
 

 

สารจากอธกิารบด ี
 

 จากภารกิจสําคัญอันดับแรกนับตั้งแตดํารงตําแหนงอธิการบดี คือ การกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย       

โดยแผนยุทธศาสตร 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) นับเปนแผนระยะยาวฉบับแรกของมหาวิทยาลัย มีความมุงมั่นที่จะ 

Reprofile จากการเปน “Teaching University” เปน “Research University” หรือ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบ

ชั้นนําของประเทศ” ทั้งนี้ เพื่อใหสอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 

2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่ง

วางเปาหมายการพัฒนาเพื่อใหคนไทยมีศักยภาพและประเทศมีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มขึ้น โดยมหาวิทยาลัย  

ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ 9 ประเด็นยุทธศาสตรที่ครอบคลุมพันธกิจกอตั้งทั้ง 4 ดาน 

 ผลสําเร็จในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรซึ่งตอบสนองภารกิจดานตางๆ ในป พ.ศ.2561 เปนการยืนยันถึงความ

มุงมั่นตั้งใจของผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา   

ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสูสังคมและเปนมหาวิทยาลัยที่พึ่งของสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การ

ดําเนินงานดานการวิจัยที่เริ่มมีทิศทางมุงสูเปาหมายสูงสุดในการเปน “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ” 

ตอไปในอนาคตซึ่งเริ่มเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

 

 

 

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ 
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สรุปสําหรบัผูบริหาร 
 

 ในป พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญทั้ง 9 ประเด็น      

ยุทธศาตร ดังตอไปนี้  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ 

วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ โดยในสวนของการพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย มหาวิทยาลัยไดมีการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนยความเปนเลิศและชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง 

จํานวน 17 ศูนย และไดรับงบประมาณและจัดสรรทุนเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยใหแกคณาจารย รวมทั้งสิ้น 244 โครงการ  พรอม

กันนี้ ไดมีการสงเสริมใหผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษชัดในวงกวาง ผานวารสาร ฐานขอมูล

และสื่อตางๆ ที่หลากหลาย โดยในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI, Scopus) 

จํานวน 155 เรื่อง นับเปนสถิติสูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สะทอนใหเห็นการพัฒนางานวิจัยสูสากลอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ 

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณทั้งหมด 5 วารสาร เขาสูฐานขอมูลระดับชาติ TCI  และมหาวิทยาลัยไดสงเสริม

การพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และเปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ที่ปรากฏชื่อ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัย/องคกรดานการวิจัยที่ติดอันดับ โดย SCImago Institutions Ranking (SIR) 

ซึ่งติดอันดับที่ 27 จาก 29 อันดับ มหาวิทยาลัย/องคกรของไทย  อันดับที่ 384 จาก 443 อันดับ และ 1,561 มหาวิทยาลัย/

องคกรของเอเชีย และอันดับที่ 714 จาก 784 อันดับ และ 5,637 มหาวิทยาลัย/องคกรของโลก และจากการจัดอันดับ 

สถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature ระหวางเดือนสิงหาคม 2017 ถึงเดือน

กรกฎาคม 2018 ผลปรากฎวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยูในอันดับ 9 ของประเทศไทย 

    การบริการวิชาการมุงสูมหาวิทยาลัยรับใชสังคม จากแนวคิดที่มุงเนนโครงการบริการวิชาการในรูปแบบ    

พันธกิจสัมพันธกับชุมชน มหาวิทยาลัยไดนําศักยภาพในดานตางๆ ไปขับเคลื่อนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ 

ไดแก ดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผานการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันกับทุก   

ภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอทาศาลา ภายใตชื่อโครงการวลัยลักษณ

บูรณาการ “ทาศาลา เมืองนาอยู” (Thasala Model : Smart and smile city) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน “เปนหลักในถิ่น” 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  จากการยึดหลักการบูรณาการและสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน  

ที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก สงผลใหการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณที่ดําเนินการโดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณดําเนินกาวหนาตามลําดับ มีผลงานเปนที่ประจักษและเปนที่

ยอมรับของสังคมวงกวาง  ผานการเผยแพรความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม ในแงมุมตางๆ ผานรายการวิทยุและโทรทัศน           

สื่อส่ิงพิมพ และสื่อออนไลน การจัดกิจกรรมสงเสริมในรูปแบบการประกวดแขงขันดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง    

การจัดกิจกรรมเชิงประเพณีและวันสําคัญตางๆ การพัฒนาแหลงโบราณสถานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนแหลง

เรียนรูทางดานประวัติศาสตรโบราณคดี  รวมถึงการจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง โดยมหาวิทยาลัยได 

พัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยจากการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 พบวา ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย          

มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (จากเปาหมาย 4.51) ซึ่งอยูในระดับดีมาก พรอมกันน้ี มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงขอบังคับ ประกาศ

มหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับหลักการบริหารบุคคลสมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมี

ความกาวหนา มีความมั่นคง และมีความสุขในการทํางาน โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณาจารยที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับ
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ปริญญาเอกสามารถศึกษาตอไดตามแผนของมหาวิทยาลัย  สงผลใหปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก    

คิดเปนรอยละ 53.8 จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด สําหรับการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการนั้น มหาวิทยาลัยไดทําการ

ปรับปรุงกระบวนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของอาจารยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผลจากการดําเนินการ 

พบวา มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 147 คน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ.2560 ซึ่งมีจํานวน 128 คน คิด

เปนรอยละ 29.4 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 

(Participative Management) เปนกลไกสําคัญในการเสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวนของประชาคม

มหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยการจัดกิจกรรมรวมกับชุมชนทองถิ่นผานกิจกรรมดานการวิจัยและการ

ใหบริการวิชาการ เพื่อสรางมุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสรางความรักความสามัคคีรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและ

ชุมชน  และจัดกิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธอันดีกับกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ และสงเสริมและพัฒนาการ

ใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน paperless office ดวย

การพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกต จํานวน 10 ระบบ เพื่อเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความ 

เปนสากล จากกลยุทธในการปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน 16 หลักสูตร ซึ่งเปนหลักสูตรที่สงเสริมความเปน

นานาชาติ จํานวน 9 หลักสูตร  โดยมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ งวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 

ประกอบดวย 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี พรอมกับการเปดโรงพยาบาล     

สัตวเล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรอัครราชกุมารี ซึ่งเปนวิทยาลัยที่จะเปดสอน

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรนานาชาติแหงที่ 2 ของประเทศไทย ภายใตแนวคิด “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติที่ไดรับ

มาตรฐานสากล (International Standards) โดยใชการเรียนการสอนเปนดิจิทัลทั้งหมดเรียกวาการเปนทันตแพทยแบบ 

“Digital Dentistry” 

ในดานการพัฒนาและปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนตามกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) โดยไดนําระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK 

Professional Standards Framework) จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาใชเปนกรอบ

ในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อใหอาจารยผูสอนมีทักษะความสามารถ มีความเปนมืออาชีพในการ และกําหนดใหมีการ

ปรับปรุงการประเมินการสอนของอาจารยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน UKPSF เพื่อแสดงใหเห็นวาอาจารยตองทําการสอน

เชิงรุก (Active Learning) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด รวมทั้งการสงเสริมใหมีการนํานวัตกรรม การกําหนดนโยบายใหทําการ

สอนโดยใชหองเรียนขนาดเล็ก (ประมาณ 40 คน) โดยไดปรับปรุงหองเรียนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2 จํานวน 39 หอง 

ชั้นใตถุนของอาคารสถาปตยกรรมศาสตร พรอมกับลงทุนพัฒนาระบบหองเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) และระบบ

สารสนเทศที่จําเปนสําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม รวมถึงการปรับปรุงปจจัยพื้นฐาน ทั้งในสวนของการพัฒนาศูนย     

บรรณสารและสื่อการศึกษาใหเปน Living and Digital Library การพัฒนาหองทดลองและหองปฏิบัติการทางดาน

วิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเทคโนโลยี เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการ

สอนใหมีมาตรฐานและเพื่อการปฏิรูปการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) ใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยไดพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยการคัดเลือกอาจารยชาวตางชาติที่มี

คุณภาพจากการพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณสอน และความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษเปนสําคัญ นอกจากนี้ 

ไดมีการพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ WUTEP (Walailak University Test of English Proficiency)  ซึ่งเปน
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ขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยไดทําการเปรียบเทียบคะแนนของ WUTEP กับขอสอบมาตรฐาน

ภาษาอังกฤษอ่ืนๆ เชน TOEFL, IELTS และอื่นๆ เปนที่เรียบรอยแลว  

ในดานการพัฒนาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และประกาศใชการจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาตามระบบของยุโรป (Europe Model) เพื่อดึงดูดใหมีผูสนใจเขาศึกษาทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ  

มหาวิทยาลัยไดสรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียนใหมากที่สุด โดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตองไดเรียนที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร/สํานักวิชาในการรับนักศึกษา การสื่อสารภาพลักษณ

มหาวิทยาลัยสูโรงเรียน (WU to School) และสื่อมวลชนสัมพันธ ภายใตแนวคิดหลัก "Walailak Land of Glory" การจัด

คายเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและเกิดความ

ประทับใจตอมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย และชวยในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอ

ในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีโครงการคายเยาวชนสําคัญ ไดแก คายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (International Cultural 

Camp 2018) คายยุวฑูตวลัยลักษณ (WU Young Ambassador Camp 2018) และคายวลัยลักษณสานฝน เมล็ดพันธุสู

อนาคต(WU Seeds Camp 2018)  

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงคของบัณฑิต  โดยสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ

และทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิต

สาธารณะ เปนทั้ง "คนดีและคนเกง" โดยกําหนดกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนและใหมีมาตรการในการดูแลนักศึกษา

ใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนด การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา  การสอนนักศึกษาใหเปน

คนดี โดยการจัดทํา Passport การเปนบัณฑิต “คนดี” รวมถึงการสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ เพื่อสรางแรงบันดาลใจใหนักศึกษามีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูความสําเร็จ รูจักขีดความสามารถทาง

วิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับผูอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือขายทางวิชาการที่อาจจะทํางานรวมกันในอนาคต

โดยจากการสํารวจภาวะการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 พบวา ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ศึกษา

ตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถสรางงานดวยตนเองภายในระยะเวลา 1 ป สูงถึงรอยละ 97.6 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข    

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความรมรื่นสวยงามในระดับ 

แนวหนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยไดพัฒนาสวนวลัยลักษณบริเวณอางเก็บน้ําดานหนามหาวิทยาลัย จํานวน 255 

ไร ประกอบดวยบริเวณที่เปนพื้นดินจํานวน 125 ไร และพื้นน้ํา 130 ไร ใหเปน landmark สําคัญของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย 

Green University การพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร ใหมีความโดดเดนที่สุดในภาคใต เพื่อเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยว 

การปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance  System) ทั้งอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐาน

มหาวิทยาลัยระดับสากล ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาและบุคลากรไดใชชีวิตสวนใหญอยูใน

มหาวิทยาลัย โดยสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะสอดคลองกับการเปน Residential 

University การพัฒนาระบบงานพิทักษทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยและการจราจร  การจัดการน้ําเสีย ขยะอันตราย และ

ขยะทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการรีไซเคิลและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไดรวมลงนามในบันทึกขอตกลง

ความรวมมือโครงการรวมวิจัยและพัฒนาศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจรกับบริษัท แฟรเวย โฮลดิ้ง จํากัด ในการบริหารจัดการ

ขยะที่ดีและเกิดประโยชนตอสังคม ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปนระบบที่มี

ประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยใหกับนักศึกษา  โดยไดจัดหารถไฟฟา (Shuttle Bus) จํานวน 18 คัน มาใหบริการแก

นักศึกษาและบุคลากร เพื่อความสะดวก รวดเร็ว  
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จากการมุงเนนการอนุรักษพลังงานและใหความสําคัญกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยมีโครงการมหาวิทยาลัย   

สีเขียวซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตรการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นนําของ

ประเทศ โดยมไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามกรอบและหลักเกณฑการประเมินของ UI Green Metric โดยมี

เปาหมายติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 17 ของประเทศ (จากแผน 5 ป) โดยในป 2017 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยไดเขา

รวมการจัดอันดับ UI GreenMetric ตามเกณฑการประเมิน 6 ดาน พบวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการจัดอันดับอยูที่

อันดับ 402 ของโลก จากผูเขารวมการจัดอันดับ 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอยูในอันดับที่ 23 ของประเทศไทย 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย

อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัยและอื่นๆ  

อาทิ การลงนามบันทึกขอตกลงพัฒนาความรวมมือ (MOU) กับบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และ

กลุมเซ็ลทรัล จํากัด บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและ

ระดับชาติ เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยและผูสนใจ การเสริมสรางความ

รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย ทั้งในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อ

ทราบความตองการของศิษยเกาที่อยูในโลกการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งโอกาสที่ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย การบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

คณาจารยและบุคลากร (Student & Staff Mobility) กับสถาบันการศึกษาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ 

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยไดมีการแสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ 

โดยมีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการพัฒนาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมเพื่อใชในผูสูงอายุจากวิสาหกิจชุมชน

โศภิษฐพัฒนา การพัฒนาเทคนิคการอบไมยางพาราแปรรูปแบบใหมที่ควบคุมโดยใชความเคนในไมเพื่อปองกันการแตกจาก 

สกว. โครงการศึกษาทัศนคติและระดับความมั่นใจในการทํางานนิติเวชศาสตรของแพทยทั่วไปในภาคใตตอนบนจาก สวรส.  

โครงการพัฒนาระบบลดความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลแบบตอเน่ืองดวยคลื่นไมโครเวฟสําหรับอุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจาก สกอ.  

