยกขยะ และยังไดใชประโยชนจากการคัดแยกขยะอินทรียเพ่ือเปนอาหารสัตวทาํใหการจัดการขยะทัว่ไปมกีาร
ใชประโยชนจากของเสียมากท่ีสุด    
 3) การจัดการมูลฝอยตดิเช้ือ ทัง้จากหนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีปริมาณขยะประมาณ 9,000 
กิโลกรัม/เดือน โดยจะเปนขยะจากหองปฏิบัติการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โรงพยาบาลศูนยการแพทย 
โรงพยาบาลสัตวเล็ก โรงพยาบาลสัตวใหญ โรงพยาบาลสนาม รวมถึงจากโรงพยาบาลประจําอําเภอ 14  แหง และคลินิก 
153 แหง  
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กลยุทธที่ 4 การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถ
ใหเปนระเบียบ วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภทใหเปนระเบียบเรียบรอยไมเกะกะ เพื่อใหสามารถใช
งานไดโดยสะดวก รวมถึงใหความสําคัญกับการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย

1) ระบบงานพิทักษทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยและการจราจร ไดจัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจําอาคารตาง ๆ และจัดตั้งปอมจุดตรวจรายรอบมหาวิทยาลัย ไดแก จุดปอมวลัยคม จุดตรวจวลัยนิวาส จุดตรวจ
ชุมชน จุดตรวจตุมปง จุดตรวจโคกเหล็ก จุดตรวจคลองเกียบ จดุตรวจโรงพยาบาลศูนยการแพทย และจุดตรวจวลัยนิวาส 
2 นอกจากนี้ ไดติดต้ังระบบกลองวงจรปด CCTV เพื่อตรวจสอบและสอดสองความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยตลอด 
24 ชั่วโมง

2) ระบบงานบริการยานพาหนะ ในป 2564 ไดพัฒนาระบบการขอใชรถใหสอดคลองกับการใชบริการ พัฒนา
ระบบการประเมินออนไลน จัดซ้ือรถไฟฟาใหกับอุทยานพฤกษศาสตร

กลยุทธที่ 5 เรงรัดซอมบํารุงหอพักทั้งของนักศึกษาและบุคลากร พรอมทั้งสิ่งแวดลอมท่ีพักอาศัยใหอยู
ในสภาพที่ดีโดยรวดเร็ว เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรมีชีวิตอยางมีความสุขในมหาวิทยาลัย และ

กลยุทธที่ 6 สงเสริมระบบหอพักสําหรับนักศึกษาและบุคลากรตามนโยบาย Residential University 
โดยเฉพาะการจัดส่ิงแวดลอมและภูมิทัศนใหสงเสริมการอยูอาศัย โดยใหความสําคัญกับระบบหอพักให
เปนเหมือนบานที่สองของนักศึกษาและบุคลากร

ปรับปรุงหอพักนักศึกษาและบุคลากร พรอมทั้งพัฒนาสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการอยูอาศัยตามนโยบาย 
Residential University   ไดดําเนินการซอมศาลาแปดเหลี่ยมบริเวณหอพักนักศึกษา ซอมบํารุงหอพักนักศึกษาใหมี
สภาพพรอมใชงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหอพักและพื้นที่รายรอบ พัฒนาระบบการดูแลความปลอดภัยของนกัศึกษา
หอพัก พัฒนาระบบทีป่รกึษาหอพกัใหทาํงานเชิงรุกเพื่อดแูลนักศึกษาอยางใกลชดิ และทาํการปรับปรุงสภาพแวดลอม อาทิ 
กอสรางทางเดินมีหลังคาคลุมระหวางอาคารสถาปตยกรรมและอาคารเรียนรวม ถมดินปรับระดับบริเวณหอพักนักศึกษา 
ซอมระบบไฟฟาแรงสูงใตดิน ขุดแกมลิงบริเวณที่พักบุคลากร

กลยุทธที่ 7 เรงรัดการซอมบํารุงอาคารสถานที่  หองทดลอง และหองปฏิบัติการเพื่อใหสามารถใช
ประโยชนไดอยางสมบูรณและเปนที่เชื่อถือตอบุคลากรภายในและตอผูมาเยือน

ซอมบํารุงอาคารสถานที่และหองปฏิบัติการตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  ในป 2564 มีการซอมบํารุงอาคาร
สถานท่ีและหองปฏิบัติการตาง ๆ หลายรายการ อาทิ ซอมหลังคาโรงจอดรถไฟฟา ซอมแซมเฟอรนิเจอร มานั่ง บริเวณ
อาคารวิชาการ 2, 3 และ 4 ซอมถนน ฝงทอระบายนํ้าแปลงไมผล และติดต้ังโคมไฟแสงสวางบริเวณศูนยสมารทฟารม 
ซอมแซมบานพักบุคลากร ปรับปรงุหองปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร (B7) ปรับปรงุหองปฏิบัตกิารวศิวกรรม 
(B2) ปรับปรุงหองวิศวกรรมเครื่องกลและหุนยนต อาคารสถาปตยกรรมศาสตร ปรับปรุงหองปฏิบัติการส่ิงแวดลอม (B8) 
ปรับปรุงหองปฏิบัติการเภสัชศาสตร (B6)  
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กลยุทธที่ 8 เรงปรับปรุงโครงสรางความจําเปนพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการใชชีวิตและความเปนอยูของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอกที่เขามาติดตองานกับ
มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยไดนําเงิน
เหลือจายทีเ่กดิจากการประหยัดงบประมาณมาใชในการปรบัปรงุโครงสรางพืน้ฐานทางกายภาพและสภาพแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อใหสามารถใชประโยชนไดอยางสมบูรณหลายรายการ อาทิ ปรับปรุงระบบเครือขายคอมพิวเตอรรองรับ
การเรียนการสอนออนไลนอาคารเรียนรวม 1,3,5,7 ปรับปรุงพื้นที่พักผอนอาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 
ปรับปรุงบานพักศูนยสมารทฟารม จัดซื้อครุภัณฑสื่อโสตฯ หอง 300 ที่นั่งอาคารเรียนรวม จํานวน 6 หอง หอง 150 ท่ี
นั่งอาคารเรียนรวม จํานวน 12 หอง กอสรางลานจอดรถอาคารศูนยสหกิจศึกษา จัดภูมิทัศนโดมพืชทนแลง สรางแผนท่ี
บอกเสนทางเยี่ยมสวนสมุนไพร กอสรางแนวกําแพงกันพื้นท่ีศูนยสมารทฟารม

กลยุทธที่ 9 เสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัย เพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรใชชีวิตสวนใหญอยู
ในมหาวิทยาลัย โดยสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมอืง ซึ่งจะสอดคลองกับการ
เปน Residential University

1) พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อสงเสริมและใหบริการนักศึกษา เพื่อตอบสนองความตองการท่ีจําเปน
และความพึงพอใจของนักศึกษา โดยทําการปรับปรุงขั้นตอนการใหบริการใหสะดวก รวดเร็ว และเนนการใชระบบผาน
ส่ือออนไลนทั้งงานหอพัก งานทุนการศึกษา Smile & Smart Center Tutor Center งานประกันอุบัติเหตุ และงานสง
เสริมกิจกรรมนักศึกษา และมีการประเมินความพึงพอใจการใหบริการทุกคร้ัง กิจกรรมสําคัญที่ไดดําเนินการ อาทิ อบรม
ใหการปรึกษาเบื้องตน (Basic Counseling) โครงการ "พัฒนาและเสริมสรางเครือขาย JUNIOR HELPER" การสํารวจ
ความคดิเห็นดานการเรียนและการปรับตัวที่หอพกัของศึกษาชัน้ปที ่1 ปการศึกษา 2564 ปรับปรงุขัน้ตอนการใหบรกิารทนุ
กยศ. เพื่อใหนักศึกษาไดรับเงินคาครองชีพรวดเร็วในภาคที่ 3/63 และเผยแพรแนวทางกูเงิน กยศ.ระบบ DSL ภาค 1/64

2) จัดบริการและสวัสดิการเพื่อใหบริการแกนักศึกษาในดานตางๆ ไดแก ดานการบริการหอพักใหมีสภาพ
แวดลอมที่สะอาด สวยงาม ปลอดภัยและจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนตอการเรียนและใชชีวิตอยางมีความสุข โดย
มีท่ีปรึกษาประจําหอพักที่มีทักษะ ความรูความสามารถเพื่อทําหนาที่ดูแล ชวยเหลือนักศึกษาอยางใกลชิด จัดกิจกรรม
รณรงคปองกันโรคโควิด-19 คดักรองนักศึกษา ดูแลนักศกึษาปวย กลุมเสี่ยงสูง ดานการบริการทุนการศึกษาเพือ่ชวยเหลือ
นักศึกษาที่ขาดแคลนทนุทรัพย โดยมีการตดิตามผลการเรยีนของนกัศกึษาทนุอยางตอเนื่องเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขแหลง
ทนุ ดานบรกิารสุขภาพมีการจดัทําประกันอุบตัิเหตเุพือ่เปนสวัสดิการคุมครองและติดตามเย่ียมไข ดูแลชวยเหลือนกัศึกษา
ที่เจ็บปวยจากอุบัติเหตุและโรคท่ัวไปจนสามารถมาเรียนตามปกติ รวมถึงการโอนยายสิทธิหลักประกันสุขภาพเพื่อความ
สะดวกในการรักษาพยาบาล ดานการพัฒนาศักยภาพนักศึกษามีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามหลัก
คานิยมกตัญู รูวินัย ใจอาสา และพัฒนาภาวะผูนํา โดยจัดงบประมาณ อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อ
สนับสนุนการดําเนินงานของนักศึกษา เสริมสรางความเขมแข็งองคกรกิจกรรรมนักศึกษา นอกจากนี้ ยังมีการประเมิน
ความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของบุคลากรที่ใหบรกิารนักศึกษา เพื่อใหการบรกิารที่ดีและนกัศึกษามีความพงึพอใจ 

3) การสงเสริมและพัฒนานักศึกษาใหเปนคน “เกง ดี และมีความสุข” มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนที่
เขารับการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนที่ Tutor Center มีผลการเรียนดีขึ้น โดยไดจัดกิจกรรม อาทิ จัดทบทวน
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วิชาคณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ GEN61-123  ENH62-111 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพดานการเรียน หลักสูตร 
"GROWTH MINDSET กับความสําเร็จดานการเรียน" และ หลักสูตร "เทคนิคการอานภาษาอังกฤษใหเร็ว" จัดทํา
ทําเนียบติวเตอรรุ นพี่ จํานวน 40 คน 12 วิชา และปรับปรุงอาคาร Tutor Center ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวมของนักศึกษาตอการใหบริการอยูในระดับดีมาก คิดเปนรอยละ 95.8 และนักศึกษาที่มีผลการเรียนตํ่า
กวา 2.00 ไดคนพบแนวทางการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนและมีความมั่นใจที่จะตอสูใหเรียนสําเร็จตามท่ีมุงหวังไว

กลยทุธที ่10 รวมมอืและสงเสริมชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลยั โดยเฉพาะชุมชนการคารอบมหาวทิยาลยั
ใหเปนไปตามแนวคิดเมืองมหาวิทยาลัย

1)  การพัฒนาธุรกิจภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย มีโครงการสําคัญ ดังนี้
 -  ติดตั้งเสา Consortium 3 คาย และจุดกระจายสัญญาณ 2 คาย ๆ ละ 2 จุด และ 2SSID
 -  ติดตั้งฟรี wifi ของ 2 คาย และ 2SSID
 -  ติดตั้งเสา AIS หลังอาคารสัตวทดลอง
 -  เตรียมเปดใหบริการ TopDaily
 -  การบริหารพื้นที่อาคารเรียนรวม 6
 -  จัดใหมีการ Review รานอาหารและเครื่องดื่ม
 -  การหาพื้นท่ีติดตั้งดาวเทียม GISDA
 -  การเขาเตรียมพื้นท่ีสําหรับกอสรางในโครงการรวมทุนโซลาฟารม มวล.
 นอกจากนี้ ศูนยบริหารทรัพยสินยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑใหมและจัดจําหนายภายใตแบรนดมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ จําหนาย ณ WU Shop รวม 34 รายการ อาทิ รมตอนเดียว นาฬกาแขวน Gift set แกวที่ระลึกรูปแบบตาง ๆ   
สายคลองคอ Power Bank พวงกุญแจ เสื้อโปโลรูปแบบตาง ๆ เสื้อยืดรูปแบบตาง ๆ กระบอกนํ้าสแตนเลส กระเปาผา 
USB อพ.สธ. เข็มที่ระลึก อพ.สธ. เสื้อกันฝน ปากกามงคล แกวเก็บความเย็นพรอมหลอด

กลยทุธที ่11 มกีารอนุรักษพลังงาน โดยเฉพาะการออกแบบอาคารใหมโดยมุงเนนการอนุรกัษพลังงาน
และใหความสําคัญกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงใหการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม
แกนักศึกษาเพื่อปลูกฝงใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยจัดใหมีวิชาการอนุรักษสิ่งแวดลอม
เปนวิชาเสริมพื้นฐานที่นักศึกษาทุกสาขาวิชาตองเรียน

1) โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว เปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตรการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของประเทศ โดยมีเปาหมายมุงสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืนในป 2564  
ซึ่งพบวา มหาวิทยาลัยประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน ดังนี้
 - ผลการจัดอับดับดานนํ้า (SDG 6) ไดรบัคัดเลือกเปน 1 ใน 3 SDG ที่มีคะแนนสูงสุดของมหาวิทยาลัย จาก
การเขารับการประเมิน Impact Ranking 2021 จาก Time Higher Education (THE)
 - ไดรับคัดเลือกเปนมหาวิทยาลัยนํารอง 1 ใน 5 ของประเทศ จากการเขารวมโครงการ The Little Book 
of Green Nudges ของ UNEP ป 2021
 - มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดเริ่มเขารวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World 
University Ranking ในป 2016 และในป 2020 ไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 1 ของภาคใต สําหรับการประเมินในป 
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2021 คาดวาจะไดรับคะแนนสูงขึ้นกวาปที่ผานมา โดยมีโครงการที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ ไดแก
  1)  โครงการระบบผลิตไฟฟาจากกังหันนํ้า
  2)  โครงการระบบนํานํ้าเสียผานกระบวนการบําบัดดวย UV
  3)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจดัการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายเพือ่นําไปสูมหาวิทยาลัย
สีเขียว ปที่ 2
  4)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการนํ้า
 - เขารับการประเมินผลของ SUSA Thailand (การประเมินความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษาไทย 2021)  
ซึ่งจะ submit ขอมูลภายในเดือนตุลาคม 2564 และจะประกาศผลในเดือนธันวาคม 2564 นี้

2) โครงการประหยัดพลังงาน โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวไดดําเนินโครงการประหยัดพลังงานตามนโยบาย
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยเร่ิมจากในป 2560 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจํานวน 40,366,960 บาท จากการ
เขารวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ กระทรวงพลังงาน คือ โครงการเปล่ียนระบบปรับ
อากาศที่อาคารบรรณสารฯ เปนเครื่องทําความเย็นชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง Magnetic Bearing Chiller ขนาด 200 ตัน 
จํานวน 2 ชุด พรอมอุปกรณประกอบ เปลี่ยนระบบปรับอากาศเปน VRF ที่อาคารเรียนรวม 5 และ 7 และติดต้ังอุปกรณ
ควบคุมความเร็วรอบ (VSD) ของปมตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2560 และติดตั้ง
แลวเสร็จในเดือนมิถุนายน  2561 ผลดําเนินงานของโครงการ พบวาสามารถประหยัดพลังงานจากเดิมกอนการปรับปรุง 
4,084,142.50 kWh/ป ลดลงเหลือ 2,067,978 kWh/ป คิดเปนเงินที่ลดลงจํานวน 8,192,212.86 บาท/ป
 หลังจากป 2560 โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียวมีการดําเนินงานเพ่ือการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง โดยมี
แผนการปรับเปลีย่นระบบปรับอากาศที่มีการใชงานมาอยางยาวนานมากกวา 10 ปขึ้นไป รวมทั้งปรับปรุงระบบไฟฟาแสง
สวางทั่วทั้งองคกร ทั้งน้ีเนื่องจากการปรับปรุงระบบดังกลาวตองใชงบประมาณจํานวนมาก จึงใชวิธีการใหผูรับจางเขามา
ลงทุน โดยมหาวิทยาลัย ฯ ผอนจายจากผลประหยัดที่ไดเปนรายเดือน ซึ่งไดดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 2 โครงการ ดังนี้
 1.  โครงการเชาพรอมติดตั้งงานเปลีย่นหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยดัพลงังาน LED ระยะที ่1 เร่ิมดําเนินโครงการ
ในเดือนธนัวาคม 2562 ติดต้ังแลวเสร็จในเดือนมีนาคม 2563 โดยทาํการติดตั้งปรับเปลีย่นหลอดไฟฟาในกลุมอาคารเรียน 
อาคารวิชาการ และอาคารสํานักงานทั่วทั้งองคกร จํานวนรวมทั้งสิ้น 23,430 หลอด และเปลี่ยนโคมไฟถนนภายในเปน
โคมไฟประหยัดพลังงาน LED จํานวนท้ังสิ้น 500 โคม สามารถประหยัดพลังงานจากเดิม 2,787,906.82 kWh/ป ลดลง
เหลือ1,748,326.54 kWh/ป คิดเปนเงินที่ลดลงจํานวน 6,835,956.77บาท/ป
 2.  โครงการเชาพรอมตดิตั้งงานเปลีย่นระบบปรับอากาศแบบแยกสวนเปนชนิดท่ีมปีระสิทธภิาพสูง ระยะที ่1 เร่ิม
ดําเนินโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2562 ติดต้ังแลวเสร็จในเดือนมนีาคม 2563 โดยติดตั้งระบบปรับอากาศใน 5 อาคาร 
ไดแก อาคารบริหาร อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารไทยบุรี อาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 3 รวมจํานวนท้ังสิ้น 
7,812,800.00 BTU/hr สามารถลดคาการใชพลังงานจากเดิม 5,403,266.41 บาท/ป ลดลงเปนจํานวน 3,976,656.75 
บาท/ป พรอมทั้งมีระบบควบคุมการทํางานสวนกลางสําหรับการบริหารจัดการระบบปรับอากาศที่ติดตั้งแลวใหงายขึ้น
นอกจากนี ้ยงัมีการรณรงคเพือ่สรางจติสาํนึกในการประหยัดพลังงานของนักศกึษาและบคุลากร โดยมีมาตรการปดไฟและ
เคร่ืองปรับอากาศในเวลาพักกลางวัน มีระบบการควบคุมระบบไฟฟาแสงสวางและเคร่ืองปรับอากาศในหองเรยีนทุกหอง
และระบบควบคุมการเปด-ปดไฟถนน 
 สําหรับในป 2564 มหาวิทยาลัยไดต้ังเปาหมายใหมีการประหยัดพลังงานต่ํากวาหรือเทากับเกณฑ ZEB Level 
ซึ่งเม่ือโครงการแลวเสร็จจะสามารถประหยัดพลังงานลงไดไมนอยกวา 50% โดยมีโครงการที่สําคัญไดแก
 - โครงการเชาพรอมติดต้ังงานเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยัดพลังงาน LED ระยะที่ 2 ขณะนี้อยู
ระหวางจัดทําสัญญาจางกับบริษัทอินโนเวช่ันเทคโนโลยี จํากัด มีระยะเวลาดําเนินงาน 150 วัน
 - โครงการเชาพรอมติดตั้งงานเปลี่ยนระบบปรับอากาศแบบแยกสวนเปนชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง ระยะท่ี 
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2 ขณะนี้ผูรับจางคือกิจการรวมคา TJP ไดเขาพื้นทีต่รวจวัดพลังงานกอนการติดต้ังในอาคารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 5 
มีระยะเวลาดําเนินงาน 300 วัน 
 - โครงการระบบผลิตไฟฟาบนหลังคา (Solar rooftop) ขณะนี้อยูระหวางการลงนามสัญญาจางกับกิจการ
รวมคาวงศไพบูลยไพรมเอสโค มีระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน
 - โครงการจางเหมาบรกิารรถไฟฟา ซึ่งสญัญาใหมไดผูรับจางคือบริษัท รถไฟฟาประเทศไทย จาํกัด มหาชน 
(EVT) ในราคา 27 ลานบาท สัญญา 3 ป เพื่อใหบริการรถไฟฟาขนาดจุ 22 ที่นั่งจํานวน 10 คัน และขนาดจุ 13 ที่นั่ง
จํานวน 10 คัน นอกจากนี้ ไดปรับปรุงการใหบริการโดยปรับตารางการใหบริการตามตารางการเรียน Online เพ่ือให
บริการนักศึกษาที่อยูในหอพักสามารถดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดอยางสะดวก 
 3) การใหการศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษาทุกคนตองเรียนรายวิชา
การอนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอน ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพื่อใหนักศึกษาทุกคนมีความรูและตระหนักในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมและสภาวะโลกรอนทีม่ีผลกระทบตอมนษุย และมีการจัดกิจกรรมโครงงานที่เกีย่วของกับการสรางเสริม
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมแกนักศึกษา อาทิ อบรมปลุกจิตสํานึกอนุรักษพลังงานนักศึกษาแกนักศึกษาชั้นปที่ 
1 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําประหยัดพลังงาน กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมชมรมพิทักษทะเล กิจกรรมคัดแยก
ขยะในหอพัก
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ยุทธศาสตร์ที� 6 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก 

เพื�อการพัฒนามหาวิทยาลัย

กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับองคกรภาครัฐและเอกชนใหเขมแข็งทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถิ่น

 1) ความรวมมือดานการวิจัย มหาวิทยาลัยมีการสรางความรวมมือในการวิจัยโดยมีหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 
4 หนวยงาน คอือุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันวิจยัวทิยาการสุขภาพ สถาบันวิจัยและนวตักรรม และอุทยาน
พฤกษศาสตร โดยไดจดัใหมีศนูยสงเสริมเทคโนโลยีภาคอุตสาหกรรม ภายใตอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือสราง
ความรวมมือกับภาคเอกชนผานกระบวนการสํารวจปญหาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีที่สนับสนุนภาคเอกชน การลงนาม
ความรวมมือเพื่อสงเสริมงานวิจัย ประสานนักวิจัยเพื่อทําการวิจัยโดยใชโจทยจากภาคเอกชนเปนตัวต้ัง โดยเชื่อมโยงกับ
แหลงทุนสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ โครงการ ITAP, IRTC, Talent Mobility, Co-research, โครงการวิจัยและพัฒนา
ภาครัฐรวมเอกชนในเชิงพาณิชย, โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนฐานราก ในสวนของอุทยาน
พฤกษศาสตรก็ไดขับเคลื่อนงานวิจัยภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยการวิจัยจะมุงเนนการสรางคูความรวมมือระหวางสํานักวิชาและหนวย
งานในมหาวิทยาลัยกับสมาชิกสวนพฤกษศาสตรโรงเรียนและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชเปน
สําคัญ ซึ่งมีโครงการท่ีบูรณาการกับสํานักวิชา ชุมชน และองคกรภายนอกตาง ๆ ผานโครงการวิจัยของ อพ.สธ. รวม 39 
โครงการ
 2) ความรวมมือดานการบริการวิชาการ มีเครือขายความรวมมือในการดําเนินงานบริการวิชาการรวมกัน 27 
หนวยงาน อาทิ สมาคมอาหารแชเยือกเเข็งไทย สํานักงานยุทธศาสตรจังหวัดนครศรีธรรมราช บริษัท เบทาโกร จํากัด 
(มหาชน) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และ บริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง
ชาติ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปนตน มีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการ
อนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 
 3) ความรวมมือดานสหกิจศึกษา มุงสรางความรวมมือกับหนวยงานทุกระดับ เชน
 - ระดับจังหวัด เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด หอการคาจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด 
 - ระดับภูมิภาค เชน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 ภูมิภาค 
 - ระดับประเทศและระดับนานาชาติ เชน สมาคมสหกิจศึกษาไทย (TACE) สมาคมสหกิจศึกษาแหงภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก (WACEISO@SUT) สมาคมสหกิจศึกษาโลก(WACE) ท้ังการเขารวมประชุม การรวมเปนคณะทํางาน 
กรรมการ การประชุมวิชาการ การวิจัย และการแลกเปล่ียนนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติเพื่อสงเสริมสนับสนุนภารกิจ
ดานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย
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 ทัง้นี้ ในป 2564 ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชพี ไดลงนามความรวมมอืกบัสถาบันเทคโนโลยีนวิเคลียรแหงชาติ 
เพ่ือรวมกันสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาที่กําลังจะสําเร็จการศึกษามีประสบการณและความพรอมในการปฏิบัติงานจริง
กอนสําเร็จการศึกษา การสนับสนุนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในการบรรยายใหความรูดานตางๆ ระหวางกัน และความรวม
มอืระหวางกันในดานวชิาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหการจัดการศึกษามีคุณภาพและสอดคลองกบันโยบายของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ นวัตกรรม เชน การทําโครงงาน งานวิจัย การฝกอบรม และการจัดกิจกรรมใหบริการ
ทางวิชาการวิชาชีพรวมกันโดยบันทึกขอตกลงดังกลาวมีระยะเวลา 2 ป

4) ความรวมมือดานการศึกษา ในรอบป 2564 มีโครงการสําคัญ ไดแก
 - ความรวมมอืระหวางสาํนักวิชาพยาบาลศาสตรและแหลงฝกปฎบิัตงิานวิชาชีพของนักศกึษาพยาบาล 
ไดแก โรงพยาบาล 18 แหง โรงพยาบาลสงเสรมิสขุภาพตําบล 17 แหง ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา โดยไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  ซึ่งจะเปนการรวม
กันพัฒนางานดานการพยาบาลและดานวิทยาศาสตรสุขภาพ โดยขอบเขตความรวมมือประกอบดวย ความรวมมือดาน
การจัดการศึกษาเพื่อสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพิ่มพูนทัศนคติเชิงบวก ความรู รวมทั้งทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพใหแกนักศึกษาทุกระดับ รวมถึงมีความรวมมือดานการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรดาน
การพยาบาล สงเสริมบรรยากาศ สรางสภาวะแวดลอมแหงความสมานฉันท การแลกเปล่ียนเรียนรู การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารทางวิชาการ รวมถึงกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามที่โรงพยาบาลกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเห็นสมควร เพื่อตอบโจทยการ
ดําเนินงานรวมกัน
 - ความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 (สพป.นศ.4)  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564  โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินกิจกรรมทาง
วิชาการรวมกัน เพ่ือเสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งในการพัฒนาวิชาการใหกับนักเรียน นักศึกษาในการสงเสริม
สนบัสนุนการจัดการเรียนการสอน การฝกอบรมแกบคุลากรของท้ังสองฝายเพ่ือสงเสริมและพัฒนาครอูาจารยและบคุลากร
ทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร โครงงานทางวิทยาศาสตร การจัดทําและสนับสนุนเคร่ืองมือ
วัสดุอุปกรณที่ใชในการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร ดานภาษาตางประเทศ ดานการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ดานอาคาร
สถานท่ีในการใหบริการ และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมลูกเสือ การออกกําลังกาย กีฬานันทนาการ กิจกรรม
เสริมสรางวินัยจราจร และอื่น ๆ  ใหกับนักเรียนและบคุลากร รวมทัง้ความรวมมือโครงการตาง ๆ  ที่ทั้งสองฝายเห็นสมควร 
และความรวมมือในการใชประโยชนจากขอมูลอุปกรณ สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย

กลยุทธที่ 2 จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย
และแลกเปลีย่นความรูระหวางนกัวจิยัและผูสนใจ โดยจดัใหมีการประกวดผลงานวิจัยดเีดนเพือ่เผยแพร
ในวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยไดกําหนดแผนการดําเนินงานโดยใหทุกสํานักวิชาจัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ
อยางนอยปละ 1 เรื่อง แตเนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหตองชะลอการดําเนินงานออกไป ทั้งนี้ ในรอบปนี้มีการจัด
ประชุมนานาชาติที่สําคัญ ไดแก
 1)  Online Workshop: Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices จัดโดยสํานักวิชา
วิทยาศาสตรรวมกับศูนยกิจการนานาชาติ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ โดย
จัดขึ้นระหวางวันท่ี 5-23 กรกฎาคม 2564 มีผูเขารวมจาก 26 ประเทศ จํานวน 92 คน โดยมี รศ.ดร.กฤษณะเดช เจริญ
สุธาสินี เปนวิทยากรบรรยายดานการใชเทคโนโลยีในการชวยจัดการดานการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายเกี่ยวกับ
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การบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูก ดิน นํ้า การใชเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตและการชวยเพิ่มผลผลิต มีการจัดทริปให
ผูเขารวมอบรมไดเห็นการบริหารจัดการฟารมโดยการถายทอดสดจากสวนสมโอทับทิมสยาม อ.ปากพนัง และสวนมังคุด 
อ.ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราชดวย

2) Online Workshop: DANGUE And SIKA Prevention Campaign จัดโดยสํานักวิชาวิทยาศาสตรรวม
กับศูนยกิจการนานาชาติ ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากกรมความรวมมือระหวางประเทศ โดยจัดขึ้นระหวางวันท่ี 
2-20 สิงหาคม 2564 มีผูเขารวมจาก 17 ประเทศ จํานวน 47 คน

กลยุทธที่ 3 เสริมสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย
อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้งดานการเรียนการ
สอน การวิจัย และอื่นๆ 

1)  บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบนัการศึกษาตางประเทศ ปจจบุันมหาวิทยาลัย
มีโครงการความรวมมือกับหนวยงานตางประเทศรวมทั้งสิ้น 437 ประเทศ ในที่นี้มีหนวยงานที่ไดลงนามบันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 70 ฉบับจาก 23 ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการสําคัญท่ีรวมมือ
กับรัฐบาลตางประเทศ อาทิ Collaboration with Indonesian embassy to recruit Indonesia students to WU, 
Collaboration with embassies to join virtual exhibitions to promote WU (Russia/Indonesia/Israel)

2)  ความรวมมือโครงการ Huawei ICT Academy ไดลงนามความรวมมือเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เปน
โครงการท่ีชวยสรางเสริมศกัยภาพดานเทคโนโลยีเน็กซเจนเนอเรชัน่ใหแกนักศึกษา เตรียมความพรอมรองรบัตลาดงานใน
ยุคดิจิทัล ซ่ึงจะชวยพัฒนาความรูดานไอทีระดับสูงผานคอรสและการฝกอบรมที่นําไปใชในชีวิตการทํางานไดจริง โดยหัว
เวยจะทาํหนาทีถ่ายทอดความรูและจัดหาทรพัยากรการฝกอบรมดานเทคโนโลยีเครอืขายขัน้สูงใหกบันกัศกึษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณผานการสาธิตสถานการณการทํางานจริง โดยใชอุปกรณเน็ตเวิรกและทรัพยากรตาง ๆ ในโครงการ นักศึกษา
ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑจะไดรับโอกาสเขารวมกิจกรรมโครงการสงเสริมทกัษะดานไอซีทหีลักของหัวเวยสองโครงการ คือ 
การแขงขัน Huawei ICT Competition และงาน Huawei Job Fair ซึ่งพ้ืนฐานของความรวมมือนี้มาจากความมุงม่ัน
ระยะยาวของหัวเวยในการสรางบุคลากรคนรุนใหมท่ีมีความรูความเขาใจดานไอซีทีอยางลึกซึ้ง

3)  ความรวมมอืทางวิชาการระหวางมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณและเทศบาลเมอืงทุงสง จังหวัดนครศรธีรรมราช  
ไดลงนามความรวมมือเมื่อวันท่ี 26 มกราคม 2564 ประกอบดวย 1) ความรวมมือดานงานวิจัย อาทิ การสรางเครือขาย
วิจัยรวมกัน การรวมกันจัดทําชุดโครงการงานวิจัย การรวมกันวิจัยเชิงพื้นท่ี/วิจัยชุมชน 2) ความรวมมือทางดานวิชาการ 
การใหคําปรึกษาทางวิชาการและสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการแก บุคลากร นักศึกษา และชุมชน ตลอดจน
รวมจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 3) ความรวมมือในการทําโครงการบริการวิชาการ/โครงการฝกอบรมรวมกันระหวาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  4) ความรวมมือในการแลกเปล่ียนเรียนรูเพื่อ
พัฒนานวัตกรรมและการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ  ใหแกบคุลากร นักศึกษา และชุมชน และ 5) ความรวมมือดานการศกึษา 
อาทิ การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร การฝกงานของนักศึกษา

4)  ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและโรงเรียนองคการบริหารสวนจังหวัดกระบี่ ไดลงนาม
ความรวมมือเมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหเกิดการประสานความรวมมือระหวางมวล.และโรงเรียนอบจ. กระบ่ี เสริม
สรางศกัยภาพและความเขมแขง็ในการพัฒนาวิชาการ สนับสนุนการเรียนการสอน การฝกอบรมพฒันาแกบุคลากรของทั้ง
สองฝาย รวมทั้งการจัดทําโครงงานทางวิทยาศาสตร และสนับสนุนเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนทาง
วิทยาศาสตร หรืออื่น ๆ ท่ีเปนประโยชน ความรวมมือโครงการอื่น ๆ ท่ีทั้งสองฝายเห็นสมควรและความรวมมือในการใช
ประโยชนจากขอมูล อุปกรณ สถานที่ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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5)  ความรวมมือในการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาศักยภาพนักศึกษา โดยสวนกิจการนักศึกษามีการสราง
เครือขายความสัมพันธกับองคกรและหนวยงานภายนอกทั้งในระดับจังหวัด ภมูิภาค ประเทศและนานาชาติอยางตอเนื่อง 
เชน เครือขายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขายผูกํากับนักศึกษาวิชาทหาร เครือขายพนักงานสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เครือขายผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาคใต เครือ
ขายอุดมศึกษาภาคใตตอนบน เครือขายผูปฏิบัติงานกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาภาคใต เครือขายมหาวิทยาลัยปลอดเหลา 
เครือขาย IMT-GT VARSITY COUNCIL เครือขายสโมสรกีฬา เครือขายผูบริจาคทุนการศึกษา เครือขายหอพักภายนอก 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  สมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนตน

กลยุทธที่ 4 เสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย 
ทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบความตองการของศิษยเกาที่อยูในโลกการ
ปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

ดําเนินงานศิษยเกาสัมพันธ ในปนี้ไดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 9 กิจกรรม ไดแก 
 - งานเสริมสรางเครือขายศิษยเกา โดยการจัดตั้งชมรมศิษยเกาสํานักวิชา เพ่ือสรางสัมพันธเครือขายการขับ
เคลื่อนกิจกรรมศิษยเกาสัมพันธที่สํานักวิชาโดยไดรวบรวมรายชื่อกรรมการการดําเนินงานเรียบรอยแลวท้ัง 13 สาํนักวิชา 
ซึ่งอยูระหวางดําเนินการแตงตั้ง
 - จัดกิจกรรม “ประดูรวมชอ มวล. คืนสูเหยา” ครั้งที่ 1 ในวันท่ี 10 ตุลาคม 2563 เพ่ือใหศิษยเกาไดกลับมา
พบปะสังสรรคและสรางเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งมากยิ่งขึ้น ทั้งเปนการแสดงความเคารพ กตัญู
กตเวทิตาตอครู  และจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณศิษยเกาดีเดนในวันงานดังกลาว จํานวน 12 ทาน
 - จัดทําประกาศ และจัดตั้งกองทุนชวยเหลือนักศึกษาและศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาและศิษยเกามหาวิทยาลัยวลัยลักษณในดานตางๆ เชน ทุนการศึกษา อุบัติเหตุ และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 
โดยเงินในกองทุนมาจากการดําเนินงานโครงการประดูรวมชอ มวล.คืนสูเหยา เปนเงินทั้งหมด 106,183 บาท โดยไดมอบ
เงินชวยเหลือครอบครัวในพิธีบําเพ็ญกุศลศพศิษยเกาจํานวน 4 ราย ๆ  ละ 5,000 บาท และมอบเงินชวยเหลือศิษยปจุบัน
ที่ไดรับผลกระทบไฟไหมบานที่จังหวัดสมุทรสาครจํานวน 1 ราย จํานวน 5,000 บาท 
 - จัดกิจกรรมศิษยเกาสานสัมพันธวันลอยกระทง ในวันท่ี 31 ตุลาคม 2563
 - จัดทํารายการคุยเฟองเร่ืองศิษยเกา เพื่อการประชาสัมพันธศิษยเกาท่ีประสบความสําเร็จในหนาที่การงาน 
และเปนแรงบันดาลใจแกศิษยปจจุบัน EP.1 สัมภาษณ นายมณฑล ณ นคร ศิษยเการุนท่ี 3 สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร
และเทคโนโลยี EP.2 สัมภาษณ นายสรวิศ ลิ้มโอภาส พูลสวัสดิ์ ศิษยเการุนที่ 14 สํานักวิชาศิลปศาสตร EP.3 สัมภาษณ 
ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี ประดูชอที่ 1 ศิษยเกาสํานักวิชาวิทยาศาสตร หลักสูตรเทคโนโลยีการการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง "เด็กชายฝงรุนท่ี 1" เปนแขกรับเชิญรวมรายการ  
 - จัดทําประกาศเชิญชวนผูสนใจเสนอชื่อศิษยเกาดีเดนประจําป 2564  แบงเปน 4 ประเภท ไดแก 1) ศิษยเกา
ดีเดนดานความสําเร็จในอาชีพและหนาที่การงาน 2) ศิษยเกาดีเดนดานบําเพ็ญประโยชนแกสังคม 3) ศิษยเกาดีเดนดาน
ผลงานทางวิชาการและนวัตกรรม และ 4) ศิษยเกาดีเดนดานทําคุณประโยชนแกมหาวิทยาลัย โดยกําหนดจัดสงรายชื่อ
ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นี้
 - แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรางวัลศิษยเกาดีเดน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณประจําป 2564
 - แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางสงเสริมความสัมพันธกับศิษยเกา
 - จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางสงเสริมความสัมพันธกับศิษยเกา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2564
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กลยุทธที่ 5  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับ
สถาบันการศึกษาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ

1) โครงการแลกเปลี่ยนนักศกึษาในป 2564 เนื่องจากมหาวทิยาลัยไดรับผลกระทบจากสถานการณ   โควิด-19 
ทาํใหจาํนวนนกัศกึษาแลกเปลีย่นลดลงจากปทีผ่านมา โดยมจํีานวนนกัศึกษาทีเ่ขารวมโครงการแลกเปลีย่นนกัศึกษาจํานวน

ทั้งสิ้น 419 คน ประกอบดวย Inbound Students 399 คน และ Outbound Students 20 คน โดยเปนนักศึกษาจาก 
China, Indonesia, UAE, Malaysia
 2) Internationalization Activities – Virtual เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหมหาวิทยาลัยได

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปนการจัดกิจกรรมออนไลน ดังนี้
 - Orientation of internship students from Xi’an University internship at School of Liberal Arts 
 - Online lecture: 12 units / 12 international guest lectures/ 102 students attended (USA, UAE, 

Scotland, Indonesia, Malaysia, China)
 - Online Workshop 2 workshops (TICA grants) – 139 participants from 30 countries

กลยุทธที่ 6 แสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ

 1)  ทุนวิจัยจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคการระหวางประเทศ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานพัฒนาขอ

เสนอโครงการในลักษณะชุดโครงการเพ่ือขอทุนวิจัยจากแหลงทุนหลักจาก 7 PMUs: หนวยอุดหนุนทุนวิจัย ประกอบ
ดวย 1) สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.) 2) สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) 3) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
องคการมหาชน (สวก.) 4) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) 5) PMU “A” (Area – based) 6) PMU “B” (Brain 

Power, manpower) และ 7) PMU “C” (Competitiveness) มีการคนหาทุนวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ท้ังภาครัฐภาค
เอกชน และมีการประชาสัมพันธแหลงทุนทางไลนกลุมหัวหนาสถานวิจัย หัวหนาศูนยความเปนเลิศ เพจสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และดําเนินการ

นัดประชุมอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการรวมกัน นัดพบผูประกอบการ/ผูทรงคุณวุฒิ 
และนําเสนอขอเสนอโครงการตอแหลงทุน
 ป 2564 คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากองคกรภายนอกจํานวน 106 โครงการ 

งบประมาณทั้งสิ้น 57,660,630 บาท จําแนกเปน 1) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและกลุมสังคมศาสตร ซึ่งดําเนิน
งานผานสถาบันวจิัยและนวตักรรม จํานวน 75 โครงการ รวมงบประมาณท้ังสิน้ 39,340,598 บาท มีโครงการที่สําคัญ อาทิ 
โครงการการศึกษาชวีวทิยาประมง สังคมเศรษฐกิจ และระบบนิเวศที่เก่ียวของตอการฟนฟทูรัพยากรปูมาตามแนวทางการ

พัฒนาทางการประมง (Fishery improvement program: FIP) ในบริเวณอาวบานดอน จังหวัด สุราษฎรธานี จากแหลง
ทนุ สวก. โครงการรูปแบบการทองเที่ยวชุมชนท่ีมคีวามสมดุล โดยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร โครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีแพลตฟอรมเพ่ือการบริหารจัดการขนสงภายในพื้นที่เขตปลอดอากรทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก

แหลงทุน สกว. โครงการการออกแบบและพัฒนาระบบสรางตัวตนเสมือนสําหรับการขายเสื้อผาสตรีบนระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส จากแหลงทุน สวทน.และบริษัท ยูเนี่ยนไทย กรุป จํากัด 2) กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งดําเนินการผาน
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพจํานวน 31 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 18,320,031 บาท มีโครงการท่ีสําคัญ อาทิ 
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การศึกษาฤทธิ์ตานมาลาเรียและความเปนพิษของสมุนไพรในตํารับยามหานิลแทงทองและตํารับยาเขียวหอม การคนหา
พืชสําหรับเปนยาตานมาลาเรียตัวใหม ตํารับยาหารากสําหรับใชเปนยาเสริมรักษาโรคไวรัสโคโรนา การศึกษาการยอมรับ
วัคซีนโควิด-19 ของกลุมเส่ียงในจังหวัดภาคใตของประเทศไทย การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของตํารับเบญจกูลในหนู

แรทที่มีภาวะไขมนัในเลือดสงู การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทย กระเทียม ปญจขันธ ตอการลดระดับไขมันในเลอืดผานทางการ
ยับยั้งการแสดงออกของพีซี เอส เค 9 ในเซลลมะเร็งตับของมนุษยชนิด HepG2 การเตรียมสารสกัดกวาวเครือขาวโดยใช
เอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มฤทธิ์เอสโทรเจนของสารสกัดกวาวเครือขาว

 2)  ทุนโครงการบริการวิชาการจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 54 โครงการ งบประมาณรวม 
116,288,356.97 บาท มีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการจางท่ีปรึกษาประเมินความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ
จากองคกรปกครองสวนทองถิ่น โครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตรรุนเยาว โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ

เพื่อการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตร “จิตวิทยาสําหรับครูเพ่ือนักเรียนในยุค 
Generation Z”  โครงการออมสินยุวพัฒนรักษถิ่น โครงการจางที่ปรึกษาจัดทําคําขอส่ิงบงชี้ทางภูมิศาสตรไทย 
โครงการยกระดับพืชผักพื้นถิ่นปลอดภัย โครงการมหาวิทยาลัยสูตําบล
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ยุทธศาสตร์ที� 7 การบริหารสินทรัพย์ของ

มหาวิทยาลัยเพื�อเพิ�มศักยภาพ 

และความสามารถในการแข่งขัน

กลยุทธที่ 1  แสวงหารายไดจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถนํา
ไปตอยอดเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจในอนาคต

 1) ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในป 2564 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นจด
อนุสิทธบัตรทั้งสิ้น 16 เร่ือง ไดแก 
 - บรรจุภัณฑสําหรับการอุนผักโขมอบชีสพรอมทานดวยไมโครเวฟ
 - กรรมวิธีการเตรียมผายอมสีดวยรงควัตถุจากแบคทีเรียสเตรปโตมัยสีท โครโมจีนัสฯ
 - กรรมวิธีการเตรียมแผนแปะแผลที่สามารถควบคุมการปลดปลอยยา
 - กรรมวิธีการเปลี่ยนสารออกฤทธิ์ไพโตเอสโทรเจนของกาวเครือ
 - สูตรอาหารเลี้ยงเชื้ออะแคนทามีบาใหเขาสูระยะซีสต
 - กรรมวิธีการสกัดกวาวเครือขาวเพื่อเพิ่มฤทธิ์เอสโทรเจนดวยเอนไซมเบตา-กลูโคซิเตส
 - กรรมวิธีการเตรียมกลาเชื้อสําหรับการผลิตปลาสม
 - กรรมวิธีเรงการเขาสูระยะซีสตของอะแคนทามีบา 
 - เทคนิคการคลายความเคนในไมยางพาราหลังการอบดวยวิธีการบมไมที่อุณหภูมิตํ่า
 - สูตรอาหารและกรรมวิธีการเลี้ยงดวงสาคูใหมีปริมาณกรดไขมันโอเมกา 3 และกรดอะมิโนจําเปนสูง
 - ครีมนํ้าเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยสีท เคบีหน่ึง เพ่ือการดูแลปองกันการเกิดผื่นผาออมและกรรมวิธีการผลิต
 - วิธีการลดการยุบตัวของไมปาลมนํ้ามันในกระบวนการอบแหงดวยวิธีการเพิ่มความช้ืนในไมแลวแช เยือก
แข็ง A METHOD FOR REDUCING A COLLAPSE OF OIL PALM WOOD DURING DRYING ในมาเลเซีย
 - วิธีการลดการยุบตัวของไมปาลมนํ้ามันในกระบวนการอบแหงดวยวิธีการเพิ่มความช้ืนในไมแลวแช เยือก
แข็ง A METHOD FOR REDUCING A COLLAPSE OF OIL PALM WOOD DURING DRYING ในอินโดนีเซีย
 - กรรมวิธีการสกัดขมิ้นชันดวยตัวทําละลายยูเทกติกชนิดไมละลายนํ้า
 - สูตรอนุภาคนีโอโซมสําหรับกักเก็บเคอรคูมินซ่ึงสกัดจากขม้ินชันท่ีมีคุณสมบัติในการตานโรคลิช   มาเนีย
ซิสหรือโรคลิชมาเนียชนิดที่มีผลตอผิวหนัง
 - รถเข็นพยุงเดินแบบพับเก็บได
 2) มูลคาเชิงพาณิชยของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน รวม 91.48 ลานบาท ไดแก รายได
จากโครงการสงเสริมการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนในพ้ืนท่ีเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 5.6 ลานบาท โปรแกรม ITAP 
18.4 ลานบาท โครงการการพัฒนากระบวนการวิจัยของผูประกอบการ 2.3 ลานบาท  โครงการบมเพาะผูประกอบการ 
54.5 ลานบาท  รายไดจากโครงการบริหารทรัพยสินทางปญญา 2.27 ลาน รายไดจากศูนย WALAI AutoLib 7.9 ลาน 
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กลยทุธที ่2  จดัทาํโครงการและแผนการพฒันามหาวิทยาลยัใหสอดคลองกบันโยบายการพฒันาประเทศ 
รวมถึงจัดทําแผนแมบทในการใชประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเปนรายไดสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต

1) ดําเนินงานศูนยสมารทฟารม เปนหนวยงานวิสาหกิจ ท่ีมุงบริหารจัดการใหสามารถพึ่งพาตัวเองได ใชระบบ
บริหารจดัการดานเกษตรสมยัใหม โดยนําเทคโนโลยมีาใชในกระบวนการดําเนินงาน และใชพืน้ท่ีวางเปลาและพืน้ท่ีมีปญหา
ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีโครงการสําคัญ ไดแก 1) ฟารมสาธิตการเลี้ยงไกไขระบบปดอัตโนมัต ิไดรวมมือกับบริษัทเจริญ
โภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) โดยทํางานภายในโรงเรือนเปนระบบปดแบบอัตโนมัติ เชน ตูควบคุม แสงสวาง พัดลม
ทายเลา แสดง อุณหภูมิ และความชื้น ควบคุมการทํางานของระบบปมนํ้า Coolling Pad เพ่ือรักษาความสมดุล ของ
อุณหภูมิภายในเลา อุปกรณตรวจวัดความชื้น ระบบใหอาหารอัตโนมัติ ฯลฯ ซึ่งจะเปนแหลงเรียนรูและฝกงานท้ังภายใน
และภายนอก ปจจุบันมีไกไขคงเหลือ 4,683 ตัว 2) ฟารมสุกรสาธิตระบบปดอัตโนมัต ิไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) ในการสรางโรงเรือนสุกรขุน 3 หลังความจุรวม 650 ตัว ติดต้ังอุปกรณ
การเลี้ยงมาตรฐาน สรางระบบไบโอแกสสําหรับบําบัดของเสีย และติดต้ังเครื่องกําเนิดไฟฟาเพื่อผลิตไฟฟาใชในฟารม ถือ
เปนฟารมเล้ียงสัตวที่ไมปลอยของเสียออกจากฟารม (Zero Waste Agriculture) พรอมสรางระบบปองกันกล่ินทายโรง
เรือนตามนโยบายฟารมสีเขียว (Green Farm) ปจจุบันมีสุกรจํานวน 619 ตัว 3) โครงการผลิตพืช ไดดําเนินการปรับปรุง
รองแปลง ปรับปรุงระบบนํ้า การดูแลรักษา (วัชพืช การใหปุย ทางดินและทางใบ การกําจัดศัตรูพืช) การปลูกซอมแซม 
ตลอดจนการจัดอัตรากําลังคนในการดูแลแปลง ปจจุบันไดรับผลผลิตในบางแปลง คือ ฝรั่งกิมจู ขนุนทองประเสริฐ กลวย
นาวา กระทอนปุยฝาย มัลเบอรรี่ และกําลังอยูในชวงของการออกดอก คือสละสุมาลี มะพราวนํ้าหอม และกระทอนปุย
ฝาย 4) จําหนายผลผลิต มีรายไดจากการขายผลิตภัณฑ คือ ไขไก เนื้อหมู ไมผล ยางพารา และปาลมนํ้ามันรวมทั้งสิ้น 
6,805,244.57บาท

2)  จดัทาํโครงการพฒันาทรพัยสินของมหาวทิยาลัย โดยมศีนูยบรหิารทรพัยสนิดาํเนนิงานบรหิารจัดการทรัพยสิน
และโครงการตาง ๆ เพือ่หารายไดแกมหาวทิยาลัย โดยไดดาํเนนิงานบริหารจดัการดานการสขุาภิบาลอาหารในโรงอาหาร  
สงเสริมการตลาดและพัฒนาการใหบริการของศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยหนังสือ ใหบริการดานสถานที่และที่พักสาํหรับ
การอบรมสัมมนา/การประชุม/อืน่ ๆ (หอพกัและเรือนวลัย) ใหบรกิารเมอืงจาํลอง โดยรายได ณ สิงหาคม 2564 มจีาํนวน
ทัง้ส้ิน 58.992 ลานบาท ประกอบดวย ฝายบรหิารทัว่ไป (โรงอาหาร) จํานวน 5.937 ลานบาท ฝายกิจการหอพักนกัศึกษา
และบุคลากร จํานวน 46.906 ลานบาท และฝายศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 6.149 ลาบาท  ท้ังนี้ 
มรีายจายในการดาํเนนิงานจาํนวน 32.967 ลานบาท สรปุมกีาํไรสทุธิจากการดําเนนิงานจาํนวน 26.025 ลานบาท
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3) จัดตั้งโครงการระดมทุนเพ่ือกอสรางวิหารกลางนํ้า โดยไดกอตั้งกองทุน 1 กองทุน มีการรวบรวมเงินบริจาค
เพื่อการกอสรางวิหารกลางนํ้า จัดเก็บไวในบัญชีเงินฝากของมหาวิทยาลัยในช่ือบัญชี “สรางวิหารและพระพุทธรูปประจํา
มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 828-0-8404-78 ธนาคารกรุงไทย สาขาทาศาลา ประเภทออมทรัพย ซึ่งปจจุบันไดทําการ
บันทึกบัญชีในประเภทเงินรับฝาก ท้ังนี้ ศูนยบริหารทรัพยสิน อยูระหวางดําเนินการรางประกาศกองทุนเพ่ือการระดม
ทุนกอสรางวิหารกลางนํ้า โดยอางอิงบัญชีเดิมในการจัดเก็บเงินบริจาคตอไป

กลยุทธที่ 3  แสวงหาแหลงเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสราง
โอกาสใหมๆใหกับมหาวิทยาลัย

1) พัฒนาระบบการบริจาคของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคม
ไรเงินสด WU Smart Society และการบริการจัดการทางการเงินผานระบบ Krungthai Platfrom กับธนาคารกรุงไทย 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผานการใหบริการบัตร
ประจําตัวอัจฉริยะแบบผูกบัญชีธนาคาร การใหบริการจัดการทางการเงินท่ีครบวงจรผานระบบ KTB  Digital Platform 
การพัฒนาและใหบริการแอพพลิเคชันบนมือถือ WU Smart Life Application การพัฒนาและใหบริการระบบบริหาร
จัดการทางการเงินสําหรับหอพักนักศึกษา การสนับสนุนดานการวิจัย รวมท้ังการใหโอกาสนักศึกษาเขารวมฝกสหกิจ
ศึกษากับธนาคาร ซ่ึงระบบดังกลาวไดรวมถึงระบบบริจาคดวย นอกจากนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดรูปแบบการ
ขอรบัสนบัสนุนการบริจาคและการใชตราสัญลกัษณ เพื่อทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองและกําหนดรายช่ือองคกรท่ีจะขอรับ
สนบัสนนุการบริจาคและกํากบัดแูลตดิตามหนวยงานภายในมหาวทิยาลัยใหปฏบิตัติามรปูแบบทีค่ณะกรรมการกาํหนดเพื่อ
ใหการขอรับบริจาคและการใชตราสัญลักษณเกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในป 2564 มหาวิทยาลัยไดรับเงิน
บริจาครวมเปนเงินทั้งสิ้น 9,519,243.05 บาท เพื่อใชในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ อาทิ เงินบริจาคเพื่อพัฒนาศูนยการ
แพทยฯ เงินเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยนํ้าทวม เงินบริจาคกองทุนอุทยานพฤกษศาสตร เงินบริจาคสนับสนุนการจัดสราง
แหลงเรียนรู เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัย
 2) การบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2564 เมื่อวัน
ที่ 12 มิถุนายน 2564 ไดอนุมัติเพ่ิมวงเงินใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบริหารเพิ่มเติมบริษัทละ 50 ลานบาท รวม
เงินลงทุนท่ีใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนบริหารจํานวน 1,200 ลานบาท ผลการดําเนินงานในปงบประมาณ 2564 
(เดือน ต.ค.63 - ก.ค.64)  มีรายไดจากเงินลงทุนสุทธิ จํานวนเงิน 69.50 ลานบาท หรือเฉลี่ยรอยละ 7.835 ไดรับเงินคืน
ผลประโยชนสวนเกินทุน ณ สิ้น มิ.ย.64 จํานวนเงิน 58.75 ลานบาท หรือเฉลี่ยรอยละ 7.481
 สําหรับผลตอบแทนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ในชวงเดือน ต.ค. 63- มิ.ย.64 พบวา มีผลตอบแทน
เฉลี่ยสูงกวาประมาณการทั้ง 3 บลจ. ดังนี้

บลจ.
ประมาณการ เกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นจริงสูง(ตํ่า)กวาประมาณการ

จํานวนเงิน(ลานบาท) จํานวนเงิน(ลานบาท) จํานวนเงิน(ลานบาท) รอยละ

กสิกรไทย 8.14 20.92 12.78 157.00

ไทยพาณิชย 9.14 14.97 5.83 63.79

กรุงไทย 12.15 22.86 10.77 88.14

รวม 29.43 58.75 29.32 99.63
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กลยุทธที่  4  นโยบายหุนสวนภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เพื่อสงเสริมให
เอกชนเขารวมลงทุนกบัมหาวิทยาลัยในการสรางศนูยบรกิารนักศกึษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลยั

 โครงการรวมทุนโซลาฟารม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับบริษัท เอเซียนโซลาร จํากัด โดยไดลงนามสัญญาไป
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โครงการดังกลาวจะเปนการนําพลังงานสะอาดอยางแสงอาทิตยมาผลติไฟฟาเพ่ือใชภายใน
บริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อลดคาใชจายดานคาไฟฟาของมหาวิทยาลัย และยังสามารถสรางรายไดเพ่ิมแกมหาวิทยาลัยอีก
ดวย ซ่ึงปจจุบันไดดําเนินการปรับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการกอสราง และขณะนี้อยูระหวางวางผังเพื่อทําถนน และเตรียมพื้นท่ี
เอาเสาเข็มเขาหนางานตอไป

โครงการอืน่ ๆ    เนื่องจากสถานการณโควิด-19 ทําใหตองชะลอการดาํเนินการโครงการใหมไวกอน โดยมีโครงการ
ที่ผานการคัดเลือกแลวและอยูระหวางรอลงนาม 5 โครงการ คือ

-  โครงการรวมทุนโรงเรียนนานาชาติบริติชปญญาดี นครศรีธรรมราช กับบริษัท ปญญาดีศึกษา จํากัด เพื่อ
เปนการตอยอดเยาวชนท่ีมีคุณภาพที่จะคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และรองรับ
บุตรหลานของบุคลากรทุกระดับ รวมทั้งจากจังหวัดใกลเคียงที่ประสงคใหบุตรหลานเขาศึกษาในโรงเรียนนานาชาติ ฯ

-  โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรของโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับบริษัท 
ทีฆทัศน จํากัด บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย (ฝงขาเขา) ขนาดพ้ืนที่ 11 ไร เพ่ือใหบริการดานที่พักอาศัยแกบุคลากรของ
โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือผูมารับบริการ ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทย ฯ

-  โครงการรวมทุนหอพักนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตร พยาบาลศาสตร และเภสัชศาสตร กับบริษัท 
ทีฆทัศน จํากัด บริเวณดานหลังโรงพยาบาลศูนยการแพทย ฯ ขนาดพ้ืนที่ 16 ไร เพ่ือรองรับนักศึกษาสํานักวิชาดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ รวมถึงนกัศกึษาจากตางมหาวิทยาลยัทีจ่ะเขามาขึน้วอรด ณ โรงพยาบาล
ศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

-  โครงการรวมทุนรานอาหารริมน้ํา ณ สวนวลัยลักษณ กับบริษัท ทีฆทัศน จํากัด เพื่อใหบริการรานอาหาร
และเคร่ืองดื่ม รวมทั้งหองประชุม/หองสัมมนา ท่ีมีทัศนียภาพอนัสวยงามของสวนวลยัลกัษณ ขนาดพื้นที่ 200 ตารางเมตร 
ใหกลายเปนจุด Landmark และแหลงพักผอนหยอนใจที่สําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช

-  โครงการรวมทุนพ้ืนที่พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับบริษัท ทีฆทัศน จํากัด บริเวณดานหนา
มหาวิทยาลัยฝงขาออกขนาดพื้นที่ 4.1 ไร เพื่ออํานวยความสะดวกอยางครบครันใหกับผูรับบริการที่โรงพยาบาลศูนยการ
แพทยฯ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 ทั้งนี้ โครงการท่ี 2-5 ทางสํานักงานอัยการสูงสุดมีขอสังเกตใหสงเร่ืองหารือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และ 
สคร. แลวจึงนําผลการวินิจฉัยแจงกลับมายังสํานักงานอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาอีกคร้ัง นอกจากนี้ ยังมีโครงการวิจัย
กัญชง/กัญชาเพื่อใชทางการแพทย ซึ่งสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไดลงตรวจพื้นท่ีแลว และจะ
ทําความรวมมือแบบ MOU กับบริษัทตอไป
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ยุทธศาสตร์ที� 8 การพัฒนาศูนย์การแพทย์ให้มี

ศักยภาพสูง และเป�นเสาหลัก

ด้านสุขภาวะของประชาชน

ในพื�นที�ภาคใต้

กลยุทธที่ 1 สรางความรวมมือกับภาคเอกชนเพื่อนําเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงมาใหบริการในศูนย
การแพทย เพื่อลดภาระการลงทุนและงบประมาณ รวมถึงจัดตั้งกองทุนพัฒนาเคร่ืองมือทางการแพทย
เพื่อใหบริการทางการแพทยที่ทันสมัย

 จัดตั้งกองทุนพัฒนาโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ไดมีสวนรวมในการสรางเสริม 
สนับสนุน อีกท้ังเปนชองทางในการระดมสมทบทนุ เพื่อใชในการพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ สนับสนนุ
การศึกษาและการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยในป 2564 ไดรับบริจาครวม 
7,022,254.30 บาท ปจจุบันมียอดเงินรวมท้ังสิ้น 37,238,410.66 บาท
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กลยุทธที่ 2 มุงเนนการศึกษาปญหาสุขภาพในพื้นที่ (Area-based research) ที่เนน long term 
follow up เพื่อสรางนวัตกรรมและเปนตนแบบในระดับนานาชาติ

1) การพัฒนาระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายและการทํานายหมูบานพื้นที่เส่ียงเพื่อแกปญหาโรคไขเลือด
ออกอยางยั่งยืน เปนระบบที่ไดมีการพัฒนาและปรับปรุงดวยการดําเนินการอยางตอเนื่องระยะเวลามากกวา 10 ปตั้งแต
ป 2553 ถึงปจจุบัน  โดยรูปแบบของระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายและการทํานายหมูบานพื้นที่เสี่ยงเพื่อแกปญหา
โรคไขเลือดออกอยางยั่งยืนจะมีการดําเนินการท่ีมีชุดกิจกรรมหลักตามบริบทพื้นที่ดวยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติแบบมี
สวนรวมของชุมชน ซ่ึงไดดําเนินการในระดับตําบลและอําเภอ มีรูปแบบของโมเดลแตกตางกันตามบริบทของพื้นท่ี ดวย
การประชุมเชิงปฏิบัติการและการระดมสมองในการแลกเปล่ียนขอมูล แตละอําเภอที่สนใจตอบรับในการนําไปประยุกต
ใชในพ้ืนที่จะมีกิจกรรมท่ีมีความแตกตางท่ีเหมาะสมกับพื้นที่ และมีการตั้งชื่อกิจกรรมท่ีแตกตางกันไป  ดังนี้
 - “ลานสกาโมเดล” เปนรูปแบบแกปญหาโรคไขเลือดออกตนแบบของอําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช จุดเร่ิมจากปญหาการระบาดของโรคไขเลือดออกมาตลอดในชวง 10 ปที่ผานมา เร่ิมดําเนินการในป 
พ.ศ. 2556 มีเครือขายเขารวมหลักมี อสม. จํานวน 480 คน ครอบคลุม 44 หมูบาน 5 ตําบล ดําเนินการผาน 8 รพ.สต. 
และ 1 รพช. 
 - “ไชยาโมเดล” รูปแบบการดําเนินการแกปญหาโรคไขเลือดออกเปนโมเดลตนแบบในการถายทอดฯ ของ
จังหวัดสุราษฎรธานี เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 2559 และมีการดําเนินการตอเนือ่งตามบริบทของพื้นที่ครอบคลุมท้ังอําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เปน 1 ใน 5 โมเดลระดับอําเภอ ของ “สุราษฎรเดงกีโมเดล” ซึ่งเปนโมเดลระดับจังหวัดของ
จังหวัดสุราษฎรธานี เครือขายผูเขารวมดําเนินการหลักมี อสม. จํานวน 1,121 คน มี 7 ตําบล 54 หมูบาน ดําเนินการ
ผาน 10 รพ.สต. และ 1 รพช. 
 - “กาญจนดิษฐโมเดล” เปนรูปแบบแกปญหาโรคไขเลือดออก โดยดําเนินการในพื้นที่อําเภอกาญจนดิษฐ 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปน 1 ใน 5 โมเดลระดับอําเภอ ของ “สุราษฎรเดงกีโมเดล” ซึ่งเปนโมเดลระดับจังหวัดของจังหวัด
สุราษฎรธานี  จาํนวน 7 กิจกรรม เริ่มดําเนนิการในป พ.ศ. 2560 เครือขายผูเขารวมดําเนินการหลกัม ีอสม. จํานวน 2,388 
คน ดําเนินการผาน 17 รพ.สต. และ 1 PCU ครอบคลุม 117 หมูบานของ 13 ตําบล  17 รพ.สต. 1 รพช. 
 - “เวียงสระโมเดล” รูปแบบการดําเนินการแกปญหาโรคไขเลือดออกในพื้นที่อําเภอเวียงสระ จังหวัด
สุราษฎรธานี เปน 1 ใน 5 โมเดลระดับอําเภอ ของ “สุราษฎรเดงกีโมเดล” ซึ่งเปนโมเดลระดับจังหวัดของจังหวัด
สุราษฎรธานี เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2560 จํานวน 4 กิจกรรม เครือขายผูเขารวมดําเนินการหลักมี อสม. จํานวน 1,259 
คน ดําเนินการผาน 8 รพ.สต. และ 1 รพช. ครอบคลุม 64 หมูบานของ 5 ตําบล 
 - “พระแสงโมเดล” รูปแบบการดําเนินการแกปญหาโรคไขเลือดออกดําเนินการในพื้นท่ีอําเภอพระแสง 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปน 1 ใน 5 โมเดลระดับอําเภอ ของ “สุราษฎรเดงกีโมเดล” ซึ่งเปนโมเดลระดับจังหวัดของจังหวัด
สุราษฎรธานี เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2560 จํานวน 7 กิจกรรม เครือขายผูเขารวมดําเนินการหลักมี อสม. จํานวน 1,200 
คน ตัวแทนจาก 14  รพ.สต. และ 1 รพช. ครอบคลุม 74 หมูบานและ 6 ชุมชนของ 7 ตําบล ดําเนินการผาน 13 รพ.สต. 
และ 1 รพช.  
 - “บานตาขุนโมเดล” รูปแบบการดําเนนิการแกปญหาโรคไขเลือดออกดําเนินการในพื้นท่ีอําเภอบานตาขนุ 
จังหวัดสุราษฎรธานี เปน 1 ใน 5 โมเดลระดับอําเภอ ของ “สุราษฎรเดงกีโมเดล” ซึ่งเปนโมเดลระดับจังหวัดของจังหวัด
สุราษฎรธานี เร่ิมดําเนินการในป พ.ศ. 2562 จํานวน 5 กิจกรรม เครือขายผูเขารวมหลักมี อสม. จํานวน 553 คน ดําเนิน
การผาน 7 รพ.สต. และ 1 รพช. ครอบคลุม 29 หมูบานของ 4 ตําบล 
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 - “นบพิตําโมเดล”รูปแบบการดําเนินการแกป ญหาโรคไขเลือดออกของอําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงมีการระบาดสูงเปนอันดับ 1 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในชวง ป พ.ศ. 2561 เร่ิมดําเนินการในป 
พ.ศ. 2561 การดําเนินการในพ้ืนที่ 38 หมูบาน 4 ตําบล มีเครือขายแกนนําหลักเปน อสม. 150 คน ดําเนินการผาน 7 
รพ.สต. และ 1 รพช. 
 - “แกวแสนเดงกโีมเดล”รปูแบบการดาํเนนิการแกปญหาโรคไขเลือดออกของตาํบลแกวแสน อาํเภอนาบอน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช เริ่มดําเนินการในป พ.ศ. 2563 ดําเนินการผาน 2 รพ.สต. และมีองคการบริหารสวนตําบลแกว
แสนเปนแกนนําหลักในการสนับสนุนการดําเนินการ ครอบคลุม 10 หมูบาน 5 โรงเรียนและ 4 ศูนยพัฒนาเด็กเล็กแกว
แสนเดงกีโมเดลเปนตนแบบของการดําเนินการแกปญหาโรคไขเลือดออกที่มีสวนรวมของแกนนําทองท่ี ทองถิ่น  โรงเรียน
เขารวมอยางชัดเจน และการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล 
 ผลจากการดําเนินการทําใหมีการขยายองคความรู โดยการรวมมือของศูนยความไขเลือดออกและสาธารณสุข
ชุมชนกับสํานักโรคติดตอนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการนําเทคโนโลยีดังกลาวไปประยุกตใช
ระบบเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลายในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และอําเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
ซึง่มีประชากรแฝงเปนแรงงานตางดาวอยูในพืน้ทีจ่งึมีการแปลเอกสารที่ใชสํารวจดชันีลูกนํ้ายงุลายเปนภาษาพมาและเขมร 
ตลอดถึงการมี อสม. ที่เปนแรงงานตางดาวเขารวมกิจกรรม และไดมีการจัดพิมพหนังสือจํานวน 5,000 เลม เรื่อง “การ
แกปญหาโรคไขเลือดออกอยางยั่งยืน: ความรูเบื้องตนและการเฝาระวังดัชนีลูกนํ้ายุงลาย” เพื่อเผยแพรแก อสม. และ
ประชาชนท่ัวประเทศไทยอีกดวย

2) ทุนวิจัยที่ไดรับจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขปงบประมาณ 2564 มีจํานวน 5 โครงการ ดังนี้
 - โครงการการเตรยีมพรอมและตอบสนองตอการระบาดของโควดิ19 ในศาสนสถานจงัหวดันครศรีธรรมราช
 - โมเดลการใชชีวิตปกติรูปแบบใหมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายตอการระบาดของโรค 
COVID-19 ดวยการจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานในพ้ืนที่ 7 จังหวัดภาคใตตอนบน ประเทศไทย
 - การศึกษาการปนเปอนและแพรกระจายของเชื้อ Acinetobacter baumannii ท่ีดื้อยาหลายขนานใน
หอผูปวยเด็กวิกฤตเด็กและหอผูปวยวิกฤตทารกแรกเกิด
 - การศึกษาตัวบงชี้ทางพันธุกรรมของเชื้อเบอโคเดอเรีย ซูโดมัลลีอาย ที่แยกไดจากผูปวย สัตว และส่ิง
แวดลอมในภาคใตของประเทศไทย
 - ผลของโปรแกรมการฟนฟทูีโ่รงพยาบาลและการฟนฟูทางไกลจากที่บานตอการทํางานของหัวใจและปอด
ในผูปวยโรคโควิด 19
 3) ทุนวิจัยทางดานการแพทยที่ไดรับจากหนวยงานภายนอกอ่ืนๆ มีโครงการที่สําคัญ ไดแก
 - การศึกษาฤทธิ์ตานมาลาเรียและความเปนพิษของสมุนไพรในตํารับยามหานิลแทงทองและตํารับ
ยาเขียวหอม
 - การคนหาพืชสําหรับเปนยาตานมาลาเรียตัวใหม
 - ตํารับยาหารากสําหรับใชเปนยาเสริมรักษาโรคไวรัสโคโรนา
 - การศึกษาการยอมรับวัคซีนโควิด-19 ของกลุมเสี่ยงในจังหวัดภาคใตของประเทศไทย
 - การศึกษาฤทธิ์ลดไขมันในเลือดของตํารับเบญจกูลในหนูแรทที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง
 - การศึกษาฤทธิ์ของพริกไทย กระเทียม ปญจขันธ ตอการลดระดับไขมันในเลือดผานทางการยับยั้ง
การแสดงออกของพีซี เอส เค 9 ในเซลลมะเร็งตับของมนุษยชนิด HepG2
 - การเตรียมสารสกัดกวาวเครือขาวโดยใชเอนไซมเบตา-กลูโคซิเดสเพื่อเพิ่มฤทธิ์เอสโทรเจนของสารสกัด
กวาวเครือขาว
 - การพัฒนาและประเมินสูตรตํารับโปรนาโนลิโปสเฟยรบรรจุสารสกัดขมิ้นชันที่มีเคอรคูมินอยด เพื่อเพิ่ม
คาชีวประสิทธิผล
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กลยุทธที่ 3 มีการบูรณาการการวิจัยทางการแพทยของวิทยาศาสตรสุขภาพรวมกับสหสาขาอื่นๆ เชน 
โรคติดเชื้อจากสัตวสูคน วัสดุศาสตรเพื่อการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย 