โครงการพัฒนาเวยมะพราวจากสกว. รวมกับ บริษัท สยาม สมารท เฮิรบ จํากัด เปนตน                            

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถใน 

การแขงขัน  

จากการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตรที่ 1 มหาวิทยาลัยไดมีการ

พัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐานนวัตกรรม ทั้งนี้เพื่อแสวงหารายไดจาก

ลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปตอยอดเพื่อผลประโยชนทางธุรกิจในอนาคต โดยในป 

2561 มีการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย/นวัตกรรม จํานวน 5 เรื่อง และมีผลงานทรัพยสินทาง

ปญญาที่อยูระหวางยื่นขอรับการคุมครอง อีกจํานวน 23 ผลงาน นอกจากนี้ยังมีผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอด

เพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชย โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย โครงการจัดตั้งบริษัท (Start-up 

Company) โครงการบมเพาะธุรกิจ การบริการออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม โครงการ Talent Mobility  

รวมถึงการรวมแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  

จากแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงจัดทําแผนแมบทในการใช

ประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและจัดทําโครงการเชิงธุรกิจ 

เพื่อเปนรายไดสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต และใชนโยบายหุนสวนภาครัฐและเอกชน (Public 
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Private Partnership) เพื่อสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสรางศูนยบริการนักศึกษาตามแนวคิดของ

เมืองมหาวิทยาลัย อาทิ การดําเนินงานศูนยสมารทฟารม  โดยดําเนินการปรับพื้นที่ ขุดสระเก็บน้ํา เจาะบอบาดาล วางระบบ

ไฟฟา วางระบบน้ํา กอสรางถนน ยกรอง ขุดหลุม ปรับสภาพดินเพื่อปลูกไมผล 11 ชนิด จํานวน 131.5 ไร รวม 4,017 ตน ใน

การเปนฟารมตัวอยางที่ทันสมัยแกเกษตรกร และรวมมือกับบริษัท CPF ในการเขามาดําเนินการเลี้ยงสุกรและเลี้ยงไก รวมถึง

การสรางความสัมพันธกับชุมชนในการสรางผลผลิตของศูนยสมารทฟารม และแบงปนผลประโยชนรวมกันระหวางชาวบาน

และมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนยบริหารทรัพยสินดําเนินงานบริหาร

จัดการทรัพยสินและโครงการตาง ๆ เพื่อหารายไดแกมหาวิทยาลัย รวมถึงสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย 

อาทิ โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลศูนยการแพทย  โครงการรวมทุนโซลารฟารม  รวมถึงการ

แสวงหาแหลงเงินทุนจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสรางโอกาสใหมๆ ใหกับมหาวิทยาลัย อาทิ 

การจัดตั้งกองทุนพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 

ภาครัฐ ไดมีสวนรวมในการสรางเสริม สนับสนุน อีกทั้งเปนชองทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใชในกิจการของศูนยการแพทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางกวางขวาง  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของ 

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต  

มหาวิทยาลัยไดเรงรัดโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ โดย ณ กันยายน 2561     

มีผลการดําเนินงานแลวเสร็จตามแผน รอยละ 78.71 จากระยะะเวลาการกอสรางตามสัญญา 1,400 วัน (เริ่มสัญญา 30 

กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562) พรอมกันนี้ มหาวิทยาลัยไดเปดใหบริการโรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  อยางเปนทางการ (Grand Opening) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 โดยไดรับการขึ้น

ทะเบียนเปนหนวยบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประเภทหนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริการ

ประจํา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 โดยเปดใหบริการผูปวยนอกใน 13 คลินิก และอยูระหวางการเตรียมความพรอมสําหรับ

เปดใหบริการผูปวยใน โดยคาดวาจะเปดใหบริการไดประมาณเดือนธันวาคม 2561 นี้ และจากการสงเสริมการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทย 

โดยไดรับงบประมาณแผนดิน  (ปงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564) ในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 337.16 ลานบาท  รวมถึงไดมีการจัดตั้ งกองทุนพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัย          

วลัยลักษณ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ ไดมีสวนรวมในการสรางเสริม สนับสนุน อีกทั้ง

เปนชองทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใชในกิจการของศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางกวางขวาง และจากการ

มุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการใหบริการการรักษา โดยมีแหลงปฏิบัติการทางการวิจัยและฝาย

ใหบริการการศึกษาวิจัยภายใตโครงสรางของศูนยการแพทย (Teaching and research hospital) ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่

แตกตางจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป ไดมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ซึ่งปจจุบันมี 5 

ศูนย  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ  

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานการกีฬาและสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน รวมทั้งสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพ โดยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึง       

ทั้งเพื่อสุขภาพและการฝกฝนใหนักศึกษามีจิตใจเปนนักกีฬา รวมถึงการพัฒนานักศึกษาเขาสูการแขงขันทั้งกีฬาภายในและ
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ภายนอกมหาวิทยาลัย และการสรางความรวมมือดานการกีฬาและสุขภาพกับหนวยงานภายนอก รวมทั้งรับนักศึกษาประเภท

โควตานักกีฬาเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ภาคใตเพิ่มขึ้น 
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สารบัญ 
 

สารจากอธิการบดี 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

ขอมูลพื้นฐาน 

 พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

 วิสัยทัศน 

 พันธกิจ 

 เปาหมายสูงสุด 

 ยุทธศาสตร 

การบริหารงาน 

โครงสรางการบริหาร  

 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

 คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

รายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2561 

     ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความ

เปนสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข                                     

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย                              

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการ

แขงขัน  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ  

กิจกรรมสําคัญในรอบป  

งบการเงิน 

คณะผูจัดทํา 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”  

อันเปนสรอยพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

เปนมหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอน 

ครอบคลุมทั้งดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาศาสตรสุขภาพ  

โดยพัฒนาสภาพแวดลอมใหเปนเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University  

ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ  

มีการจัดภูมิทัศนใหเปนแหลงเรียนรูภายใตสิ่งแวดลอมที่ดี รมรื่น เขียวสะอาด ปราศจากมลพิษ (Green Campus) 

 

พัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

 

2534 : คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2535 : พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานนามมหาวิทยาลัยวา “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ”   พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พุทธศักราช 2535 

2539 : สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารีเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในพิธีวางศิลา

ฤกษอาคารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ณ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2541 : เปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรก 

2545 : สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทาน

ปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรุนแรกของมหาวิทยาลัย 

2548 : นักศึกษาระดับปริญญาเอกรุนแรกสําเร็จการศึกษา ถือเปนปที่มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินภารกิจดานการสรางบัณฑิต

สมบูรณในทุกระดับการศึกษา 

2551 : รับนักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตรรุนแรก 

2553 : เปดศูนยการเรียนรูมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2555 : ครบรอบ 20 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัย 

2557 : นักศึกษาสํานักวิชาแพทยศาสตรสําเร็จการศึกษารุนแรก 

2558 : เริ่มดําเนินการกอสรางอาคารศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2560 : จัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ และวิทยาลัยนานาชาติ 

2561 : จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
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คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติโครงการจัดตัง้มหาวิทยาลยั 
ทีจั่งหวัดนครศรีธรรมราช 
 

2534 

2535 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานนามมหาวิทยาลัยว่า 
“ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์ ”   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท ร ง ล ง พ ร ะ ป ร ม า ภิ ไ ธ ย ใ น
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ พุทธศักราช 2535 

2539 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารีเสด็จพระ
ราชด าเนินเป็น 
องค์ประธานในพิธีวาง 
ศิลาฤกษ์ อาคาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
ณ อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เปิ ดรับ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีรุ่นแรก 

2541 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้า
ฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี เสด็จพระ
ราชด าเนินแทนพระองค์ 
พระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี รุ่ นแรกของ
มหาวิทยาลัย 

2545 

นักศึกษาระดับปริญญาเอกรุ่น
แรกส าเร็จการศึกษา ถือเป็นปี
ที่มหาวิทยาลัยสามารถด าเนิน
ภารกิจด้านการสร้างบัณฑิต
สมบูรณ์ ในทุกระดับการศึกษา 

2548 
2551 

รับนักศึกษาส านักวิชา
แพทยศาสตร์รุน่แรก 

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 10



2553 
เปิดศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2555 
ครบรอบ 20 ป ี

แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาส านักวิชา
แพทยศาสตร์ส าเรจ็
การศึกษารุ่นแรก 

2557 

เริ่ มด า เ นินการก่อสร้าง
อาคารศู นย์ ก า รแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

2558 

จั ด ตั้ ง วิ ท ย า ลั ย สั ต ว
แพทยศาสตร์อัครราชกุมารี  
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
น านาชาติ  แ ล ะ วิ ทย าลั ย
นานาชาติ 

2560 
2561 

จัดตั้งบัณทิตวิทยาลัย 
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สัญลักษณมหาวิทยาลัย 

 

ตรา  

 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดอัญเชิญตราพระนามอักษรยอ “จภ” 

ภายใตจุลมงกุฎซึ่งเปนตราพระนามในสมเด็จพระเจาลูกเธอ     เจาฟาจุฬา

ภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ประดิษฐานที่กึ่งกลาง อักษร “จ” เปนสี

แสด และอักษร “ภ” เปนสีขาว มีพื้นสีมวงรองรับ และมีแพรแถบพื้นสีขาว

ขอบสีทองรองรับอยูเบื้องลางพรอมอักษรสีมวงคําวา “มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ” ประดับอยูภายในแพรแถบ 

 

 

สี แสด-มวง    

 

สีแสด สีประจําวันพฤหัสบดี ซึ่งเปนวันประสูติของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี   

 

สีมวง   สีประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสีประจําพระรัตนธัชมุนี (มวง รัตนธโช-เปรียญ) เจาอาวาสวัด     ทาโพธิ์

วรวิหารและผูอํานวยการจัดการศึกษามณฑลนครศรีธรรมราชและมณฑลปตตานี (ในสมัยรัชกาลที่ 5) ที่ชาว

นครศรีธรรมราชนับถือยกยองวาเปนผูจัดการศึกษาสมัยใหมของภาคใต 

ตนไม  

 ประดู (Pterocarpus indicus Willd) สวนมากพบในปาเบญจพรรณทางภาคใต นิยมปลูกใหรมเงา ในเมือง

นครศรีธรรมราชเคยปลูกบริเวณศาลาหนาจวนเจาเมืองซึ่งรูจักกันในนาม “ศาลาประดูหก” 

 

 ปณิธาน 

 มหาวิทยาลัยมีจุดมุงหมายหลักในการบุกเบิก แสวงหา บํารุงรักษา และถายทอดความรู เพื่อสรางสรรคจรรโลง

ความกาวหนาและความเปนเลิศทางวิชาการ  อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาบุคคลใหเปนผูมีความเรืองปญญาและ

คุณธรรม  เอื้ออํานวยตอความเจริญของสังคมและของมนุษยชาติ มุงสรางบัณฑิตใหเปนทั้ง “คนดีและคนเกง” โดยเนน 

1. ความเปนคนที่ทันสมัยในฐานะพลเมืองและพลโลกที่มีอุดมการณประชาธิปไตย  รูรอบ  และมีทัศนะที่

กวางไกล 

2. ความเปนนักวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรูความสามารถและทักษะในสาขาที่ศึกษาลึกซ้ึงและประยุกต

ไปสูการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความเปน “ศึกษิต” ที่มีมโนธรรม   คุณธรรมและจรรยาวิชาชีพ  สามารถดํารงชีวิตและดํารงอยูในสังคมไดดี 
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 วิสัยทัศน 

  เปนองคการธรรมรัฐ  เปนแหลงเรียนรู   

เปนหลักในถิ่น   เปนเลิศสูสากล 

 

 พันธกิจกอตั้ง  

 1. ผลิตและพัฒนากําลังคนระดับสูงใหมีมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ภาคใตและของประเทศ 

 2.  ดําเนินการศึกษา คนควาวิจัยและพัฒนา องคความรูใหมใหสามารถนําไปใชในการพัฒนาการผลิตใหมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ  เพื่อความสามารถในการพึ่งตนเองและการแขงขันในระดับนานาชาติ 

 3. ใหบริการทางวิชาการแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในดานการใหคําปรึกษาแนะนํา  การวิจัยและ

พัฒนา  การทดสอบ  การสํารวจ  รวมทั้งการฝกอบรมและพัฒนาอันจะกอใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยีที่จําเปนและ

เหมาะสม   เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคและประเทศชาติ 

 4. อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมอันเปนจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต เพื่อให

มหาวิทยาลัยเปนศูนยรวมของชุมชน  และเปนแบบอยางที่ดีของสังคมในอนาคต  

 พันธกิจยุทธศาสตร 

 มุงสรางคุณคาและความเปนเลิศระดับสากลในทุกสาขาวิชาชีพ มีนวัตกรรมการดําเนินงานตามพันธกิจที่ทันสมัย 

พัฒนาทุนมนุษยและสินทรัพยใหมีเอกลักษณและศักยภาพ พรอมรองรับการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของประเทศและ

ของโลก โดยสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน รวมถึงตระหนักและใหความสําคัญในการสรางสังคมสุขภาวะและองคกร

แหงความสุข บนพื้นฐานหลักการทํางานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  

 

 คานิยมรวม 

  W A L A I L A K   

ยอมาจากคําภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

W – Wisdom หมายถึง มุงสูปญญา 

A – Advancement หมายถึง ล้ําหนาสรางสิ่งใหม 

L – Loyalty หมายถึง มอบใจใหองคกร 

  A – Altruism หมายถึง เอื้ออาทรตอผูอื่น 

  I – Integrity หมายถึง ยืนบนฐานความซื่อสัตย 

  L – Lean หมายถึง กะทัดรัดเดนชัดในคุณคา 

  A – Accountability หมายถึง ตรวจตราความรับผิดชอบ 

  K – Knowledge Sharing หมายถึง ใฝรูรอบมอบแบงปน 

 

 อัตลักษณ 

  บัณฑิตมีความรูคูการปฏิบัติ   อุตสาหะสูงาน   

เกงดานศิลปศาสตรและเทคโนโลยี   มีคุณธรรม 
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 ยุทธศาสตร 20 ป    

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหม เพื่อมุงสูความ

เปนสากล  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข                                     

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย                              

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ และความสามารถในการ

แขงขัน  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูงและเปนเสาหลักดานสุขภาวะของ

ประชาชนในพื้นที่ภาคใต  

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ  
 

 เปาหมายสูงสุด    

“มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณแบบชั้นนําของประเทศ” 
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รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวทิยาลยั 
รองอธิการบดีฝ่ายวจัิยและบรกิารสังคม 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรยีนการสอน 

ส่วนการเงินและบัญชี 
ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 
ส่วนกิจการนักศึกษา 
ส่วนสื่อสารองค์กร 
ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร ์
ส่วนพัสดุ 
ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 
ส่วนอาคารสถานที่ 
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์  
ส่วนนิติการ 
โครงการมหาวิทยาลยัสีเขียว 
ส่วนบริการกลาง 
ส่วนภูมิสถาปัตยกรรมและสิ่งแวดลอ้ม 
ผู้บริหารประจ าส านักงานอธิการบดี 
 

ส านักวิชาการจัดการ 
ส านักวิชาศิลปศาสตร ์
ส านักวิชารัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ 
ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
ส านักวิชาสาธารณสขุศาสตร์ 
ส านักวิชาแพทยศาสตร ์
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 
ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อคัราชกุมารี 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรน์านาชาติ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร ์
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรพัยากร 
ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์
ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสือ่สารองค์กร 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสง่เสรมิกีฬา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโครงการก่อสรา้ง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาการเรยีนการสอน 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฏหมาย 

ส านักงานอธิการบดี ศูนย์ สถาบัน ส านักวิชา 

โครงการ 

 
 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอล 
ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 
ศูนย์บริการการศึกษา 
ศูนย์บริการวิชาการ 
ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
อาศรมวัฒนธรรมวลัยลกัษณ์ 
ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ 
ศูนย์กิจการนานาชาติ 
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน 
ศูนย์บริหารทรัพยส์ิน 
ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
อุทยานพฤกษศาสตร์ 
 
 
 

 
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์ 
สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 
 

โครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสยี ขยะอันตราย
และขยะทั่วไป 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

สภาวิชาการ 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์      

ส านักผู้บริหาร                      
หน่วยตรวจสอบภายใน  

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 15



คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 
นายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
 

 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

ศาสตราจารย ดร.โกวิทย โปษยานนท 
 

 
ศาสตราจารย ดร.สมบัต ิธํารงธัญวงศ (อธิการบดี) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

1. นายนนทพล นิ่มสมบญุ 

2. ศาสตราจารย ดร.อานันท กาญจนพันธุ 

3. ดร.กฤษฎา เสกตระกูล  

4. ศาสตราจารย ดร.อุดม ทมุโฆษิต 

 

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอแตงตั้ง 

1. ศาสตราจารย ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 

2. ศาสตราจารย นายแพทยสุทัศน ฟูเจริญ 

3. นายธีระชัย เชมนะสิร ิ

 

 
 

  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจากภาคใต 

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ 

ศาสตราจารย ดร.คณิต ณ นคร 

นายรุจาธิตย สุชาโต 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากกรรมการสภาวิชาการ 

1.รองศาสตราจารย ดร.จรญั บุญกาญจน 

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท เจาะจิตต 

 

   
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

1.รองศาสตราจารย ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกลุ 

2.ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย วุฒิสุทธเิมธาว ี

3.ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศลิป 

 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ ์สุขสอาด 

 (รองอธิการบดฝีายกิจการสภามหาวิทยาลัย) 
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ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

นายบรรจงวิทย ย่ิงยงค 

 (หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
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คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 
 

อธิการบดี 

ศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ธํารงธัญวงศ 
 

รองอธิการบดี 

รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร  ไหมศรีกรด ฝายกิจการตางประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน 

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน  ฝายวิชาการและกิจการตางประเทศ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวิทย  วุฒิสุทธิเมธาวี ฝายบริหาร 

ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ  ฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา 

ศาสตราจารย น.สพ.ดร.อภินันท สุขประเสริฐ ฝายวิจัยและบริการสังคม 

รองศาสตราจารย ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน  ฝายกิจการนักศึกษา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด ฝายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผูชวยอธิการบดี 

อาจารย ดร.นุกูล  สุขสุวรรณ   ฝายบริหาร 

รองศาสตราจารย ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี ฝายสื่อสารองคกร 

อาจารย ดร.ไพโรจน  นวลนุม   ฝายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธัญญา ดวงอินทร ฝายพัฒนาการเรียนการสอน 

อาจารยนรากร  สุวรรณโชติ   ฝายสงเสริมกีฬา 

นายจารุ คัตตพันธ    ฝายบริหารโครงการกอสราง 
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พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ เผาชู    ฝายกฏหมาย 

นายสมพร ศรีสุวรรณ    ฝายบริหารงานบุคคล 
 

คณบด ี

ศาสตราจารย ดร.ธวัชชัย  ศุภดิษฐ   สํานักวิชาการจัดการ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิพนธ  ทิพยศรีนิมิต  สํานักวิชาศิลปศาสตร 

รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร    สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ ชะอุม เพ็ญสุขสันต สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริท  เจาะจิตต  สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

อาจารย ดร.นายแพทยปรัชญะพันธุ  เพชรชวย  สํานักวิชาแพทยศาสตร 

อาจารย ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ   สํานักวิชาเภสัชศาสตร 

รองศาสตราจารย ดร. จิตรบรรจง  ตั้งปอง  สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

ผศ.ดร.สุริยัน  ธัญกิจจานุกิจ    สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

รศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี    สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

รองศาสตราจารย ดร.จรัญ  บุญกาญจน   สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

รองศาสตราจารย ดร.พูลพงษ  บุญพราหมณ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร 

ผศ.ดร.กิจชัย  จิตขจรวานิช    สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

                                                                    และการออกแบบ 

ศาสตราจารย ดร.ทันตแพทย สิทธิชัย  ขุนทองแกว วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติ 

ผูชวยศาสตราจารย น.สพ.ดร.พีรศักดิ์  สุทธิโยธิน  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 

อาจารย ดร.จิตติมา ศังขมณี    วิทยาลัยนานาชาติ 
 

รองคณบด ี

อาจารย ดร.รุงรวี  จิตภักดี    สํานักวิชาการจัดการ 

ดร.สุขุมาล  กล่ําแสงใส    สํานักวิชาการจัดการ 

ผศ.ดร.สิริพร  สมบูรณบูรณะ    สํานักวิชาศิลปศาสตร 

ดร.รัตนสิทธ์ิ  ทิพยวงศ    สํานักวิชารัฐศาสตรและนิติศาสตร 

ดร.อุไร จเรประพาฬ    สํานักวิชาพยาบาลศาสตร 

ดร.สุภาภรณ  ยิ้มเที่ยง    สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

นางสาวอุไรวรรณ  หมัดอาดัม    สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 

5.อาจารย นพ.ธีระพันธ  สงนุย   สํานักวิชาแพทยศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รพีพร  ขวัญเชื้อ   สํานักวิชาแพทยศาสตร  

ฮาจารย นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา   สํานักวิชาแพทยศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา จันทรัตน   สํานักวิชาเภสัชศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราวุฒิ  สมศักดิ์  สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

อาจารย ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ    สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ผศ.ดร.จรรยารักษ  ทองสมพร   สํานักวิชาวิทยาศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิจิตรา  เพ็ชรกิจ  สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร  
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อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ  สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร  

รศ.เรวัต  สุขสิกาญจน   สํานักวิชาสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ 

 

ผูอํานวยการศูนย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูวดล  บางรักษ  ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย ดร.อรรถโส  ขําวิจิตร  ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ผูชวยศาสตราจารย  ดร. ศิวนาถ  นันทพิชัย ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

อาจารย ดร.นีรนาท  แกวประเสริฐ ระฆังทอง ศูนยบริการการศึกษา 

ผศ.ดร.อมรศักดิ์  สวัสดี   ศูนยบริการวิชาการ 

ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ   ศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา (ผูกํากับดูแลฝายภายใน) ศูนยการกิจการนานาชาติ 

อาจารย ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย  ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป ศูนยพัฒนาทรัพยสิน 

นายจุมพล  สัจจะอารีวัฒน   ผูอํานวยการศูนยสมารทฟารม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิยม  กําลังดี  อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารยสุธีระ  ทองขาว   อุทยานพฤกษศาสตร 

นพ.ธีระพันธ  สงนุย   ผูอํานวยการศูนยการแพทย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วิทยาพันธ  สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 

อาจารย ดร.ผานิตย  คุมฮิ้น   สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 

อาจารย ดร.พงศธร  เดชาติวงศ ณ อยุธยา ผูอํานวยการสถาบันภาษา 

รองศาสตราจารย ดร.สืบพงศ  ธรรมชาติ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 
 

รองผูอํานวยการ 

ดร.พิจักษณ  สัมพันธ   ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

อาจารย  ดร.ปกรณ ดิษฐกิจ   ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา 

ดร.กาญจนนัฐฐา  ไชยศรียา   ศูนยบริการการศึกษา 

นายอวยพร เรืองศรี    ศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอน 

นพ.สุรศักดิ์  วิจิตรพงศจินดา   ศูนยการแพทย  

อาจารย ดร.อรทัย  นนทเภท   ศูนยการแพทย  

ผศ.ดร.อุดมศักดิ์  แซโงว   สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 
 

หัวหนา 

นายบรรจงวิทย  ยิ่งยงค   สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

นางปรีดา  โชติชวง    (ผูกํากับดูแล) หนวยตรวจสอบภายใน 

นางจุฑารัตน  ธานีรัตน   สวนการเงินและบัญชี 

นายสมพร ศรีสุวรรณ   สวนทรัพยากรมนุษยและองคกร 

นายปยวัชน  คงอินทร   สวนกิจการนักศึกษา 

นางสาวจิตตนา  หนูณะ   สวนสื่อสารองคกร 

อาจารย ดร.ปยะ  ปานผูมีทรัพย  สวนแผนงานและยุทธศาสตร 

22



นายพิพัฒนพันธุ  สุวรรณอักษร  สวนพัสดุ 

นายสิทธิชัย  พนิตอังกูร   สวนอํานวยการและสารบรรณ 

นายประพาส  ศรีวิลัย   สวนอาคารสถานที่ 

นางสาวอรพินท  ไชยพงศ   หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

นายทวีศักดิ์  รัตนวงศเดช   สวนนิติการ 

นายอุทัย  แกลวกลา   สวนบริการกลาง 

นายประพาส  ศรีวิลัย   สวนภูมิสถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม 

ดร.วีรพงศ  โชติชวย   โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว 

นายไพรวัลย  เกิดทองมี   โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย  

            ขยะอันตรายและขยะทั่วไป   
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ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนาประเทศ 
 

การพัฒนาความเปนเลิศทางการวิจัย 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ผานกลไกศูนยความเปนเลิศ

และชุดโครงการที่มีผลกระทบสูง โดยปจจุบันไดจัดตั้งศูนยความเปนเลิศแลวจํานวน 17 ศูนย  

   
 

  

 
 

 

 
                                                               ศูนยความเปนเลิศดานการบริหารจัดการทองถิ่นและเมือง 

 
 
 

(ออกแบบ Infographic) 
 

24



 

 

มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณและไดจัดสรรทุนเพื่อการขับเคลื่อนงานวิจัยประเภทตางๆ ใหแกคณาจารย  

ประกอบดวย ทุนงบประมาณแผนดิน ทุนภายใน ไดแก 1) ทุนสงเสริมนักวิจัยใหม 2) ทุนมุงเปายุทธศาสตร 3) ทุนจัดทํา

ขอเสนอโครงการ 4) ทุนอุดหนุนการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

5) ทุนอุดหนุนประเภทบุคคล ทุนภายนอก  ทุนสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกชาวสําหรับตางประเทศ รวมทั้งสิ้น 244 

โครงการ   
 

จํานวนโครงการวิจัย ประจําป พ.ศ.2561  

ปงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนโครงการวิจัย  225 227 289 360 244 

 

 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการสรางเครือขายและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่ตอบสนองตอการพัฒนาเชิงพื้นที่และ 

เชิงประเด็น ผานโครงการๆ  สําคัญ ไดแก การใหทุนวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Research) โครงการวิจัย

และพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังตามแนวพระราชดําร ิ และโครงการวิจัยในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  

 
 

มหาวิทยาลัยสงเสริมใหผลงานวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษชัดในวงกวางผานวารสาร 

ฐานขอมูลและสื่อตางๆ ที่หลากหลายและสอดคลองกับบริบทยุคสมัย 

 ผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ 
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ในปงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูลระดับนานาชาติ (ISI, Scopus) จํานวน 

155 เรื่อง นับเปนสถิติสูงสุดของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ สะทอนใหเห็นการพัฒนางานวิจัยสูสากลอยางตอเนื่อง และมีผลงาน

ตีพิมพที่ไมอยูในฐาน ISI, Scopus จํานวน 121 เรื่อง รวมเปนจํานวนทั้งสิ้น 276 เรื่อง เพิ่มขึ้น 26 เปอรเซ็นตจากปที่ผานมา 
 

ปงบประมาณ 2558 2559 2560 2561 

จํานวนผลงาน (บทความ) 100 121 123 155 

 

 
 

 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology 

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) เปนวารสารดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่อยูในฐานขอมูล Scopus จากมหาวิทยาลัยไทยเพียงแหงเดียวที่ปรับการออกเปนรายเดือนตอเนื่องเปน

ระยะเวลา 5 ป รวมจํานวน 60 ฉบับ ตีพิมพบทความกวา 400 เรื่อง วารสาร WJST มีคา SJR (Scimago Journal Rank) 

สูงเปนอันดับ 75 จากวารสารทั่วโลกทั้งหมด 116 รายชื่อสาขา Multidisciplinary ในฐานขอมูลจึงจัดอยูใน Quartile 3 มี

คา SJR เทากับ 0.160 สูงเปนอันดับ 17 จากทั้งหมด 37 อันดับของประเทศไทยทุกสาขาในฐานขอมูล สงผลใหมีนักวิจัย 

นักวิชาการทั่วโลกสงผลงานเขารับการตีพิมพในวารสารโดยมีแนวโนมที่สูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