1)  การสงเสริมความรวมมือทางการวิจัย มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ และสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรม เปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการทํางานวิจัยของคณาจารยภายในมหาวทิยาลัยรวมกับหนวยงานภายนอก
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการสรางความรวมมือภายในหนวยงานระหวางกลุมสาขาตาง ๆ เพ่ือมุงสรางความ
เขมแข็งในแผนงานวิจัยแบบบูรณาการระหวางศาสตร และความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหผลงานบรรลุเปาหมาย
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทัง้ดานเวลาและจาํนวนเงนิลงทุน โดยแนวทางการพัฒนาเร่ิมจากการมองความพรอมของบุคลากร
จากฐานขอมูลนักวิจัย จากยุทธศาสตรสํานักวิชา และจากการรวมกลุมของนักวิจัยในศูนยความเปนเลิศ ความพรอม
ดานเคร่ืองมือ และครุภัณฑวิจัยในมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงกําหนดแผนงานวิจัย ประกาศเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจภายใน
มหาวิทยาลัยประชุมและแสดงความคิดเห็น มองหาหนวยงานที่ประสงคสรางความรวมมือเพ่ือพัฒนาโจทยวิจัย และ
ลงนามสรางความรวมมือ (MOU) เพื่อทํางานวิจัยรวมกัน โดยแตละฝายมีบทบาทท่ีตองรับผิดชอบอยางชัดเจน ทั้งนี้ 
ในป 2564 มหาวิทยาลยัมีผลงานวิจยัตีพิมพรวมของกลุมสาขาวิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพกับกลุมสาขาอื่น ๆ  ในวารสาร
ระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 37 บทความ

2)  ความรวมมือในการสรางเสริมศักยภาพการวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใตตอนบน 
ระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดลงนามบันทึกความรวมมือเมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม 
2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพของนักวิจัยระบบสุขภาพในพื้นที่ภาคใตตอนบน เพื่อสราง
องคความรูเกี่ยวกับระบบสุขภาพในเขตภาคใตตอนบน  พัฒนาเครือขายวิจัยดานการแพทยและสาธารณสุข รวมถึงการ
สรางนักวิจัยหนาใหมดานการแพทยและสาธารณสุขในเขตภาคใตตอนบน ท้ังนี้ ท่ีผานมามีการจัดอบรมนักวิจัยในเครือ
ขายภาคใตตอนบน เริ่มจากพัฒนาขอโครงการ และพัฒนาโจทยวิจัยที่ตอบสนองการแกไขปญหาสุขภาพในเขตพื้นที่ภาค
ใตตอนบน ตลอดจนการสรางเครือขายนักวิจัยระบบสุขภาพ ผานการจัดทําโครงการวิจัย และสนับสนุนงบประมาณ ทั้ง
ที่เปนทางการและไมเปนทางการมาอยางตอเนื่องต้ังแตป 2560

กลยทุธที ่4 เรงรัดโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ  รวมถึงการกําหนด
แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ  ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงค
ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว  

1)  การกอสรางศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดดําเนินการกอสรางเฟส 1 แลวเสร็จ ประกอบดวย 
อาคารอํานวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล (อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น และกลุมอาคารบาน
พักบุคลากร ไดแก อาคาร R1 บานพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หนวย อาคาร R2 บานพักบุคลากรโสด สูง 3 ชั้น จํานวน 
1 หลัง 80 หนวย อาคาร R3 บานพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หนวย อาคาร R4 และบานพักเดี่ยว 2 ชั้น 
จํานวน 25 หนวย สําหรับในเฟสที่ 2 ไดลงนามสัญญาจางตกแตงภายในอาคารโรงพยาบาลศูนยการแพทย โดยมีผูรับจาง
คือ บริษัทเพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน 895 ลานบาท เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มีระยะเวลา
ดําเนินการ 555 วันหลังจากลงนามสัญญา ผลการดําเนินงานลาสุดแลวเสร็จรอยละ 44.7 ลาชากวาแผน 34 วัน
 ทั้งนี้ โรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ไดเปดใหบริการผูปวยนอกตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2560 ซึ่งสวนใหญเปน
บุคลากรและนักศึกษา ท้ังนี้ ภายหลังการกอสรางเสร็จสมบูรณจะเริ่มรับผูปวยในจํานวน 120 เตียงในปลายป 2564 จะ
ขยายเพิ่มเปน 419 เตียงในปลายป 2565 เมื่อรวมกับอาคารตึกสงฆอาพาธจํานวน 94 เตียง จะสามารถใหบริการได 
513 เตียง และจะขยายไปจนครบ 750 เตียงในอนาคต ซ่ึงจะกลายเปนโรงพยาบาลศูนยขนาดใหญของภาคใตตอนบน มี
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บุคลากรทางการแพทยไมนอยกวา 3,000 คน มีการใหบริการทางการแพทยใน 14 สาขาความเชี่ยวชาญ สามารถรองรับ
การใหบริการไดเฉลี่ยปละ 400,000-500,000 คน 

2)  การกอสรางตึกสงฆอาพาธ “ศรีธรรมราชา” ไดเร่ิมจัดสรางและระดมทุนโดยมูลนิธิศรีธรรมราชา คุณฉาย 
บนุนาค ผูบริหาร เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) คุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และผูมีจิตศรัทธา เพื่อ
ใชสําหรับเปนที่พักสําหรับพระสงฆที่อาพาธจากทุกพื้นที่ไดมารักษาและพักฟนจํานวน 94 เตียง ซึ่งไดจัดพิธีวางศิลาฤกษ
ตึกสงฆอาพาธ “ศรีธรรมราชา” และจัดทอดผาปามหากุศล เพ่ือระดมทุนสรางตึกสงฆอาพาธ “ศรีธรรมราชา” เมื่อวันท่ี 
9 กุมภาพันธ 2563 ณ บริเวณโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ปจจุบันกองทุนมียอดบริจาคจํานวน 
173,903,473 บาท 

กลยุทธที่ 5  มีโครงสรางการบริหารโรงพยาบาลที่สามารถรวมกันกํากับดูแลโดยสํานักวิชาทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพและศูนยการแพทย โดยกําหนดภาระหนาที่ การสอน การวิจัย และการใหบริการ
ทางคลินิก  และกําหนดสัดสวนคาตอบแทนของทั้งสามฝาย (ผูปฏิบัติ ศูนยการแพทย และสํานักวิชา) 
รวมถึงมีระบบกลไกในการประเมินภาระงานอยางเหมาะสม และสามารถใหบริการทางคลินิกไดในวัน
ทําการ โดยไดรับคาตอบแทน

1)  จัดทําระบบคุณภาพโรงพยาบาลที่ย่ังยืน (Sustainable Quality) โดยการจัดทําระบบ emergency 
code จํานวน 4 code คือ 1) Code CPR การชวยเหลือฟนคืนชีพ 2) Code IT/Network 3) Code D อุบัติภัยหมู ER 
และ 4) Code V จิตเวช และ ER

2)  การจัดหาบุคลากร มีการสรรหาและบรรจุบุคลากร ในปงบประมาณ 2564 จากแผนรับจํานวน 245 อัตรา 
ปจจุบันมีการสรรหาแลวจํานวน 223 อัตรา คิดเปนรอยละ 91

3)  เปดใหบริการคลินิกเฉพาะทางเพิ่มขึ้น ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ เพื่อใหผูรับบริการไดรับ
บริการที่หลากหลายสาขา ไดแก คลินิกผิวหนัง คลินิกตรวจสุขภาพ check up คลินิกสูตินรีเวช 
 4)  นําระบบคุณภาพ Hospital Accreditation (HA) มาสรางวัฒนธรรมระบบคุณภาพของโรงพยาบาล 
ซึ่งเปนพ้ืนฐานทางดานความปลอดภัยที่สําคัญ ชวยสรางความเชื่อมั่นในการใหบริการ เปนเคร่ืองมือที่ลดผลแทรกซอน 
ปองกันการเสียชีวิตท่ีไมเหมาะสม และลดระยะเวลาในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

กลยุทธที่ 6  สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ

 1) พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ ไดจัดทําระบบ Smart Hospital โดยไดรับ
งบประมาณในการพัฒนาระบบจํานวน 337,166,794 บาท จากกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แบงเปน
ปงบประมาณ 2562 จํานวน 37 ลานบาท ปงบประมาณ 2563 จํานวน 220 ลานบาท และปงบประมาณ 2564 
จํานวน 47 ลานบาท ซึ่งปจจุบันไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว โดยระบบสารสนเทศโรงพยาบาล HIS งานผูปวยนอก 
(OPD) มีการใชงานระบบตั้งแตวันท่ี 16 มกราคม 2564 ในสวนของระบบสารสนเทศโรงพยาบาล HIS งานผูปวยใน 
(IPD) มีการลงระบบสารสนเทศ HIS เรียบรอยแลว และไดใชงานระบบในโรงพยาบาลสนามจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู
ในปจจุบัน
 2) สํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการของศูนยการแพทยฯ โดยผูรับบริการไดประเมินความพึงพอใจใน
การรับบริการภายหลังจากการรับบริการในแผนกตาง ๆ จากแบบสอบถามและไดสรุปผลเปนรายเดือน ในภาพรวมพบ
วาผูรับบริการสวนใหญมีความพึงพอใจในบริการของศูนยการแพทยฯ คิดเปนรอยละ 88.00
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กลยุทธที่ 7 สงเสริมใหศูนยการแพทยเปนแหลงเชี่ยวชาญที่สอดคลองกับความตองการของประชาชน
และทางการแพทย รวมถึงติดตอสมาคมแพทยไทยในอเมริกาใหมาชวยงานศูนยการแพทยอีกทางหน่ึง

 1)  เปดใหบริการรักษาพยาบาลแกนักศึกษาบุคลากรและบุคคลทั่วไป โดยไดเปดโรงพยาบาลศูนยการแพทย
อยางเปนทางการ (Grand Opening) ตั้งแตวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผานมา โดยไดเปดใหบริการดูแลรักษา แผนก
ผูปวยนอก โรคท่ัวไป และคลินิกเฉพาะทางตาง ๆ ประกอบดวย คลินิกทั่วไป คลินิกตา คลินิกวัดสายตา คลินิกคอนเทค
เลนส คลินิกเด็ก คลินิกรักษใจ(คลินิกจิตเวช) คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเร้ือรัง คลินิกโรคภูมิแพและหอบหืด คลินิกสูติ
นรีเวช คลินิกหู คอ จมูก คลินิกถันยเมตต(คลินิกเตานม) คลินิกศัลยศาสตร คลินิกเวชศาสตรครอบครัว คลินิกเวชศาสตร
ฟนฟู สําหรับจํานวนผูรับบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณในปงบประมาณ 2564 มีจํานวน
ทั้งสิน้ 42,001 คน เนื่องจากเกิดสถานการณโควิด-19 ทําใหจํานวนผูรับบริการไมเปนไปตามแผน มีผูมารับบริการนอยลง

2)  การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย ในป 2564 มีบุคลากรทางการแพทยท่ีไดรับการพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางจํานวน 25 คน จากบุคลากรทางการแพทยทั้งหมด 109 คน
 3)  เปดโรงพยาบาลสนามขนาด 240 เตียงเพื่อรองรับผู ปวยโควิดในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ อาคารศูนยกีฬาและสุขภาพ โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากผูเกี่ยวของทุกภาคสวนท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชน ซ่ึงไดรวมกันบริจาคส่ิงของจําเปนตาง ๆ  อาทิ บริษัท SCG บริจาคเตียงกระดาษ พี่นองประชาชนบริจาคพัดลม 
ขาวสาร อาหาร นํ้าด่ืมและเคร่ืองใชตาง ๆ  โดยเฉพาะสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงพยาบาลทาศาลา ถอืเปน
โรงพยาบาลหลักในการสงผูปวย ซ่ึงไดรับการรักษาเปนผูปวยที่ใกลหายดีแลว มารักษาฟนฟูตอที่โรงพยาบาลสนามแหงนี้ 
โดยไดสงผูปวยเขามาพักรักษาต้ังแตวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 มีผูปวยสะสมจํานวน 832 ราย

กลยุทธที่ 8 จัดตั้ง Excellent center 1) ดานมะเร็ง 2) โรคหัวใจและหลอดเลือด 3) เวชศาสตรผูสูง
วัยและการดูแลผูปวยแบบประคับประคอง 4) ผิวหนังและความงาม 5) Traveling medicine (รวม
การบูรณาการทางการแพทย ภาษา การทองเที่ยว ระบบการเคลื่อนยาย ขนสง เปนตน)

1) จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ปจจุบันมี 7 ศูนยความเปนเลิศ 1 ศูนยวิจัย ดังน้ี
 - ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง
 - ศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรขอมูลเพื่อวิทยาการสุขภาพ
 - ศูนยความเปนเลิศดานการสรางเสริมสุขภาวะชุมชน
 - ศูนยความเปนเลิศกัญชาไทยทางการแพทย
 - ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมและผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ
 - ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส 
 - ศูนยความเปนเลิศดานไขเลือดออกและสาธารณสุขชุมชน
 - ศูนยวิจัยดานสุขภาพหนึ่งเดียว
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กลยุทธที่ 9   มุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอน และการใหบริการการรักษา 
โดยมีแหลงปฏิบัติการทางการวิจยัและฝายใหบริการการศึกษาวจิยัภายใตโครงสรางของศนูยการแพทย 
(Teaching and research hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่แตกตางจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ
ขั้นสูงทั่วไป 

1)  พัฒนาโรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหเปนแหลงฝกปฏิบัติการ โดยโรงพยาบาล
ศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดเปดใหบริการดูแลรักษาแผนกผูปวยนอก โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางตาง 
ๆ  และในอนาคตจะมีการขยายบริการเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับการบริการประชาชนในพื้นท่ีภาคใตตอนบน รวมท้ังเปน
แหลงการเรยีนรูการเรียนการสอน และการวจิัยในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ ซ่ึงท่ีผานมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณตอง
สงนักศึกษาแพทยไปฝกงานที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และโรงพยาบาลตรัง เนื่องจากไมมีโรงพยาบาลเปนของตนเอง ดัง
นั้น การจัดตั้งโรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นอกจากเพื่อใหบริการรักษาพยาบาลประชาชนแลว 
ยังใชเปนแหลงฝกของนักศึกษาแพทยและนักศึกษาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ รวมถึงการใหบริการเพื่อการศึกษาวิจัย
ดานการแพทย โดยมุงเนนการสรางแพทยเฉพาะทางในภาคใต ปจจุบันมีนักศึกษาจากสํานักวิชาดานวิทยาศาสตรสขุภาพ
เขามาศึกษาและเรียนรูการปฏิบัติงานอยางตอเน่ือง

2)  ใหบริการวิชาการทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ดังนี้
 - รับนกัเรียนเขาฝกประสบการณชวยปฏบิัติงานในโรงพยาบาล จํานวน 4 ครัง้ คือ โรงเรียนกัลยาณศีรีธรรม
ราช 2 คร้ัง โรงเรียนทาศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1ครั้ง และโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 1 ครั้ง 
 - บุคลากรใหบริการวิชาการแกหนวยงานอื่นๆ จํานวน 3 โครงการ คือ 1) การฝกอบรมการปฐมพยาบาล
เบื้องตนและการชวยเหลือผูประสบเหตุเบื้องตน 2) ทักษะการดูแลเบื้องตนสําหรับเภสัชกรปฐมภูม ิ(การทําแผลเบื้องตน) 
3) การปองกันการแพรกระจายเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
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ยุทธศาสตร์ที� 9 การพัฒนาศักยภาพ