Year  
Volume 

number  
No. of issues  

No. of 

papers  

Total 

submission  

Acceptance 

ratio (%)  

2010  7  2  19  27  90  

2011  8  2  18  220  79  

2012  9  4  50  283  60  

2013  10  6  60  227  45  

2014  11  12  95  402  26  

2015  12  12  97  419  25  

2016  13  12  89  928  15  

2017  14  12  85  1,001 13  

2018 15 12 75 800 8 

  ที่มา: http://wjst.wu.ac.th และ http://www.scimagojr.com 
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 วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณทั้งหมด 5 วารสาร เขาสูฐานขอมูลระดับชาติ TCI 

ในปงบประมาณ 2561 วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ทั้งหมด 5 วารสาร เขาสูฐานขอมูลระดับชาติ 

TCI นอกจากนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดสงเสริมการพัฒนาคุณภาพวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยวางกรอบใหวารสารทั้งหมดจํานวน 4 วารสาร ไดแก วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, วารสารการจัดการ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ, วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

ยกระดับคุณภาพเขาสูฐานขอมูลอาเซียน (ACI) เพื่อเปนสื่อกลางและสรางชองทางการเผยแพรผลงานในระดับสากล รวมถึง

การสรางความมั่นใจในการตีพิมพบทความวิจัยและบทความวิชาการของอาจารยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

ดวย 

รายชื่อวารสาร บรรณาธิการ ฐานขอมูล กลุมที่ / Quartile 

1. วารสารนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  

(ศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน จํานวน 2 ฉบับ/ป) 
ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย TCI TCI กลุม 2 

2. สารอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

(อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ จํานวน 2 ฉบับ/ป)  
รศ.ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ TCI TCI กลุม 2 

3. วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 2 ฉบับ/ป)  
ผศ.ดร.สิริพร สมบูรณบูรณะ TCI TCI กลุม 1 

4. วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

(สํานักวิชาการจัดการ จํานวน 3 ฉบับ/ป)  
ผศ.ดร.ชูลีรัตน คงเรือง TCI TCI กลุม 1 

5. Walailak Journal of Science and Technology  

(สถาบันวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 12 ฉบับ/ป)  
รศ.ดร.ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล 

TCI, ACI, 

Scopus 

TCI กลุม 1 

Scopus (Q3) 

 กําเนิด Proceedings รูปแบบใหมของงานประชุมวิชาการภายในประเทศ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เสริมฐานการเปน "บานของวารสารวิชาการคุณภาพ" เปดตัว Walailak Procedia เพื่อ 

รองรับผลงานจากการประชุมวิชาการ โดยมีจุดเดนคือ ตีพิมพบทความฉบับเต็ม (Full-length paper) ของผลงานวิจัยที่เสนอ

ในการประชุมวิชาการ  โดยไมตองรอเวลาตีพิมพนาน (Rapid publication) เผยแพรในวันประชุมวิชาการ  ผูเขารวมประชุม

สามารถอานออนไลนได ขณะฟงบรรยายหรือชมโปสเตอร มี article ID, number และ volume ที่ชัดเจนเปน Periodicals 

สืบคนไดไมสูญหาย และเพิ่มโอกาสไดรับการอางถึง (Citation) ในอนาคต  

 
เว็บไซต: http://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/index 
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ป 2561 เปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ที่ปรากฏชื่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัย/องคกรดานการ

วิจัยที่ติดอันดับ โดย SCImago Institutions Ranking (SIR) ซึ่งเปนหนวยงานที่จัดอันดับมหาวิทยาลัย/องคกรดานการวิจัย  

ทั่วโลกมาตั้งแตป 2009 จนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยติดอันดับที่ 27 จาก 29 อันดับ และ 29 มหาวิทยาลัย/องคกรของไทย 

อันดับที่ 384 จาก 443 อันดับ และ 1,561 มหาวิทยาลัย/องคกรของเอเชีย และอันดับที่ 714 จาก 784 อันดับ และ 5,637 

มหาวิทยาลัย/องคกรของโลก 

 
 
จากการจัดอันดับสถาบันการศึกษาวิจัยของโลก ตาม Nature Index ของเครือ Springer Nature โดยพิจารณาจาก

การผลิตงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง ใน 82 วารสารชั้นนําของโลก ระหวางเดือนสิงหาคม 2017 ถึง เดือนกรกฎาคม 2018 ผล

ปรากฎวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยูในอันดับ 9 ของประเทศไทย นับเปนการติดอันดับ Top Ten Nature Index ของประเทศ

ไทย เปนปที่ 2 ติดตอกัน  
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การบริการวิชาการมุงสูมหาวิทยาลัยรับใชสังคม 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน โดยเฉพาะการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อความ

เขมแข็งของชุมชนผานโครงการสําคัญๆ 

จากแนวคิดที่มุงเนนโครงการบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธกับชุมชน มหาวิทยาลัยไดนําศักยภาพใน 

ดานตางๆ ไปขับเคลื่อนใหเกิดความเขมแข็งของชุมชนในดานตางๆ ไดแก ดานเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

อยางยั่งยืน ผานการสรางความรวมมือในการทํางานรวมกันกับทุกภาคสวน ทั้งภาคประชาชน ภาควิชาการ ภาครัฐและเอกชน 

โดยเฉพาะพื้นที่อําเภอทาศาลา ภายใตชื่อโครงการวลัยลักษณบูรณาการ “ทาศาลา เมืองนาอยู” (Thasala Model : Smart 

and smile city) ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน “เปนหลักในถิ่น” 
 

   

 
 

 

โครงการศูนยเรียนรูเพื่อสงเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงใหกับชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนาและชุมชนรายรอบ 

 
   โครงการการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
โครงการบูรณาการ "ทาศาลาเมืองนาอยู" 
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โครงการวลัยลักษณ รักษสุขภาพ 

 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนทุงบานไผเพื่อยกระดับเปนหนวยเรียนรู การวิจัยและบริการวิชาการ          

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการแกสังคม เพื่อการแกไขปญหาและ

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของทองถิ่นภาคใต และการใหบริการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนใหมีขีด

ความสามารถในการแขงขัน โดยจัดกิจกรรมเผยแพรความรูบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ อยางตอเนื่อง  
 

 
โครงการผูนํายุคใหม 
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โครงการพัฒนาเครือขายผูประกอบการและเครือขายมหาวิทยาลัยภาคใตตอนบน 

เพื่อรองรับระบบการเรียนการสอนแบบ Work-Integrated Learning 

 

 
 

โครงการใชแบรนดและอตัลักษณแหลงทองเที่ยวในกลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย 

เพื่อเปนแนวทางสงเสริมการตลาดทองเที่ยวสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยและชาวตางชาติ 
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โครงการสรางนวัตกรดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ LekOboT ระยะที่ 1 

 

 
โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอรเพื่อเทาทันการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอาเซียน 

 (Building Information Technology : BIM) 
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โครงการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน ภายใตโครงการหมูบานแมขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี “หมูบานฟารม

ปลานิลคุณภาพสูกิจกรรมถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากแมขาย วท. สูลูกขาย วท” 
 

จํานวนโครงการบริการวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2561  

ปงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนโครงการ 94 90 98 155 131 
 

 
 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มหาวิทยาลัยเปนศูนยกลางของการทํานุบํารุง รักษาและการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมของภาคใต รวมถึงสงเสริม

ความสัมพันธหรือวิถีชีวิตแบบใหมที่สอดคลองกับการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการบูรณาการและสรางเครือขายความ

รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอก สงผลใหการดําเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนางานดานการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยอาศรมวัฒนธรรม  วลัยลักษณดําเนินกาวหนาตามลําดับ มีผลงานเปนที่ประจักษ

และเปนที่ยอมรับของสังคมวงกวาง  การจัดสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานวัฒนธรรม การเผยแพรความรูดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม ในแงมุมตางๆ  ผานรายการวิทยุและโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ และสื่อออนไลน การจัดกิจกรรมสงเสริมใน

รูปแบบการประกวดแขงขันดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง การจัดกิจกรรมเชิงประเพณีและวันสําคัญตางๆ การพัฒนา

แหลงโบราณสถานภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณใหเปนแหลงเรียนรูทางดานประวัติศาสตรโบราณคดี  ซึ่งดําเนินการ

เปนประจําทุกปแลว ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 ไดมีการดําเนินงานภารกิจสําคัญๆ และมีผลงานเดนดังตอไปนี้ 

    1) สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติดานวัฒนธรรม 

 

  
โครงการสัมพันธวัฒนธรรมอาเซียน ประจําป 2561 
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2) การอนุรักษ สงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม มีการดําเนินงานผานทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ 

บูรณาการรวมกับสํานักวิชาและหนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

  
 

  
 

 
 

3) จัดสรางวิมานเทพ และหลาทวดตุมปง เพื่อเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแกนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 

โดยไดจัดพิธีอัญเชิญและบวงสรวงองคพอจตุคามประดิษฐานสูวิมานเทพ และทวดตุมปงสูหลาทวด ณ ลานพิธีหนาอาคาร    

ไทยบุรี เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 
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จํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป พ.ศ.2561  

ปงบประมาณ 2557 2558 2559 2560 2561 

จํานวนโครงการ 45 43 45 55 54 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  การพัฒนาองคกรและบริหารทุนมนุษยมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 
 

มหาวิทยาลัยไดพัฒนากลไกการสงเสริมและกํากับระบบและกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยคุณภาพตามมาตรฐานสากล  

โดยจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยป ประจําปการศึกษา 2560 พบวา ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.66 (จากเปาหมาย 4.51) อยูในระดับดีมาก  

 

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงขอบังคับ ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคลเพื่อใหสอดคลองกับ

หลักการบริหารบุคคลสมัยใหม และสงเสริมบุคลากรใหมีความกาวหนา มีความมั่นคง และมีความสุขในการทํางาน 

โดยเฉพาะการสงเสริมใหคณาจารยที่ประสงคจะศึกษาตอในระดับปริญญาเอกสามารถศึกษาตอไดตามแผนของ

มหาวิทยาลัย   

 การพัฒนาคุณวุฒิของพนักงานสายวิชาการ  

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 317 คน จากจํานวนอาจารยประจําทั้งหมด 589 คน 

คิดเปนรอยละ 53.8  

จํานวนบคุลากรสายวิชาการจําแนกตามคุณวุฒิ (Inforgrahpic) 

ป ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2556 3 219 194 

2557 4 228 211 

2558 6 229 212 

2559 6 203 248 

2560 2 222 278 

2561 21 251 317 
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 สําหรับการพัฒนาตําแหนงทางวิชาการนั้น เนื่องจากในรอบ 25 ปที่ผานมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีอาจารยที่มี

ตําแหนงทางวิชาการเพียงรอยละ 23  ดังนั้น ในป พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงกระบวนการเขาสูตําแหนงทาง

วิชาการของอาจารยใหมีความรวดเร็วโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งผลจากการดําเนินการพบวา 

จากป พ.ศ.2560 ที่มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการจํานวน 139 คน เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 180 คน ในป พ.ศ.

2561 คิดเปนรอยละ 29.5 ของจํานวนอาจารยที่ปฏิบัติงานทั้งหมด และขณะนี้มีอาจารยที่อยูระหวางยื่นขอตําแหนงทาง

วิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารย อีกจํานวน 15 คน โดยปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการทั้งหมด 

180 คน จากอาจารยประจําทั้งหมด 589 คน  คิดเปนรอยละ 30.6  
 

จํานวนบคุลากรสายวิชาการ จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  

ป ศาสตราจารย รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย นักวิจัย 

2556 1 21 62 329 3 

2557 0 22 70 349 2 

2558 0 20 78 347 2 

2559 2 25 83 345 2 

2560 6 32 101 361 2 

2561 9 42 129 407 2 

 

มหาวิทยาลัยใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) เปนกลไกสําคัญในการ

เสริมสรางพลังความสามัคคีของบุคลากรทุกภาคสวนของประชาคมมหาวิทยาลัย รวมทั้งชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

โดยที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรในมหาวิทยาลัย ดวยการจัดใหบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมในการทํางาน ตลอดจนจัดกิจกรรมตาง ๆ ใหกับบุคลากรทุกระดับ เชน กิจกรรมสงทายปเกาตอนรับ

ปใหม กิจกรรมรดน้ําดําหัวเทศกาลสงกรานต นอกจากน้ี ยังจัดใหมีการมอบรางวัลขวัญใจมหาชนคนวลัยลักษณขึ้นเพื่อเปนการ
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ยกยองเชิดชูเกียรติและสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน  

  
                โครงการ 5ส 
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จํานวนบคุลากรจําแนกตามสายงาน (Inforgrahpic) 

ป สายบริหารวิชาการ สายวิชาการ สายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

2557 9 443 654 

2558 9 438 651 

2559 12 445 656 

2560 13 489 726 

2561 16 517 882 
 

 
 

มหาวิทยาลัยสรางเสริมความสัมพันธอันดีกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสรางพลังความสามัคคี        

มีกิจกรรมรวมกับชุมชนทองถิ่น โดยผานกิจกรรมดานการวิจัย การใหบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม เพื่อสรางมุงสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและสรางความรักความสามัคคีรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยและ

ชุมชน   

  

  

 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเพื่อสรางสัมพันธอันดีกับกับหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอื่นๆ อาทิ เปน

เจาภาพจัดการประชุมกรมการจังหวัด โดยมีผูบริหารระดับจังหวัดและระดับเขต/ภาค ในพื้นที่ "นครศรีธรรมราช"  
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และในป พ.ศ.2561 สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดมีมติเปนเอกฉันทใหนายจําเริญ ทิพยพงศธาดา ซึ่งปจจุบัน

ดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกติติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2561 ดวยความรูความสามารถที่นํามามาใชในการบริหารราชการแผนดนิและสังคม 
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มหาวิทยาลัยสงเสริมและพัฒนาการใชระบบสารสนเทศใหเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อนําไปสูการเปน paperless office ดวยการพัฒนาระบบสารสนเทศและซอฟตแวรประยุกต เพื่อเปนเครื่องมือใน

การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ไดแก (ออกแบบ Inforgrahpic) 

(1) ระบบ eLearning 

(2) ระบบ eBudget 

(3) ระบบบันทึกผลการปฏิบัติการประจําวัน e-JPas 

(4) ระบบสวัสดิการออนไลน e-Welfare 

(5) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา qasmd / TQF 

(6) ระบบประเมินความพึงพอในการใหบริการ 

(7) WU Website/Wordpress Framework 

(8) ระบบศูนยบริการประชาชนอิเลกทรอนิกส 

(9) ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 

(10) ระบบสารสนเทศทางการแพทย (โมดูลตามแผนพัฒนาฯ) 
 

 มหาวิทยาลัยสงเสริมใหมีกลไกและกระบวนการกลอมเกลาทางสังคม ตลอดจนเสริมพลังการมีสวนรวมของ

นักศึกษา คณาจารย บุคลากร และชุมชน (Community) โดยบูรณาการทุกภาคสวนเพื่อตอตานการทุจริต รวมถึงมีการ

พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุกและวางมาตรการเสริมในการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายบนฐานธรรมาภิบา ทั้งนี้ 

ไดประกาศเจตจํานงตอตานคอรัปชั่นทุกรูปแบบ และมีการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
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ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยมีผลการประเมินตามแบบสํารวจใชหลักฐานเชิงประจักษ 

คิดเปนรอยละ 90.91 ซึ่งสูงกวาป 2560 ที่ผานมา (รอยละ 87.88) 

 
มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว  

โดยเฉพาะการใชงบลงทุน รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน จํานวนทั้งสิ้น 1893.6551 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน  1256.5135 ลานบาท คิดเปนงบประมาณ       

ที่ไดรับจัดสรรเพิ่มขึ้น รอยละ 51 (ออกแบบ Inforgrahpic) 
 

งบประมาณของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 - 2561 จําแนกตามแหลงทุน 

ปงบประมาณ งบประมาณแผนดนิ 
เงิน 

รวม 
รายได 

2557            1,033.8909            567.8691          1,601.7600  

2558              745.5112            594.4883          1,339.9995  

2559              862.0715            596.6056          1,458.6771  

2560              906.8848            640.2210          1,547.1058  

2561            1,256.5135            655.5682          1,912.0817  

2562            1,893.6551            863.1251          2,756.7802  
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งบประมาณตามแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557-2561 จําแนกตามประเภท 

ปงบประมาณ 
งบประมาณตามแผนปฏิบตัิการ 

รวม 
งบดําเนินการ งบลงทุน สํารองจาย 

2557       1,073.6683        590.7886         10.0000      1,674.4569  

2558       1,110.5224        238.4194         20.0000      1,368.9418  

2559       1,196.3173        232.3598         30.0000      1,458.6771  

2560       1,265.8244        317.1056         35.9821      1,618.9121  

2561       1,119.6071        684.1744         40.0000      1,843.7815  

2562       1,342.6348      1,294.1344         12.0000      2,648.7692  

 

 
 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงระบบการใชจายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจางใหมีความรวดเร็ว  

โดยเฉพาะการใชงบลงทุน รวมถึงเรงรัดปฏิรูประบบการใชงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ พบวา ผลการใชจายงบลงทุนที่

เปนงบรัฐบาล จํานวน 496.6165 บาทและงบรายไดจํานวน 136.9347 บาท รวมทั้งสิ้น 139 รายการ สามารถกอหนี้ผูกพันได

รอยละ 100 
  

ยุทธศาสตรท่ี 3  การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบและวิทยาการสมัยใหมเพื่อมุงสูความเปนสากล 

จากกลยุทธในการปฏิรูปการจัดการศึกษามุงเนนคุณภาพบัณฑิต โดยปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับการ

เปลี่ยนแปลงของโลก มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาหลักสูตรใหม จํานวน 16 หลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตรอีก จํานวน 

34 หลักสูตร สําหรับในป พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่เปดรับนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 77 หลักสูตร  
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ 
• อุตสาหกรรมเกษตร 

• วิทยาศาสตร์การเกษตร  
• อุตสาหกรรมเกษตร  

• วิทยาศาสตร์การเกษตร 
• อุตสาหกรรมเกษตร 

http://agri.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2301  Fax. 66 7567 2302 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• วิทยาศาสตร์ 
  เชิงค านวณ 

• วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ  
• ฟิสิกส ์ 
• เคมี 

• วิทยาศาสตร์เชิงค านวณ   
• ฟิสิกส ์ 
• เคมี 

http://science.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2005-6  Fax. 66 7567 2004 

ปริญญาตรี 
• สถาปัตยกรรม 
• การออกแบบอุตสาหกรรม      
• การออกแบบภายใน    
• ภูมิสถาปัตยกรรม 
 http://arch.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2511-2  Fax. 66 7567 2513 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• การจัดการสารสนเทศ
ดิจิทัล  

• นิเทศศาสตร์ 
• เทคโนโลยีมัลติมเีดียและ
แอนิเมช่ัน 

• เทคโนโลยีสารสนเทศ 
• วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 

• การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

• การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

http://informatics.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2206-7  
Fax. 66 7567 2205 

ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ 

ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• วิศวกรรมโยธา 
• วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์             
• วิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ  

• วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพอลเิมอร์ 
• เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเล
และชายฝั่ง 

• เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

• วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 

• วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ 

• วิศวกรรมเคมี 

• วิศวกรรมโยธาและ
สิ่งแวดล้อม 
• วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมวัสดุ 

วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 

http://engineer.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2304-5  Fax. 66 7567 2399 

ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท 
• ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล • พยาบาลศาสตร์ • การพยาบาลผู้ใหญ่ 

• การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน http://nurse.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2101-2  Fax. 66 7567 2103 

ส านักวิชาพยาบาล 
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ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
• อนามัยสิ่งแวดล้อม 
• สาธารณสุขศาสตร์ 

• สาธารณสุขศาสตร์ 
• เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

• เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

http://sph.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2104-5  Fax. 66 7567 2106 

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• แพทยศาสตร์ • วิทยาศาสตร์การแพทย ์ • วิทยาศาสตร์การแพทย ์

ส านักวิชาแพทยศาสตร์  

http://smd.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2801-6  Fax. 66 7567 2807 

https://pharmacy.wu.ac.th 
โทรศัพท์ 66 7567 2808-10  โทรสาร 66 7567 2814 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• เภสัชศาสตร์ • วิทยาการด้าน

ยาและ
เครื่องส าอาง 

• วิทยาการด้านยา
และเครื่องส าอาง 
 

ส านักวิชาเภสัชศาสตร์  

http://sah.wu.ac.th  Tel. 66 7567 2703-4 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• กายภาพบ าบัด                    
• เทคนิคการแพทย์ 

• ชีวเวชศาสตร์  • ชีวเวชศาสตร์  

ส านักวิชาสหเวชศาสตร ์

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• บริหารธุรกิจ 
• บัญชี 
• เศรษฐศาสตร์ 
• อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

• บริหารธุรกิจ 
• การจัดการ 
 

• บริหารธุรกิจ 
 

http://management.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2201-3  Fax. 66 7567 2202 

ส านักวิชาการจัดการ 

ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
• ไทยศึกษาบูรณาการ   
• ภาษาอังกฤษ   
• ภาษาจีน                            
• อาเซียนศึกษา  

• ภาษาอังกฤษ 
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา  

• เอเชียศึกษา 

http://sla.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2002-3  Fax. 66 7567 2001 

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
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ปริญญาตรี 
• รัฐศาสตร์                            
• นิติศาสตร์ 

http://polscilaw.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2709-10  Fax. 66 7567 2709 
 

ส านักวิชารัฐศาสตรแ์ละนิติศาสตร์ 

ปริญญาตรี 
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

https://dentistry.wu.ac.th 
Tel. 66 2299 0935   Fax. 66 2299 0936 

ปริญญาตรี ปริญญาเอก 
• สัตวแพทยศาสตร์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

• วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์  
(หลักสูตรนานาชาติ) 

https://veterinary.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2591 

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 

ปริญญาตรี 
• วิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) 
• การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลาย
เชน (หลักสูตรนานาชาติ) 

https://wuic.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2426-7  Fax. 66 7567 2424 

วิทยาลัยนานาชาติ 

https://grad.wu.ac.th 
Tel. 66 7567 2946  

บัณทิตวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหอาจารยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active 

Learning) โดยพบวาในป พ.ศ. 2561 มีจํานวนรายวิชาจากทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning จํานวน 617 รายวิชาจากรายวิชาที่ทําการสอนทั้งส้ิน 1,601 รายวิชา คิดเปนรอยละ 38.54   

 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการขยายความรวมมือกับภาคเอกชน โดยเฉพาะความรวมมือกับสถานประกอบการที่มี

ความกาวหนาทางเทคโนโลยีและองคการสมัยใหมในการสงเสริมโครงการสหกิจศึกษา 

 

 
 

มหาวิทยาลัยไดวางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยในระยะยาวใหสอดคลองกับการกาวสูการเปนมหาวิทยาลัย

ระดับสากล หรือ World Class University โดยสรางความเปนนานาชาติ (Internationalization) ในดานการผลิต

บัณฑิต มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติคุณภาพสูงในสาขาที่เปนจุดเดนของประเทศและสาขาที่ดึงดูด
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นักศึกษาตางชาติ รวมถึงจัดสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรูอยูอาศัยของนักศึกษาทัดเทียมระดับสากล  ซึ่งไดมีการปฏิรูป

การเรียนการสอน โดยนําระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน UKPSF (The UK Professional Standards Framework) 

จาก The Higher Education Academy (HEA) ประเทศอังกฤษ มาใชเปนกรอบในการปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อให

อาจารยผูสอนมีทักษะความสามารถ มีความเปนมืออาชีพในการสอน พรอมกันน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการปรับปรุงการ

ประเมินการสอนของอาจารยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน UKPSF ดวย เพื่อแสดงใหเห็นวาอาจารยตองทําการสอนเชิงรุก 

(Active Learning) ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 
  

 มหาวิทยาลัยไดพัฒนาบัณฑิตศึกษา โดยการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยขึ้น และประกาศใชการจัดการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษาตามระบบของยุโรป (Europe Model) เพื่อใหบัณฑิตสําเร็จการศึกษาในเวลาที่ เหมาะสม               

มีประสิทธิภาพ และเพื่อดึงดูดใหมีผูสนใจเขาศึกษาทั้งจากภายในประเทศและตางประเทศ  
 

       มหาวิทยาลัยไดจัดตั้งวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ประกอบดวย 3 วิทยาลัย คือ 

วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตรอัครราชกุมารี 
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วิทยาลัยนานาชาติ ปจจุบันไดเปดรับนักศึกษาปริญญาตรี 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขา

กฎหมายประยุกต หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา

กิจการสาธารณะ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน  โดยมี

นักศึกษา จํานวน 15 คน 

  

  
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี รองรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางดานการ 

สัตวแพทยที่มีมาตรฐานสากล  พรอมกับการเปดโรงพยาบาลสัตวเล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตรอัครราชกุมารี  

49



 

 

โดยปจจุบันมีนักศึกษา จํานวน 10 คน 
 
 

 
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรอัครราชกุมารี ซึ่งเปนวิทยาลัยที่จะเปดสอนหลักสูตรทนัตแพทยศาสตรนานาชาติ

แหงที่ 2 ของประเทศไทย ภายใตแนวคิด “วิทยาลัยทันตแพทยศาสตรนานาชาติที่ไดรับมาตรฐานสากล 

(International Standards) โดยใชการเรียนการสอนเปนดิจทิัลทั้งหมดเรียกวาการเปนทันตแพทยแบบ 

Digital Dentistry” 
 

ทั้งนี้ ณ ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่สงเสริมความเปนนานาชาติจํานวน 9 หลักสูตร โดยเปนหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตรและระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ  

1) ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  

2) สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ  

3) นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายประยุกต หลักสูตรนานาชาติ  

4) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล หลักสูตรนานาชาติ  

5) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากิจการสาธารณะ หลักสูตรนานาชาติ  

6) บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะหโลจิสติกสและการจัดการซัพพลายเชน หลักสูตรนานาชาติ   

7) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย แบบทวิภาษา ( ฺBilingual program)  

8) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการ และ  

9) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร 
 

 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซึ่งทําการคัดเลือกอาจารยโดยเฉพาะอาจารย

ชาวตางชาติที่มีคุณภาพโดยพิจารณาคุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณสอน และความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษ เปน

สําคัญ นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาแบบทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ WUTEP (Walailak University Test of 

English Proficiency)  ซึ่งเปนขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยขึ้น โดยไดทําการเปรียบเทียบคะแนน

ของ WUTEP กับขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอื่นๆ เชน TOEFL, IELTS และอื่นๆ เปนที่เรียบรอยแลว  
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            มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาเพื่อให

สอดคลองกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยกําหนดใหทุกหลักสูตรตองศึกษาภาษาอังกฤษ อยางนอย 15 

หนวยกิต รวมถึงปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและจัดทดสอบความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรก

เขาทุกคนและกอนสําเร็จการศึกษาตองผานการทดสอบความสามารถดานการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐานที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (Exit Exam) 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงปจจัยสงเสริมการเรียนการสอนใหมีมาตรฐานและพอเพียงแกความตองการใน

การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั้งปจจัยดานหองสมุด หองทดลอง หองปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศที่จําเปน

สําหรับการจัดการศึกษาสมัยใหม 
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พัฒนาศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาใหเปน Living and Digital Library ประกอบดวยการดําเนินงาน  

5 ดาน คือ e-Resources, e-Services, e-Training, Digital Content และ Learning Space 
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พัฒนาหองทดลองและหองปฏิบัตกิาร ทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีมาตรฐาน 
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ศาลจําลอง 

 

  มหาวิทยาลัยวไดมีการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยไดกําหนดนโยบายใหจัดการเรียนการสอนใน

หองเรียนขนาดเล็ก (40 คน) เปนสวนใหญ โดยไดดําเนินการปรับปรุงหองเรียนสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 และ 2 