ของนักศึกษา

ด้านการกีฬาและสุขภาพ

กลยุทธที่ 1 พัฒนานักศึกษาเขาสูการแขงขันท้ังกีฬาภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสราง
ความรวมมือดานการกีฬาและสุขภาพกับหนวยงานภายนอก

 1) ลงนามความรวมมือกับการกฬีาแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เพื่อรวมมือทางวิชาการในการ
ผลิตบัณฑิต การพัฒนาบุคลากรทางดานวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย โดยมีการแลกเปล่ียน     องคความ
รู การพฒันาทางดานวิชาการ การรวมมือในการทําวิจัย เพื่อพฒันาองคความรูทางดานวิทยาศาสตรการกฬีาและการออก
กําลังกาย พรอมท้ังรวมมือในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ กจิกรรมทางวิชาการอืน่ ๆ  ทัง้ในระดับชาติและนานาชาตริวม
กัน ซึ่งการทํา MOU รวมกับการกีฬาแหงประเทศไทย ถือวาเปนโอกาสดีที่ในอนาคตที่อาจารยและนักศึกษาจะไดเรียนรู
การใชอุปกรณที่ทันสมัย ขณะเดียวกันจะไดเชิญผูทรงคุณวุฒิจากการกีฬาแหงประเทศไทยไปชวยใหความรูกับนักศึกษา 
และในอนาคตทางมหาวิทยาลัยก็จะมีการวิจัยรวมกันอีกดวย

2) ลงนามความรวมมอืกับสโมสรฟุตบอล MH ปกษใต เมือ่วนัที่ 3 สิงหาคม 2564 เพ่ือสงเสริมการแขงขนักีฬา
ฟุตบอลและสนับสนุนเยาวชนคนรุนใหม ปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขาสูเวทีฟุตบอลอาชีพ และใชสนาม
ฟุตบอลของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนสนามฝกซอม

3) สนับสนุนนักศึกษาเขารวมการแขงขันกีฬาตามโอกาส เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 
ทําใหหลายหนวยงานท่ีจัดการแขงขันไดงดจัดกิจกรรมแขงขันกีฬาในปนี้ออกไปกอน ทําใหในป 2564 ไมไดสงนักศึกษา
เขารวมการแขงขันใด
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กลยุทธที่ 2 สงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพของสํานักวิชา องคการนักศึกษา สภานักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา โดยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึงทั้งเพ่ือสุขภาพและการฝกฝนใหนักศึกษามี
จิตใจเปนนักกีฬาและเปนสุภาพบุรุษสุภาพสตรี

จัดโครงการสงเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพนักศึกษา  มหาวิทยาลัยไดจัดงบประมาณเพ่ือการจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา
และนนัทนาการสําหรับนักศึกษารวม 8 ชมรม ไดแก ชมรมแบดมินตัน ชมรมยิงปน ชมรมวอลเลยบอล ชมรมเปตอง ชมรม
ฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมฟุตซอล และชมรมกรีฑา แตเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 ทําใหตอง
งดจัดกิจกรรมในปนี้ออกไป โดยในปนี้ไดจัดเพียง 1 กิจกรรมคือรวมกับชมรมจักรยาน จังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคี
เครือขาย จัดการแขงขันจักรยานเสือภูเขาวลัยลักษณครอสคันทร่ี คร้ังท่ี 2 ตอนสานสัมพันธครอสคันทรี่ที่ มวล. ในวันท่ี 
18 ตุลาคม 2563 ณ สนามครอสคันทรี่ ศูนยกีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นอกจากนี้ ไดดําเนินการเตรียม
ความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ในป 2565 

กลยุทธที่ 3 ปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานการกีฬาและสุขภาพใหมี
ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน

ปรับปรุงศูนยกีฬาและสุขภาพ โดยในป 2564 มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจํานวน 33.207 ลานบาท เพื่อ
ทําการปรับปรุงสนามกีฬากลางเดิมใหเปนศูนยกีฬากลางของมหาวิทยาลัยที่ทันสมัย เพื่อเตรียมความพรอมที่จะใชเปน
เจาภาพในการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยในป 2565 โดยไดทําการปรับปรุงสนามฟุตซอล ซอมบํารุงสระวายนํ้า 
ทาสีประตูทางขึ้นสระวายนํ้า ซอมเหล็กดัด  สแตนเลสสระวายนํ้า เปลี่ยนกระเบื้องสระวายนํ้า ซอมแซม/ปรับปรุงเพิ่ม
เติมชั้นวางรองเทาสระวายนํ้า ซอมแซมสนามเทนนิสเปนสนามฟุตซอล ทาสีดานขางสนามฟุตบอล และซอมลานออก
กําลังกายสนามเทนนิสเกาหนาหอ 5

กลยุทธที่ 4 รับนักศึกษาประเภทโควตานักกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นท่ีภาคใตเพิ่มขึ้น

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตานักกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ประจาํปการศกึษา 2564 โดยกาํหนดจํานวนรับทัง้สิน้ 20 คน พบวา สามารถรบันกัศกึษาได 13 คน  คดิเปนรอยละ 65 ประกอบ
ดวย สํานักวิชาการจัดการ 1 คน สํานักวิชาแพทยศาสตร 10 คน สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 1 คน และสํานักวิชา
สหเวชศาสตร 1 คน
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กิจกรรมที�สําคัญ

ในรอบป� 2564
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ตุลาคม 2563

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  แถลงขาว
ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสูความเปนนานานาชาติ 
ยกระดับความเป นสากล พร อมเป  ดตัว
ศาสตราจารย ดร.ทพ.สิทธิชัย ขุนทองแกว 
คณบดีวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ, 
ศาสตราจารย คลนิกิ ดร.น.สพ.สวุชิยั  โรจนเสถยีร 
คณบดีวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  และอาจารย ดร.จิตติมา  ศังขมณี คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563  ณ หองประชุม 4 อาคารปฏิบัติเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ขับเคลื�อนความเป�นนานาชาติ 
ยกระดับความเป�นสากล

งานประดู่รวมช่อ มวล.คืนสู่เหย้า” ครั�งแรก 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย สวนกิจการนักศึกษา จัดงาน “ประดู
รวมชอ มวล.คืนสูเหยา คร้ังท่ี 1” เพื่อใหศิษยเกาไดกลับมาพบปะ
สังสรรคและสรางเครือขายศิษยเกาของมหาวิทยาลัยใหเขมแข็งมาก
ยิ่งขึ้น ท้ังเปนการแสดงความเคารพ กตัญูกตเวทิตาตอครู อาจารย 
โดยมี ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลกัษณ เปนประธาน และมีศิษยเกามหาวทิยาลยัวลัยลักษณ ตั้งแต
รุนที่ 1 -19 เขารวมงานกวา 1,000 คน ณ ลานเพลินตา อาคารไทยบุรี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เมื่อวันเสาร ท่ี 10 ตุลาคม 2563

 มหาวทิยาลัยวลัยลกัษณเปนเจาภาพทอดกฐนิสามัคคี ประจําป 
2563 เพื่อสมทบทุนเทพืน้คอนกรีตรอบอุโบสถและปรบัปรุงระบบไฟฟา 
ณ วัดเสนาราม ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยมี รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝาย
กิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอนใหเกียรติเปนประธาน
และถวายพระกฐิน  รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน รอง
อธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และผูมเีกยีรติในอําเภอทาศาลาและ
จังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ผูมีจิตศรัทธา รวมพิธี
ถวายพุมกฐินในคร้ังนี้ เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2563 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
เป�นเจ้าภาพทอดกฐิน ณ วัดเสนาราม
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พฤศจิกายน 2563

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร 

หลักสูตร “การสร้างกลยุทธ์

ขับเคลื�อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ 

World Class University”

 ศ า ส ต ร า จ า ร ย   ด ร . ส ม บั ติ  ธํ า ร ง ธั ญ ว ง ศ  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยว ลัยลักษณ   พร อมด วยคณะ
ผู บริหารของมหาวิทยาลัย ร  วมโครงการ สัมมนาเชิง
ปฏิ บัติการผู บ ริหาร หลักสูตร  “การสร  าง  Wor ld 
Class University”  เพ่ือเสริมสรางการรับรูและกําหนดแนวทางรวมการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณสู 
World Class University ระหวางวนัที ่1- 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ขนอมซนัไรสบีช รีสอรท อ.ขนอม จ.นครศรธีรรมราช

พิธีลงนามสัญญาตกแต่งภายในอาคาร

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และนายอํานวย  กาญจโนภาศ 
รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเพาเวอรไลน เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาจางตกแตงภายในอาคาร
โรงพยาบาลศูนย การแพทย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
(อาคาร A B C และ D) จํานวน 4 อาคาร มูลคา 895 ลานบาท 

โดยไดรับเกียรติจาก นายไกรศร วิศิษฎวงศ ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนประธานสักขีพยาน พรอม
หัวหนาสวนราชการ ผูแทนภาครัฐภาคเอกชน คณะผูบริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผูแทน
จากบริษัทเพาเวอรไลน เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด(มหาชน) และสื่อมวลชนรวมเปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 
ณ โถงกลาง ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ธันวาคม 2563

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สร้างสัมพันธ์

ประชาคมท่าศาลา แจงผลงานพัฒนาการ

มหาวิทยาลัยในรอบ ๔ ป�
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดกิจกรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณพบประชาคมทาศาลา โดยมีศาสตราจารย ดร.สมบัติ 
ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนประธานกลาว
ตอนรับพรอมรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยโอกาสครบ 
4 ป และนโยบาย/โครงการของมหาวิทยาลัยท่ีจะดําเนินการในป พ.ศ. 2564 โดยมีหัวหนาสวนราชการอําเภอทาศาลา 
ผูนําชุมชน และประธานชมรม กลุมมวลชนภาคีเครือขายตางๆ ในอําเภอทาศาลา เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้กวา 500 คน 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมใหญ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



รายงานประจําป� 2564                         89                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มกราคม 2564

รับมอบเงินทุนสนับสนุนพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์มานิ จาก กฟผ.

 ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย ศภุดิษฐ รองอธกิารบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ 
เปนตัวแทนรับมอบเงินทุนสนับสนุนจัดสรางแหลงเรียนรูพิพิธภัณฑชาติพันธุมานิ    จากนายอําพล โพธิวงศ ผูอํานวยการ
ฝายกลยุทธความยั่งยืน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) จํานวน 2,000,000 บาท (สองลานบาท) เมื่อวันที่ 11 
มกราคม 2564 ณ หอง 203 ชั้น 2 อาคารสํานักผูวาการฯ (ท 100) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย อําเภอบางกรวย 
จังหวัดนนทบุรี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Submits for QS Asia Rankings

      ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัย
วลยัลักษณ เปนประธานในการสงขอมูลทางระบบ QS Asia Rankings 
เพื่อเขารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประจําป 2564  เมื่อวันท่ี 27 
มกราคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง 
รองผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ และหัวหนาคณะทํางานการ

จัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเขาสูอันดับโลก รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝายกิจการ
ตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และผูชวยศาสตราจารย ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผูอํานวยการศูนยกิจการ
นานาชาติ รวมเปนสักขีพยาน

กุมภาพันธ์ 2564

แคมป�ป�� งในสวนสวย 

Valentine Camping in Green Garden 

@Walailak Botanic Park

 อุทยานพฤษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดกิจกรรมแคมปปงในสวนสวย Valentine Camping in Green 
Garden @Walailak Botanic Park เปดใหบริการลานกางเต็นท นอนดูดาว ชมภาพยนตรและดื่มดํ่าธรรมชาติ ทามกลาง
บรรยากาศอันรมรื่นตอนรับวันแหงความรัก โดยมีนักทองเที่ยว นักศึกษา และบุคลากรใหความสนใจเขารวมจํานวนมาก 
เมื่อที่ 13 กุมภาพันธ 2564 ณ อุทยานพฤษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ



รายงานประจําป� 2564                         90                        มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มีนาคม 2564

อธิการบดีมอบช่อดอกไม้

แสดงความยินดีแก่อาจารย์

ผู้ได้รับประกาศนียบัตรของ UKPSF

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มอบชอดอกไมแสดงความยินดีแก
อาจารยผูไดรับประกาศนียบัตรของ UKPSF ระดับ Fellow  
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม ชั้น 2 อาคารสห
กิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือเสริมสร้าง

ความความเข้มแข็งทางวิชาการ

แก่นักเรียน นักศึกษา

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และ วาท่ีรอยโท ดร. สุเวศ 
กลับศรี  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 รวมกันลงนาม
ในบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับ สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4 เพ่ือรวมกันพัฒนางานวิชาการรวมกัน โดยมี รองศาสตราจารย ดร.จรัญ 
บุญกาญจน รองอธิการบดีฝายวิชาการ มวล. และนายอํานาจ สุทิน รองผูอํานวยการ สพป.นศ.4 ลงนามเปนพยาน 
ทามกลางคณะผูบริหารของทั้ง 2 ฝาย รวมกันเปนสักขีพยาน เมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2564 ที่หองประชุม AD 3401 
(หองประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ

Grand Opening “ตลาดพฤหัสหรรษา 

Bota Market Chic & Chill”

 อุทยานพฤษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดพิธี
เปด Grand Opening “ตลาดพฤหัสหรรษา Bota Market 
Chic & Chill”  อยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 
ณ ลานกิจกรรมทางเขาอทุยานพฤกษศาสตร โดยมีศาสตราจารย 
ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
เปนประธาน ภายใตบรรยากาศที่สดใส และมีนักเรียน นักศึกษา 
บุคลากร และบุคคลทั่วไปเขารวมอยางคึกคัก
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ร่วมกับแหล่งฝ�กปฏิบัติงาน

วิชาชีพพยาบาล 

        ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ  
อธกิารบดมีหาวิทยาลยัวลยัลักษณ พรอมดวย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.อไุร จเรประพาฬ คณบดสีาํนักวิชา
พยาบาลศาสตร และคณะผูบริหารจากโรงพยาบาล 
18 แหง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 17 แหง 
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 4 แหง และสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา รวมกันลงนามในบันทึก

ขอตกลงความรวมมือดานการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ ระหวางสํานักวิชาพยาบาลศาสตรและ
แหลงฝกปฎิบัติงานวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล  เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564  ณ หองประชุม AD 3401 (หองประชุม
ศรีธรรมราช) ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ

ต้อนรับคณะนักศึกษา

หลักสูตรการบริหารความมั�นคง

สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที� 2

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวยคณะผูบริหาร ใหการ
ตอนรับผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาหลักสูตรการ
บริหารความม่ันคงสําหรับผูบรหิารระดับสูง (สวปอ.มส.) รุน
ที ่2 จาํนวน 27 คน นาํโดย นายธีระชัย เชมนะสิร ิอปุนายก
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พลเอก ดร.ธวิา เพ็ญเขตกรณ 
ผูอํานวยการหลักสูตร ในการเดินทางเขาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564  ณ อาคาร
อํานวยการโรงพยาบาลศูนยการแพทยฯ และหองประชุม ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและ

การออกกําลังกาย

     ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ ดร.กองศักด ยอดมณี 
ผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ลงนามในบันทึกขอ
ตกลง (MOU)ความรวมมือทางวิชาการดานวิทยาศาสตร
การกีฬาและการออกกําลังกาย ระหวางการกีฬาแหง
ประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมี 

รองศาสตราจารย จรัญ บุญกาญจน  รองอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก 
ผูอํานวยการฝายวิทยาศาสตรการกีฬา การกีฬาแหงประเทศไทย ลงนามเปนพยาน ทามกลางผูบริหารและบุคลากร
ของทั้ง 2 ฝาย ตลอดจนส่ือมวลชน รวมกันเปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม 1 (ชั้น 4) 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแหงประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

Submit THE World University Rankings 

เป�นครั�งแรก

 ศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนประธานในการสมัครเขารับการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยในระบบ THE World University 
Rankings โดยมี รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร ไหมศรีกรด 
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียน
การสอน  ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา  รองศาสตราจารย 
ดร. จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู อํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย ดร. เดวิด เจมส ฮารดิง 
รองผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติรวมเปนสักขีพยาน เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมเขาหลวง 
อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

เมษายน 2564

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ให้การต้อนรับ 

สส.นครศรีธรรมราช ลงสํารวจพื�นที�

เตรียมการก่อสร้างแก้มลิง 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

บนเนื�อที� 200 ไร่

 รองศาสตราจารย ดร. สุรินทร ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นุกูล สุขสุวรรณ ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่  ใหการตอนรับนายชัยชนะ   เดชเดโช สมาชิก
สภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ลงสํารวจพื้นที่เตรียมการกอสรางอางเก็บนํ้าหรือแกมลิง 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภค บริโภค ของพี่นองประชาชนชาวทาศาลาและปญหา
นํ้าทวมในชวงฤดูฝน พรอมรองรับการใชนํ้าของผูใชบริการ โรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใน
อนาคต เมื่อวันท่ี 2 เมษายน 2564 โดยมี นายพิทักษพงษ ติ๊บแกว ผูอํานวยการโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช 
นางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช นายอภินันท เชาวลิต นายก
องคการบริหารสวนตําบลทาศาลา นายธนกฤติ บุรินสุวรรณ ผูใหญบาน หมูที่ 2 ตําบลโพธิ์ทอง และผูนําทองถิ่น
ในพื้นที่รวมตอนรับและลงสํารวจพื้นท่ีรวมกัน ณ บริเวณอางเก็บนํ้า
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จับมือ สทน. เอ็มโอยู 

ด้านสหกิจศึกษา 

พร้อมพัฒนา

งานวิชาการร่วมกัน

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ และ รองศาสตราจารย ดร.ธวชัชยั 
ออนจันทร ผู อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ  (องคการมหาชน) ลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  (COOPERATIVE AND WORK 
INTEGRATED EDUCATION: CWIE)   ระหว างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ(องคการมหาชน) โดยมีผู ช วยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด รองอธิการบดีฝายกิจการสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ ดร.พิริยาธร สุวรรณมาลา รองผูอํานวยการ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร
แหงชาติ (องค การมหาชน) ลงนามเปนพยาน เมื่อวันที่  2 เมษายน 2564 ณ หองประชุม 301 ชั้น 3 
อาคาร 9 สทน.สํานักงานสาขาจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

ปาฐกถาพิเศษ 

“แนวคิดและทิศทางการพัฒนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” 

ในกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

ประจําป�งบประมาณ 2564

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม ประจําปงบประมาณ 2564 เพ่ือใหบุคลากรใหม
ไดพบปะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยลัยและไดรับรูถึงแนวทางในขับเคล่ือน และเปาหมายของมหาวิทยาลัย และได
รับทราบขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนใหเปนไปในทิศทางเดียวกันอยางถูกตอง  โดยไดรับเกียรติจาก 
ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน นายกสภามหาวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ ในหัวขอ “แนวคิดและทิศทางการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ หองประชุม AD 3401 (หองประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3  
อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ
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มหกรรมกินปูม้า นครศรีธรรมราช

 ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับ สํานักงานการวิจัยแหงชาติ(วช.) เครือขายภาครัฐ เอกชน 
และภาคประชาชน รวมกันจัดงานมหกรรมกินปูมา จังหวัดนครศรีธรรมราช กระตุนการซื้อขายสินคาผลิตภัณฑปูมา 
สินคาอาหารทะเลอื่นๆ เพื่อสรางกลไกเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยศูนยเรียนรูและ
ธนาคารปูมาในเครือขายในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี ไดรวมกันออกรานจําหนายผลิตภัณฑปูมา
ที่ผลิตโดยชุมชน ไดรับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนเขารวมงานจํานวนมาก เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2564 
ที่ผานมา ณ ลานตลาด Bota Market  อุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

งานวลัยลักษณ์สงกรานต์สืบสานประเพณี

  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณรวมกบัชุมชนรายรอบมหาวทิยาลัย
จัดงานประเพณีวันสงกรานต ประจําป 2564 เพื่อรวมสืบสาน
ประเพณีอันดีงามของไทย และเสริมสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชนรายรอบ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 
ณ โรงอาหารอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
ภายใตมาตรการควบคุมและปองกันการแพรระบาดของโรค
โควิด-19  อยางเครงครัด

คณะผู้บริหารและบุคลากร 

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแสดง

สัญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั�น 

และประกาศจุดยืน 

“ความสุจริต โปร่งใส” คือ 

เป�าหมายสูงสุดในการทํางาน

 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน  นายกสภามหาวิทยาลัยศาสตราจารย ดร.สมบัติ 
ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวยคณะผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรรวมถายภาพ
แสดงสัญลักษณต อต านคอร รัปชั่น ในกิจกรรมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม  ประจําป งบประมาณ 2564 
ณ หองประชุม AD 3401 (หองประชุมศรีธรรมราช) ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการออกแบบ
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พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พร้อมเป�ดโรงพยาบาลสนาม 

ขนาด 100 เตียง 

รองรับผู้ป�วยโควิด

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณพรอมดวยคณะ
ผูบริหาร ลงพื้นท่ีตรวจความพรอมของโรงพยาบาล
สนาม รองรับผู ป วยโรคโควิด-19 ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564  
ณ ศูนยกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
โดยเปนการใหความรวมมือกับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเปนไปตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรมท่ีสงเสริมใหมหาวิทยาลัยไดจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพ่ือรองรับผูปวยโรคโควิด-19 ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยโรงพยาบาลสนามแหงนี้มีขนาด 100 เตียง พรอมเปดใหบริการรองรับผูปวยโควิด 19 ตั้งแต
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เปนตนไป

นายก อบจ.เมืองคอน

มอบชุด PPE เจล 

หน้ากากอนามัย

       ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พรอมดวย 
รองศาสตราจารย   ดร. สุรินทร   ไหมศรีกรด 
รองอธิการบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนา
การเรียนการสอน รองศาสตราจารย ดร. สุวิทย วุฒิ

สุทธเิมธาว ีรองอธกิารบดฝีายบรหิาร ใหการตอนรบั นางกนกพร เดชเดโช นายกองคการบริหารสวนจังหวดันครศรีธรรมราช 
พรอมดวยนางอวยพรศรี เชาวลิต ประธานสภาอบจ.นครศรีธรรมราช คณะผูบริหาร หัวหนาสวน อบจ.นครศรีธรรมราช 
ผูนําทองท่ี ซึ่งเดินทางมาลงพื้นท่ีนําชุด PPE อุปกรณปองกัน เจล หนากากอนามัย มอบใหแกโรงพยาบาลสนาม 
จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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มิถุนายน 2564

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประดู่ช่อที� 24 ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meetings

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประดู ช อที่ 24 ออนไลนผานโปรแกรม 
Zoom Meetings  โดยศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลาวในกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2564 ผานระบบ Zoom Meetings เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2564

ประชุมเชิงปฏิบัติการ

เขียนแผนพัฒนา 

“ท่าศาลา เมืองอัจฉริยะ” 

มุ่งสร้างเมืองท่าศาลา

ให้ทันสมัย ปลอดภัย

และมีความสุข

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เปนประธานในพิธีเปดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเขียนแผนพัฒนา “ทาศาลา เมืองอัจฉริยะ” (Thasala Smart City) รวมกับ รองศาสตราจารย 
ดร.สุวิทย วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝายบริหาร ดร.เปรมฤดี นุ นสังข ผู  อํานวยการศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีนายวีระพรรณ สุขะวัลลิ  นายอําเภอทาศาลา เขารวมรับฟงการนําเสนอเปาหมาย
และทิศทางในการขับเคลื่อนไปสูเมืองอัจฉริยะจากตัวแทนหนวยงานราชการและภาคเอกชน เมือ่วันที ่18 มิถุนายน 2564 
ณ หองประชุมเขาหลวง ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา
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กรกฎาคม 2564

ฉีดวัคซีน COVID-19  

ล็อตแรกแก่บุคลากร

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดใหมีการฉีดวัคซีน
แอสตราเซเนกา (AstraZeneca)  ล็อตแรกแกบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย  ในระหวางวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2564 
ณ โรงพยาบาลศูนยการแพทย  โดยเปนวัคซีนที่กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม (อว.) 
จัดสรรให  กับมหาวิทยาลัย  เ พ่ือฉีดให แก  บุคลากร 
จํานวน 950 โดส 

สิงหาคม 2564

มอบเงินเยียวยาค่าวัสดุอุปกรณ์ปลูกสร้างบ้านให้แก่ราษฎร 

ที�ได้รับผลกระทบจากคําพิพากษาของศาลสืบเนื�องจาก

โครงการจัดตั�งมหาวิทยาลัยฯ รายละ 2 แสนบาท

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ เปนประธาน
ในกิจกรรมมอบเงินเยียวยาสนับสนุนคาวัสดุ
อุปกรณปลูกสร างบานราษฎร ท่ีได รับผล
กระทบจากคําพิพากษาของศาล สืบเนื่องจาก
โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยฯ โดยมี นายไตรรตัน 
ไชยรัตน รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอําเภอทาศาลา 
รองศาสตราจารย ดร.สุ รินทร ไหมศรีกรด 
รองอธิบดีฝายกิจการตางประเทศและพัฒนา

การเรียนการสอน ผูแทนจากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมกันมอบแกราษฎร
จํานวน 11 ราย รายละ 2 แสนบาท ทามกลางผูบริหาร บุคลากรของมหาวิทยาลัย เจาหนาที ่ส.ป.ก. และสื่อมวลชนรวมกนั
เปนสักขีพยาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 ณ หองประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา
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กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จับมือ 

ร.ร.เบญจมราชูทิศ 

พัฒนาวิชาการร่วมกัน

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ นายภักดี เหมทานนท 
ผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 
ลงนามในบนัทกึขอตกลงความรวมมอื ระหวาง มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ เพื่อรวมกันพัฒนาวิชาการและพัฒนาคุณภาพดานการศึกษารวมกัน โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พงศธร  เดชาตวิงศ ณ อยธุยา รกัษาการแทนคณบดสีาํนกัวชิาพหุภาษาและการศึกษาทัว่ไป มหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ และ วาที่รอยเอก คุณาวุฒิ ศรีสุวรรณ รองผูอํานวยการกลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ลงนามเปนพยายาน ทามกลางคณาจารยและบุคลากรของทั้งสองสถาบัน รวมกนัเปนสักขีพยายน  เมื่อวันท่ี 10 กนัยายน 
2564 ณ หองประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา

มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ ์MOU ทางวชิาการกบั 

Batangas State University ประเทศฟ�ลปิป�นส์

    มหาวทิยาลัยวลยัลักษณ โดยสํานกัวชิาพหุภาษาและการศกึษาท่ัวไป 
รวมกับศูนยกิจการนานาชาติ จัดกิจกรรมลงนาม MOU ทางวิชาการ
ระหวาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ Batangas State University 
ประเทศฟลิปปนส โดยมีศาสตราจารย ดร. สมบัติ ธํารงธัญวงศ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ลงนามในบันทึกขอตกลง

ความรวมมือ กับ Dr. Tiro A. Ronquillo อธิการบดีมหาวิทยาลัย Batangas State University ประเทศฟลิปปนส 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ หองประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา ผานทางออนไลน Zoom meeting

พิธลีงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ระหว่างการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และ นายยุทธศักด์ิ สุภสร ผูวาการ
การทองเท่ียวแหงประเทศไทย ลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือระหวางกัน ในการจัดทํา Application มานะ 
มานคร เพื่อขับเคลื่อนการทองเที่ยวในมิติใหมที่กาวทันตอ
ยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 ณ หองศรีธรรมราช อาคารสถาปตยกรรมฯ  โดยมี นายเอกวิทย 
มีเพียร รองผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตลอดจนผูบริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ผูบริหารการทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ผูบริหารภาครัฐ ภาคเอกชน สายการบิน ส่ือมวลชน รวมกันเปนสักขีพยานการลงนาม 
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สถิติที�สําคัญ
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งบแสดงฐานะการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2564

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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คณะผู้จัดทํา

ที�ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ์ อธิการบดี    
 ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ�ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา

คณะผู้จัดทํา
 อาจารย์ ดร.ป�ยะ  ปานผู้มีทรัพย์ หัวหน้าส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์    
 นางศศิรัศมิ� ประสาทแก้ว หัวหน้างานวิจัยสถาบัน   
 นางสาววราภรณ์  แหลมเพ็ชร เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์   
 นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์  
 ว่าที� ร.ต.เสกมนต์ หม่อมวิญญา พนักงานธุรการ ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 

เรียบเรียงโดย
 นางดวงพร เดชรัตนวิไชย เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์

    
ออกแบบกราฟ�ก
 นายธีรวัฒน์  ศรีบุญเอียด นายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา

ออกแบบปกและจัดทํารูปเล่ม
 นางสาวนริสา บัวเชย นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา  
    

ภาพถ่ายโดย
 ส่วนสื�อสารองค์กร
 นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ นักเทคโนโลยีการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื�อการศึกษา
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