จํานวน 39 หอง ชั้น ใตถุนของอาคารสถาปตยกรรมศาสตร พรอมกับลงทุนพัฒนาระบบหองเรียนอัจฉริยะ 

(Smart Classroom) โดยมีการพัฒนาทั้งในระดับ Basic, Intermediate และ Advance พรอมจัดอบรม

อาจารยเพื่อใหเขาใจในระบบ  
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ยุทธศาสตรท่ี 4  การสรางและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อตอบสนองตอยุทธศาสตรชาติ 
 

มหาวิทยาลัยไดสรางกลไกดึงดูดใหคนเกงเขามาเรียนใหมากที่สุด โดยเฉพาะคนเกงทุกคนจะตองไดเรียนที่

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธหลักสูตร/สํานักวิชา ในการรับนักศึกษาภายใตแนวคิดหลัก 

"Walailak Land of Glory" โดยการจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณองคกรผานสื่อตางๆ   

 
 

 

 
จัดโครงการ WU to School “สื่อสารภาพลักษณมหาวิทยาลัยสูโรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ” 

ณ จังหวัดเชียงใหม และจังหวัดขอนแกน 
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มหาวิทยาลัยไดมีการการจัดคายเยาวชน เพื่อสงเสริมใหเยาวชนทั้งในประเทศและตางประเทศมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและเกิดความประทับใจตอมหาวิทยาลัยโดยตรง เพื่อชวยประชาสัมพันธชื่อเสียงของ

มหาวิทยาลัย และชวยในการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดยมีโครงการคายเยาวชนสําคัญ 

ดังนี้ 

   1. คายวัฒนธรรมนานาชาติ 2561 (International Cultural Camp 2018) มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษา

นานาชาติไดรูจักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณโดยตรง โดยมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกเขารวมโครงการทั้งสิ้น 100 คน จาก 33 

ประเทศ  
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 2. คายยุวฑูตวลัยลักษณ (WU Young Ambassador Camp 2018) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหนักเรียนชั้น

มัธยมปลายในประเทศไทยมีความรูความเขาใจถึงความโดดเดนในการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

โดยตรง และตองการใหยุวฑูตชวยเผยแพรขอมูลชาวสารมหาวิทยาลัยผานทาง social media  เพื่อใหเขาถึงกลุมเยาวชนได

โดยตรงและกวางขวางเพิ่มขึ้น 
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 3. คายวลัยลักษณสานฝน เมล็ดพันธุสูอนาคต(WU Seeds Camp 2018) โดยไดคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปที่ 6 มาเขาคายวิชาการเพื่อสัมผัสบรรยากาศชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย พรอมคนหาตัวตนผานฐานกิจกรรมในหลักสูตรที่สนใจ 

ผลจากการจัดคายเยาวชนพบวามีสวนสําคัญเปนอยางมากในการสรางความสนใจจากนักเรียนชั้นมัธยมปลายทั่วประเทศ ซึ่ง

คาดวาจะมีผลดีตอการรับนักศึกษาใหมในอนาคตของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นอกจากนี้ สํานักวิชาตางๆ ไดดําเนินการจัด

คายวิชาการเฉพาะของตน เพื่อเปนการประชาสัมพันธหลักสูตรโดยตรงดวย 

 

 

 

จํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2557 - 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา Inforgrafic 

ปการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2557   2,139 140 38 2,317 

2558   2,252 112 24 2,388 

2559   2,290 75 20 2,385 

2560 42 2,062 86 13 2,203 

2561 58 2,283 98 17 2,456 
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จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา2561 จําแนกตามภูมิลําเนา  

ภาค จํานวน 

ภาคใต 2,014 

ภาคกลาง 6 

ภาคตะวันออก 15 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 128 

ภาคเหนือ 20 

กรุงเทพและปริมณฑล 49 

ภาคตะวันตก 24 

ตางประเทศ 15 

 รวม 2,271 
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จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ประจําปการศึกษา 2557 - 2561 จําแนกตามระดับการศึกษา  

ปการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2557   7,167 493 115 7,775 

2558   7,543 397 120 8,060 

2559   8,173 362 118 8,653 

2560 42 8,361 334 118 8,813 

2560 58 8,402 299 113 8,814 
 

 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาคุณลักษณะที่พีงประสงคของบัณฑิต  โดยสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทาง

วิชาการและทางสังคมของนักศึกษา รวมถึงสงเสริมการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ มีความรูคูคุณธรรม มีวินัย มีความ

รับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ เปนทั้ง "คนดีและคนเกง" ดังนี้ 

        1. กําหนดกลยุทธในการดึงดูดคนเกงเขามาเรียนและใหมีมาตรการในการดูแลนักศึกษาใหสามารถสําเร็จ

การศึกษาไดตามมาตรฐานที่กําหนดโดยเร็ว  โดยในสวนของการดึงดูดคนเกงเขามาเรียน พบวา มหาวิทยาลัยสามารถรับ

นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 ที่มาจากโรงเรียนมาตรฐาน 500 โรงเรียน อยูที่รอยละ 21.56 (จํานวน 489 คน) และ

ผลจากการปรับกลยุทธการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยปรับเกณฑการคัดเลือกนักเรียนจากเกรดเฉลี่ยเดิมที่ ≥2.00 เปน 

≥ 2.50 (ในกลุมโรงเรียนมาตรฐาน) ทําใหนักศึกษาที่รับเขาใหม มีเกรดเฉลี่ยโดยรวมที่สูงขึ้นและมีคุณภาพมากขึ้น โดยพบวา

นักศึกษาใหมมี GPAX ม.ปลายโดยเฉลี่ยอยูที่ 3.10  

        2. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของนักศึกษา ไดกําหนดแผนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการใหกับ

นักศึกษาทุกสํานักวิชา ไดแก โครงการติวความรูทางวิชาการใหกับนักศึกษาหลักสูตรตางๆ  ซึ่งจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิด  ทําใหมีอัตราการตกออกของนักศึกษาในปการศึกษา 2560  

ลดลงอยูที่รอยละ 10.33 (จากปการศึกษา 2559 และปการศึกษา 2558 ที่มีอัตราการตกออกอยูที่รอยละ 17.9 และ 17.5 

ตามลําดับ) 

         3. การสอนนักศึกษาใหเปนคนดี มีการจัดทํา Passport การเปนบัณฑิต “คนดี” อาทิ การคัดเลือก

นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา รางวัลศึกษิตแหงปที่วลัยลักษณ รางวัลนักศึกษาดีเดนประจําปการศึกษา 

รวมทั้ง มีการยกยองชื่นชมนักศึกษาที่ทําความดีในโอกาสตางๆ เปนตน  
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รางวัลศึกษิตแหงป ประจําปการศึกษา 2560 

 

มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมใหนักศึกษาเขาแขงขันทางวิชาการทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อสราง

แรงบันดาลใจใหนักศึกษามีความมุงมั่นที่จะกาวไปสูความสําเร็จ รูจักขีดความสามารถทางวิชาการเมื่อเปรียบเทียบกับ

ผูอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และมีเครือขายทางวิชาการที่อาจจะทํางานรวมกันในอนาคต 

โดยในป พ.ศ.2561 สํานักวิชาไดจัดสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการในหลายโครงการ และมี 

นักศึกษาไดรับรางวัลจากการเขารวมแขงขันทักษะทางวิชาการรวม 48 รางวัล  

 
นักศกึษาหลักสูตรภาษาจีน ไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทการแสดงละครสั้นภาษาจีน รางวัลชนะเลิศและรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทการพูดบทกวีหรือรอยแกว รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 และอนัดับ 2 ประเภทวาดรูป 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  ประเภทการกลาวสุนทรพจนจนี 
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นักศกึษาหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการ ชั้นปที่ 3  สํานักวิชาศิลปศาสตร รับโลเกียรติยศรางวัลทีมนักศึกษายอดเยี่ยม

ในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑและภูมิปญญาพื้นบาน  “ออมสินยุวพัฒนรักษถิน่” จัดโดยธนาคารออมสิน  

เมื่อวันที่ 12-13 กันยายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร  

จากโครงการ “ยกระดับและพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑน้ําผึ้งจาก บานขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช” 
 

 
นักศกึษาหลักสูตรนติิศาสตร ไดรับรางวัลชมเชยการแขงขันโตเถียงปญหากฎหมายโดยการแถลงโดยวาจาในชั้นอุทธรณ 

ระดับประเทศ ครั้งที่ 4 ประจําปการศึกษา 2560 
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นักศกึษาหลักสูตรนติิศาสตร ชั้นปที่ 3 และ 4 ไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแขงขันตอบปญหา

กฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ระดับอดุมศึกษา ประจําป 2561 รอบคัดเลือก ประจําภาค 8  

จัดโดยสํานักงานศาลยุติธรรม 
 

 
บัณฑิตเทคนิคการแพทย สอบผานใบประกอบวิชาชีพ 100% 

 

 
นักศึกษาทีม TriOCIN จากสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร ควารางวัล 

Euglena Award ในเวทีแขงขัน Tech Plan Demo Day 2018 ณ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ โดยรวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง

ธุรกิจเปนบริษัท Startup และรวมกันศึกษาความเปนไปไดเชิงธุรกิจ จนเห็นโอกาสในการทําธุรกิจ อีกทั้งไดรับทุน

สนับสนุนเริ่มตนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปจจุบันอยูระหวางผลิตสินคาทดสอบตลาดนักศึกษาทีมนี้ได
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ตัดสินใจสมัครเขารวมแขงขัน Tech Plan Demo Day 2018 และไดรับการคัดเลือกเปน 9 ทีมสุดทายจากทั้งหมด 40 ทีม 

โดยชนะใจของบริษัท Euglina หนึ่งใน Partner ของงานนี้ ซึ่งเปนบริษัทที่ทําวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑดาน 

Biotechnology มุงเนนดาน Health care, Beauty Care จากประเทศญี่ปุน จนไดรับรางวัลในครั้งนี้ “TrioCIN” เปน

ผลิตภัณฑแผนฟลมรักษาสิว จากงานวิจัยของรองศาสตราจารย ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล สํานักวิชาสหเวชศาสตร 

มหาวิทยาลัย 

 

 

 
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมซอฟตแวร สํานักวิชาสารสนเทศศาสตร เขารวมแขงขัน 

5th T-Union Entrepreneur Competition at NTHU, Taiwan 
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นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา ชั้นปที่ 4 เขารวมกิจกรรม “การแขงขันหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติสําหรับการเกษตรอัจฉริยะ 

(Smart Agricultural Robot Contest 2018)” เมื่อวันที่ วันที่ 16 สิงหาคม - 26 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

หลังจากผานการคัดเลือกเขารอบที่สองของการแขงขัน ซึ่งโครงการนี้เปนโครงการหนึ่งที่มุงสงเสริมและพัฒนาทักษะของ

นักศึกษาในสาขาวิศวกรรมไฟฟาใหนําความรูที่ไดรับ มาสามารถนําไปประยุกตใชไดจริง  ทั้งยังตอบสนองความตองการของ

เศรษฐกิจในปจจุบัน  และยังสงเสริมใหนักศึกษามีความกลาที่จะนําเสนอผลงานทางวิชาการ กลาแสดงออก และการสราง

เครือขายกับนักศึกษาตางสถาบันที่มีการ 

 

 
นักศกึษาสาขาสถาปตยกรรม ไดรับรางวัลชมเชย จากประเภทมูลคาบานไมเกิน 1,000,000  บาท 

โครงการ Global House Design Contest 2017 เมื่อธันวาคม2560 
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นักศกึษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภณัฑสนิคามังคุดคัด 

จากโครงการคายศิลปะโตโยตา (การออกแบบบรรจุภัณฑ) จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ภายใตแนวคิดมังคุดเมื่อกลองปดขัดกนัจะเปนรูปใบมังคุดลอมรอบ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 
 

 
นักศกึษาสาขาออกแบบอุตสาหกรรม ไดรับรางวัลชนะเลิศการออกแบบบรรจุภณัฑเซรามิกประเภท 

ชุดชา จากการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเซรามิกของหมูบานจุฬาภรณ  

โดยสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 24 เมษายน 2561 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 - 2560 จําแนกตามระดับการศึกษา  Inforgrafic 

ปการศึกษา ประกาศนียบัตร ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

2556   1,273 42 1 1,316 

2557   1,214 61 4 1,279 

2558   1,261 34 13 1,308 

2559   1,407 66 11 1,484 

2560 40 1,685 64 8 1,797 
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จากการที่มหาวิทยาลัยไดสงเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและทางสังคมของนักศึกษา เมื่อทําการ

สํารวจภาวะการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 (สํารวจในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2560 และ

เดือนมีนาคม 2561) พบวา ผูสําเร็จการศึกษาไดงานทํา ศึกษาตอ หรือประกอบอาชีพอิสระ หรือสามารถสรางงานดวย

ตนเองภายในระยะเวลา 1 ป สูงถึงรอยละ 97.6 
 

ภาวะการทํางานของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 Inforgrafic 

ภาวะการทํางาน รอยละ 

ทํางานแลว 93.6 

ศึกษาตอ 3.6 

ทํางานและศึกษาตอ 0.4 

ยังไมทํางาน 2.4 
 

 
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ประจําปการศึกษา 2559  

ดาน คาเฉล่ีย 

คุณธรรมและจริยธรรม 4.42 

ความรู 4.33 

ทักษะทางปญญา 4.38 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.35 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี 4.2 

ภาพรวม 4.34 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางภาพลักษณเปนเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแหงความสุข 
 

 มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและภูมิทัศนของมหาวิทยาลัยใหมีความรมรื่นสวยงามในระดับ

แนวหนาของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย 
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พัฒนาสวนวลัยลักษณใหเปน landmark สําคัญของมหาวิทยาลัย ตามนโยบาย Green University  

บริเวณอางเก็บน้ําดานหนามหาวิทยาลัยจํานวน 255 ไร ประกอบดวยบริเวณที่เปนพื้นดินจํานวน 125 ไร 

และพื้นน้ํา 130 ไร 

 

 

 
พัฒนาอุทยานพฤกษศาสตร มหาวิทยาลัยมีเปาหมายที่จะพัฒนาอุทยานพฤกษศาสตรใหมีความโดดเดนที่สุดใน

ภาคใต เพื่อเปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยว 
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มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงระบบการบํารุงรักษา (Maintenance  System) ทั้งอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม ให

เปนไปตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยระดับสากล ทั้งนี้เพื่อเสริมสรางบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษาและ

บุคลากรไดใชชีวิตสวนใหญอยูในมหาวิทยาลัย โดยสรางสิ่งอํานวยความสะดวกใหครบถวนเหมือนชุมชนเมือง ซึ่งจะ

สอดคลองกับการเปน Residential University 
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มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบงานพิทักษทรัพยสิน รักษาความปลอดภัยและการจราจร และมีการฝกอบรม

พนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ ระเบียบวินัย และการควบคุม เพื่อใหนักศึกษามีสวัสดิภาพที่ดีทั้งชีวิต

และทรัพยสิน โดยไดดําเนินการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใน 2 สวน คือ 1) การติดตั้งกลองวงจรปด CCTV  ซึ่งได

เปดศูนยรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อยางเปนทางการ โดยมีพนักงานปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยได

ติดตั้งกลองวงจรปดตั้งแตป 2560 เริ่มจากติดตั้งจํานวน 55 ตัว และในป 2561  ไดดําเนินการเชื่อมโยงกลองวงจรปด CCTV 

แบบ stand alone ที่ติดตั้งตามอาคารตาง ๆ จํานวน 59 ตัว เชื่อมโยงกับหองควบคุม CCTV โดยมีผูควบคุมสังเกตการณ

ตลอด 24 ชั่วโมง  และ 2) มีการฝกอบรมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยและเจาหนาที่งานพิทักษทรัพยสิน  
 

มหาวิทยาลัยมีการการจัดการน้ําเสีย ขยะอันตราย และขยะทั่วไป ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับหลักการ  

รีไซเคิลและเกิดประโยชนสูงสุด โดยเล็งเห็นความสําคัญตอการบริหารจัดการขยะที่ดีจะกอใหเกิดประโยชนตอสังคมและลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะกลายเปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชนใกลเคียง เปนสถานที่ฝกอบรมดูงาน และสามารถเปน

หองปฏิบัติการอางอิงได โดยอาศัยจุดเริ่มตนจากการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัยที่ดําเนินการอยู  ณ ปจจุบัน

มหาวิทยาลัยมีเตาเผาขยะที่รองรับการเผาขยะประเภทตางๆ โดยเฉพาะขยะติดเชื้อ ซึ่งมาจากหนวยงานภายในจังหวัด

นครศรีธรรมราช ในอนาคตจะมีการพัฒนาเปนเตาเผาที่สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดวย และจะพัฒนาโรงเผาขยะใหเปน

ตนแบบของการกําจัดขยะที่ถูกตองเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

และมาผนวกกับเครื่องจักรที่เหมาะสมกับขยะประเภทตาง ๆ ของบริษัท แฟรเวย โฮลดิ้ง จํากัด  จึงไดรวมลงนามใน

บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการรวมวิจัยและพัฒนาศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร โดยมีจุดมุงหมายในการรวมกันวิจัยและ

พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดานการวิจัยและพัฒนาการคัด

แยกขยะอินทรีย นํากลับมาใชประโยชน ในรูปแบบของสารปรับปรุงดิน การกําจัดขยะอันตรายประเภทหลอดฟลูออเรสเซนต

ใหถูกตองตามหลักวิชาการโดยใชเครื่องมือทางวิทยาศาสตร การพัฒนาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพเพื่อใชในการคัดแยก และ

กําจัดขยะมูลฝอยของชุมชน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการขยะติดเชื้อใหมีประสิทธิภาพและถูกตอง ตามหลักวิชาการ 

ใหเปนไปตาม พรบ.ขยะติดเชื้อ โดยสามารถรองรับขยะติดเชื้อในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงได ตลอดจนการ

พัฒนาใหศูนยกําจัดขยะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนตนแบบการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ ศูนยการเรียนรู

การบริหารจัดการขยะและพัฒนาบุคคลากรดวย ภายใตกรอบความรวมมือในระยะเวลา 5 ป ซึ่งการรวมมือกับบริษัท แฟรเวย 

โฮลดิ้ง ครั้งนี้ คาดวาจะชวยทําใหการกําจัดขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะเปนสวนหนึ่งในการแบงเบาภาระเรื่องขยะของ

จังหวัดและของประเทศไดอีกทางหนึ่งดวย 
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รวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการรวมวิจัยและพัฒนาศูนยกําจัดขยะแบบครบวงจร ระหวาง

บริษัท แฟรเวย โฮลดิ้ง จํากัด เพื่อการบริหารจัดการขยะที่ดีและเกิดประโยชนตอสังคม ลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม 

 

 
 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการจราจรภายในมหาวิทยาลัยใหเปนระบบที่มีประสิทธิภาพและการจัดที่จอดรถใหเปน

ระเบียบ วางแผนจัดทําที่จอดรถทุกประเภทใหเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อใหสามารถใชงานไดโดยสะดวก รวมถึงให

ความสําคัญกับการใชรถใชถนนอยางปลอดภัย โดยไดจัดระบบบริการขนสงภายในใหมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

แกนักศึกษา และไดจัดหารถไฟฟา (Shuttle Bus) จํานวน 18 คัน เพื่อนํามาใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการ

พัฒนาระบบการขอใชรถ  E-Car Walailak University   
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มหาวิทยาลัยมุงเนนการอนุรักษพลังงานและใหความสําคัญกับการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยมีโครงการ

มหาวิทยาลัยสีเขียวซึ่งเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นตามยุทธศาสตรการเสริมสรางใหมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนมหาวิทยาลัย      

สีเขียวชั้นนําของประเทศ โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินโครงการตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามกรอบและหลักเกณฑการประเมินของ 
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UI Green Metric โดยมีเปาหมายติดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว 1 ใน 17 ของประเทศ (จากแผน 5 ป) โดยในป 2017 ที่ผาน

มา มหาวิทยาลัยไดเขารวมการจัดอันดับ UI GreenMetric ตามเกณฑการประเมิน 6 ดาน พบวา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ไดรับการจัดอันดับอยูที่อันดับ 402 ของโลก จากผูเขารวมการจัดอันดับ 619 มหาวิทยาลัยทั่วโลก และอยูในอันดับที่ 23 ของ

ประเทศไทย 

 
ลงนามบันทึกความรวมมือกับการไฟฟาสวนภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โดยมีเปาหมายในการบริหารจัดการ

การใชพลังงานของมหาวิทยาลัยใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ สามารถลดการใชไฟฟาไดในระยะยาว 

และยั่งยืน 

 

จัดอบรมบุคลากรภายใตโครงการสัมมนาหลักสูตรปลูกจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน เพื่อใหความรูความเขาใจ 

ในการมีสวนรวมอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางเครือขายความสัมพันธกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และเครือขาย

อุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อรวมกันพัฒนาใหเกิดความกาวหนาทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัยและ

อื่นๆ   

 
ลงนามบันทึกขอตกลงพัฒนาความรวมมือดานนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑสุขภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑทางการเกษตร  ระหวาง ศ. ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ อธิการบดี และ ดร.สิทธิชัย แดง

ประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัทโรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันที่  19 เมษายน 2561  

 

 
ลงนามบันทึกความรวมมือในโครงการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวมพื้นที่ชุมชนสาธิตวลัยลักษณพัฒนา 

Holistic Area Based – Community Development Walailak Demonstration (HAB – CDWD) เพื่อพัฒนาการจัดทํา

โครงการบริการวิชาการแกสังคมและการบริหารจัดการโครงการ อันเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ขยายผลงานทางดานบริการแก
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สังคมของมหาวิทยาลัยและบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) ไปสูชุมชน ตลอดจนเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองฝาย 

ระยะเวลา 5 ป โดยไดลงนามไปเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561  
 

 
รวมมือทางวิชาการกับกับมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และกลุมเซ็ลทรัล จํากัด ภายใตโครงการและกิจกรรมอาสาพัฒนา

อาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืน ณ พื้นที่นํารองบานแสงวิมาน อําเภอปากพนัง เพื่อยกระดับสมโอทับทิมสยาม ผลไมเอกลักษณเดน

ชนิดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน และบริษัท กลุมเซ็นทรัล จํากัด จะเปนผูกําหนดโครงการและ

กิจกรรมอาสาพัฒนาอาชีพเกษตรกรอยางยั่งยืน และมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนที่ปรึกษาและใหขอเสนอแนะทางวิชาการ

ดานการเกษตร  
 

 

 
 

 มหาวิทยาลัยไดมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ เพื่อเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย

และแลกเปลี่ยนความรูระหวางนักวิจัยและผูสนใจ โดยจัดใหมีการประกวดผลงานวิจัยดีเดนเพื่อเผยแพรใน

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัย 
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มหาวิทยาลัยไดมีการเสริมสรางความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและสมาคมนักศึกษาเกาของมหาวิทยาลัย ทั้ง

ในทางวิชาการและการพัฒนามหาวิทยาลัย  เพื่อทราบความตองการของศิษยเกาที่อยูในโลกการปฏิบัติงานจริง รวมทั้ง

โอกาสที่ศิษยเกาจะชวยระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ      

โดยปจจุบันมหาวิทยาลัยไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยและหนวยงานในตางประเทศ

รวมทั้งสิ้น 74 ฉบับใน 11 ประเทศ ประกอบดวยประเทศ ในทวีปเอเชีย 8 ประเทศ ทวีปยุโรป 1 ประเทศ ทวีป

ออสเตรเลีย 1 ประเทศ และทวีปอเมริกา 1 ประเทศ และกําลังอยูระหวางการลงนามเพิ่มเติมอีก 7 ฉบับ คือ เยอรมัน 

อเมริกา จีน ญี่ปุน ออสเตรเลีย และมาเลเซีย และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารยและบุคลากร (Student & Staff 

Mobility) กับสถาบันการศึกษาและผูประกอบการทั้งในและตางประเทศ 
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 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา มีจํานวน 6 โครงการ  รวมทั้งสิ้น 233 คน 

  
โครงการสงเสริมการเรียนรูวัฒนธรรมไทยสําหรับนักศึกษาชาวตางชาติ ครั้งที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2561  

“กิจกรรมวันลอยกระทง” ในวนัศุกรที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ผูเขารวมกิจกรรม 60 คน ประกอบดวยนักศกึษาแลกเปลี่ยน 

44 คน นักศึกษาตางชาติ 1 คน และนักศึกษาโครงการ International Buddy 15 คน 
 

 โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร ประกอบดวยบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางเขารวมกิจกรรมกับสถาบันอื่น 

ทั้งในและตางประเทศ จํานวน 9 คน  บุคลากรจากสถาบันอื่นๆ ที่เดินทางมารวมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย จํานวน 80 คน  

   
Mr. Yuval Waks และ Miss Kuntheera Stityuthakarn จากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจํา 

ประเทศไทย เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและบรรยายพิเศษเรื่อง Israel Startup and 

Innovation เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 
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Mr. Shawn Reynolds และ Mr. Peter Boonjarern จาก Indiana University ประเทศสหรัฐอเมริกา  

เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณพรอมทั้งหารือความรวมมือทางวิชาการกับสํานักวิชา 

และวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 

  
Prof. Dr. Kiyota Hashimoto, Director of Workshops and Conferences, AIIT, Japan, Asst. Prof. Dr. 

Satoshi Takahashi, Assistant Professor, University of Electro-Communications, Japan และ Assoc. Prof. Dr. 

Ford Lumban Gaol Associate Professor, BINUS University, Indonesia เดินทางมารวมลงนาม MOU 

กับวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 
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Dr. Hanna Yakavenka, Head of Department of Marketing, Fashion, Hospitality and 

Tourism, Coventry University, London Campus เดินทางมารวมลงนาม MOU 

กับวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่  31 พฤษภาคม 2561 

  
Professor Dr. Robin Humphrey, PFHEA National Teaching Fellow 2011, Director of Postgraduate 

Research Training, Faculty of Humanities and Social Sciences, Newcastle University, UK บรรยายพิเศษให

คณาจารยและนักศึกษา หัวขอ Challenges in Contemporary Doctoral Supervision และ Writing Across 

Boundaries : Explorations in representation, Rhetoric and Writing in Qualitative Research  

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 
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ตอนรับคณาจารยและนักศึกษาจาก Universiti Putra Malaysia (UPM) และรวมปลูกตนไมรอบๆ  

โรงพยาบาลศูนยการแพทย และนักศึกษาเขารวมโครงการ English Day รวมกับโรงเรียนวัดสโมสร  

ระหวางวันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2560 

 
รับคณะผูบริหารจาก Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)  

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2561 
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ตอนรับสมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอรนิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุน 

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 

  
Dr. Nigel Chang, professor in Archeology and Ms. Raechel Oleszek, a Master's student from College of Arts  

      & Society and Education, James Cook University, Australia, visited Walailak University to have a  

    collaborative meeting with School of Liberal Arts, Princess Chulabhorn Veterinary College, WU Small  

                 Animal Hospital, and School of Political Science and Laws 14 June 2018 
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 มหาวิทยาลัยไดมีการแสวงหาทุนวิจัยทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรระหวางประเทศ โดยในรอบ 

ปงบประมาณ 2561 คณาจารยของมหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากองคกรภายนอกจํานวน 67 โครงการ รวม 

งบประมาณทั้งสิ้น 79,171,381 บาท มีโครงการสําคัญ อาทิ โครงการพัฒนาน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมเพื่อใช 

ในผูสูงอายุจากวิสาหกิจชุมชนโศภิษฐพัฒนา การพัฒนาเทคนิคการอบไมยางพาราแปรรูปแบบใหมที่ควบคุมโดยใชความเคนใน 

ไมเพื่อปองกันการแตกจาก สกว. โครงการศึกษาทัศนคติและระดับความมั่นใจในการทํางานนิติเวชศาสตรของแพทยทั่วไปใน 

ภาคใตตอนบนจาก สวรส. โครงการพัฒนาระบบลดความชื้นเชื้อเพลิงชีวมวลแบบตอเน่ืองดวยคลื่นไมโครเวฟสําหรับ 

อุตสาหกรรมผลิตไฟฟาจาก สกอ. โครงการพัฒนาเวยมะพราวจากสกว. รวมกับ บริษัท สยาม สมารท เฮิรบ จํากัด เปนตน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารสินทรัพยของมหาวิทยาลัยเพื่อเพ่ิมศักยภาพ และความสามารถในการแขงขัน 
 

จากการที่มหาวิทยาลัยไดมีการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตรที่ 1 

มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนางานวิจัยและผลิตผลงานวิจัยรวมกับภาคเอกชนเพื่อสรางมูลคาเพิ่มบนฐานนวัตกรรม ทั้งนี้

เพื่อแสวงหารายไดจากลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตรจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย ที่สามารถนําไปตอยอดเพื่อผลประโยชน

ทางธุรกิจในอนาคต โดยมีอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนกลไกประสาน ดังนี้ 

 1) จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรผลงานวิจัย/นวัตกรรม จํานวน 5 เรื่อง  

     1) อนุสิทธิบัตรเรื่องกรรมวิธีการผลิตน้ําตาลเชิงเดี่ยวกลูโคสจากเยื่อเซลลูโลสที่แยกจากเศษเหลือทะลาย 

ปาลมนํ้ามันที่ผานการลดลิกนิน  

          2) โครงการจุลทรรศนเพื่อการเรียนการสอนชนิดพกพา  

          3) เจลนํ้าลูกยอแตมสิว  

          4) สูตรและกรรมวิธีการสังเคราะหอนุภาคไมโครกักเก็บสารใหกลิ่นและการนําอนุภาคที่สังเคราะหไดไปใช

ทําผลิตภัณฑจากยางพารา  

          5) วิธีการเลื่อยไมซุงยางพาราเพื่อใหไสไมอยูในไมแปรรูปแผนเดียวกัน  
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และมีผลงานทรัพยสินทางปญญาที่อยูระหวางยื่นขอรับการคุมครองในป 2561 อีกจํานวน 23 ผลงาน 

2) ผลงานวิจัยที่ภาคเอกชนนําไปพัฒนาตอยอดเพื่อสรางมูลคาเพิ่มเชิงพาณิชย ไดแก 1) โครงการการพัฒนา

ปาลมนํ้ามันและผลิตภัณฑจากน้ํามันปาลมเพื่อใชในผูสูงอายุของศูนยความเปนเลิศทางดานยาและเครื่องสําอาง 2) คามอบ

สิทธิ์ในการผลิตและจําหนายเชื้อรา Trichoderma saperellum สายพันธุ NST-009  

3) โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย จํานวน 22 โครงการ  
4) โครงการจัดตั้งบริษัท (Start-up Company) 3 บริษัท คือ 1) สะตออบแหง 2) ไกกอและ 3) ไรเกษมสุข 

5) โครงการบมเพาะธุรกิจ โดยมีสถานประกอบการเขารวม จํานวน 16 ราย  

6) บริการออกแบบผลิตภัณฑนวัตกรรม จํานวน 21 รายการ  

7) โครงการ Talent Mobility จํานวน 7 ราย 

8) รวมแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย  
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มหาวิทยาลัยไดจัดทําโครงการและแผนการพัฒนามหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาประเทศ รวมถึงจัดทํา

แผนแมบทในการใชประโยชนจากที่ดินของมหาวิทยาลัยอยางชัดเจน โดยเฉพาะที่ดินเพื่อประโยชนในการศึกษาวิจัยและ

จัดทําโครงการเชิงธุรกิจ เพื่อเปนรายไดสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยในอนาคต และใชนโยบายหุนสวน

ภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) เพื่อสงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัยในการสราง

ศูนยบริการนักศึกษาตามแนวคิดของเมืองมหาวิทยาลัย 

1) ดําเนินงานศูนยสมารทฟารม มีการเตรียมความพรอมในการเปนฟารมตัวอยางที่ทันสมัยแกเกษตรกร ดูแล     

ตนกลาพันธุไมผลโดยการรดน้ํา พรางแสง และฉีดพนสารเคมีตามความจําเปน ทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อนําไปใชในการปลูกพืช 

ดําเนินการซอมประตูกั้นน้ําประตูคลองเกียบ และประตูนคลองตูนเพื่อควบคุมระบบน้ําชลประทานในแปลงปลูกทั้งระบบ 

สรางสะพานขามเขาแปลงปาลม นอกจากนี้ ไดทดลองปลูกมะละกอพันธุเรดเลดี้จํานวน 5 ไร และมะพราวน้ําหอมจํานวน 15 

ไรรวม 300 ตน  
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ดําเนินการปรับพื้นที่ ขุดสระเก็บน้ํา เจาะบอบาดาล วางระบบไฟฟา วางระบบน้ํา กอสรางถนน ยกรอง ขุดหลุม 

ปรับสภาพดินเพื่อปลูกไมผล 11 ชนิด จํานวน 131.5 ไร รวม 4,017 ตน 

 

  

 
รวมมือทางวิชาการกบับริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากดั (มหาชน) 

โครงการฟารมสาธิตการเลี้ยงสุกรขุนและไกไขระบบปดอตัโนมตัิ (Green Farm) 

 

  
สรางความสัมพันธกับชุมชนในการสรางผลผลิตของศูนยสมารทฟารม รวมกันโดยใหชาวบานภายในชุมชนเขา

มารวมมือในการกรีดยางพาราและแบงปนผลประโยชนรวมกันระหวางชาวบานและมหาวิทยาลัย 
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มีการพัฒนารานคาฟารมวลัยลักษณโดยทําการปลูกขาวโพดหวาน การปลูกฟกทองและพืชลมลุกอ่ืนสลับในแปลง

ขาวโพด เพื่อไมใหเปนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวซ่ึงจะทําให ดินเสื่อมคุณภาพ และจะปรับเปลี่ยนเปนการปลูกพืชอินทรียตอไป 

2) จัดทําโครงการพัฒนาทรัพยสินของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนยบริหารทรัพยสินดําเนินงานบริหารจัดการทรัพยสิน

และโครงการตาง ๆ เพื่อหารายไดแกมหาวิทยาลัย โดยไดดําเนินงานบริหารจัดการดานการสุขาภิบาลอาหารในโรงอาหาร  

สงเสริมการตลาดและพัฒนาการใหบริการของศูนยกีฬาและสุขภาพ ศูนยหนังสือ ใหบริการดานสถานที่และที่พักสําหรับการ

อบรมสัมมนา/การประชุม/อื่น ๆ (หอพักและเรือนวลัย) ใหบริการเมืองจําลอง  

3) สงเสริมใหเอกชนเขารวมลงทุนกับมหาวิทยาลัย ไดมีการประกาศเชิญชวนเอกชนเพื่อรวมลงทุนในโครงการของ

มหาวิทยาลัยในป 2561 จํานวนทั้งสิ้น 3 โครงการ คือ 1) โครงการรวมทุนพื้นที่พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 2) 

โครงการรวมทุนหอพักบุคลากรทางการแพทยของโรงพยาบาลศูนยการแพทย 3) โครงการรวมทุนโซลารฟารม มวล. ขณะนี้มี

ภาคเอกชนสนใจเสนอรวมทุนเพื่อทําโครงการแลว 2 โครงการ คือ โครงการหอพักฯ และโครงการโซลารฟารมฯ สวนโครงการ

พัฒนาพื้นที่พาณิชยดานหนามหาวิทยาลัยจะมีการปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการเพื่อใชประโยชนจากพื้นที่ในรูปแบบอื่นตอไป 
 

แสวงหาแหลงเงินทนุจากการบริจาคและการบริหารผลตอบแทนจากเงินลงทุน เพื่อสรางโอกาสใหมๆ ใหกับมหาวิทยาลัย 
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เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยไดลงนาม MOU กับธนาคารกรุงไทยในการพัฒนาระบบมหาวิทยาลัย

อัจฉริยะและสังคมไรเงินสด (WU Smart Society) และบริการจัดการทางการเงินผานระบบ KTB Digital Platform เพื่อ

ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการแกนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

  
 

จัดตั้งกองทุนพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 

ไดมีสวนรวมในการสรางเสริม สนับสนุน อีกทั้งเปนชองทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใชในกิจการของศูนยการแพทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางกวางขวาง  
 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาศูนยการแพทยใหมีศักยภาพสูง และเปนเสาหลักดานสุขภาวะของประชาชนใน

พื้นที่ภาคใต 
 

เรงรัดโครงการกอสรางอาคารศูนยการแพทยพรอมระบบสาธารณูปการ  รวมถึงการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อ

พัฒนาโครงการศูนยการแพทยฯ  ใหบรรลุผลตามเจตนารมณและวัตถุประสงคที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว  โดย ณ กันยายน 

2561 มีผลงานแลวเสร็จตามแผน รอยละ 78.71 จากระยะะเวลาการกอสรางตามสัญญา 1,400 วัน (เริ่มสัญญา 30 

กรกฎาคม 2558 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562)  
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โรงพยาบาลศูนยการแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  เปดใหบริการอยางเปนทางการ (Grand Opening) เมื่อวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2560 โดยไดรับการขึ้นทะเบียนเปนหนวยบริการตามกฎหมายวาดวยหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ประเภท

หนวยบริการปฐมภูมิและหนวยบริการประจํา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560  
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พรอมกันน้ี มหาวิทยาลัยอยูระหวางการเตรียมความพรอมสําหรับเปดใหบริการผูปวยใน โดยคาดวาจะเปดใหบริการได

ประมาณเดือนธันวาคม 2561 นี้ 

 

จากการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการ มหาวิทยาลัยไดมีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศโรงพยาบาลศูนยการแพทย  โดยไดรับงบประมาณแผนดินในการพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลศูนย

การแพทย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํานวน 337.16 ลานบาท จําแนกตามปงบประมาณ ดังนี้ ป 2562 จํานวน 74 ลานบาท  

ป 2563 จํานวน 215.8 ลานบาท และป 2564 จํานวน 47.3 ลานบาท 

 
 

จัดตั้งกองทุนพัฒนาศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เพื่อเปดโอกาสใหทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 

ไดมีสวนรวมในการสรางเสริม สนับสนุน อีกทั้งเปนชองทางในการระดมสมทบทุน เพื่อใชในกิจการของศูนยการแพทย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางกวางขวาง  
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มุงเนนการบูรณาการงานการวิจัย การเรียนการสอนและการใหบริการการรักษา โดยมีแหลงปฏิบัติการทางการวิจัยและ

ฝายใหบริการการศึกษาวิจัยภายใตโครงสรางของศูนยการแพทย (Teaching and research hospital) ซึ่งเปน

โรงพยาบาลที่แตกตางจากโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูงทั่วไป โดยไดมีการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ ซึ่งปจจุบันมี 5 ศูนย ดังนี ้

(1) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย  

(2) ศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส  

(3) ศูนยความเปนเลิศดานวิจัยและบริการวิชาการโรคไขเลือดออก  

(4) ศูนยความเปนเลิศดานยาและเครื่องสําอาง 

(5) ศูนยความเปนเลิศดาน Innovation and Health Products 

 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการกีฬาและสุขภาพ 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการสงเสริมกิจกรรมดานกีฬาและสุขภาพ โดยใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรมอยางทั่วถึงทั้งเพื่อ

สุขภาพและการฝกฝนใหนักศึกษามีจิตใจเปนนักกีฬา รวมถึงการพัฒนานักศึกษาเขาสูการแขงขันทั้งกีฬาภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย และการสรางความรวมมือดานการกีฬาและสุขภาพกับหนวยงานภายนอก 

       

   

92



 

 

 

 
 

มหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงอาคารสถานที่และอุปกรณการเรียนการสอนดานการกีฬาและสุขภาพใหมี

ประสิทธิภาพและพรอมใชงาน 
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กิจกรรมสําคัญ 
ตุลาคม 2560 

 
รวมพิธีวางดอกไมจันทน งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

ณ พระเมรุมาศจําลอง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2560 

 

 
รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2560 ณ วัดแสงแรง 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 

 

พฤศจิกายน 2560 

 
เปดใหบริการโรงพยาบาลศูนยการแพทยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอยางเปนทางการ (Grand Opening)  

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 
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ธันวาคม 2560 

 
จัดงานรําลึกและเชิดชูเกียรติ ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2560 

 

มกราคม 2561 

 
จัดพิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ (ศาสตราจารย ดร.สมบัติ ธํารงธัญวงศ) 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 

กุมภาพันธ 2561 

 
แถลงขาวการเปดโรงพยาบาลสัตวเล็กและหลักสูตรสัตวแพทยนานาชาติ 

เมื่อวันศุกรที่ 16 กุมภาพันธ 2561 
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มีนาคม 2561 

 
พิธีเปดงานวลัยลักษณเดย และงานเกษตรแฟร 

เมื่อวันศุกรที่ 23 มีนาคม 2561 

 
จัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ครบรอบปที่ 26 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 

 

เมษายน 2561 

 
จัดงานวลัยลักษณ สงกรานต สืบสานประเพณี 2561 

เมื่อวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 
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พฤษภาคม 2561 

 
จัดแถลงขาวการจัดคายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี 

 
ลงนามบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับสโมสรฟุตบอลดับเบิลยู นครศรียูไนเต็ด  

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

 

มิถุนายน 2561 

 
จัดคายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

เมื่อวันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2561 
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กรกฏาคม 2561 

  
จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคลายวันประสูติ สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี 

                               เมื่อวันจันทรที่ 2 กรกฏาคม 2561 
 

 สิงหาคม 2561 

 
                   จัดพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2561 

                    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 
 

กันยายน 2561 

                       
        จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2560 

                    เมื่อวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 
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                   จัดงานวันมหิดล เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 
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มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

งบแสดงฐานะการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และ 2560 

 หนวย : บาท 

   

2561 

 

  2560 

สินทรัพย 

   สินทรัพยหมุนเวียน 

   

 

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด 629,854,050.69 

 

       231,623,771.88  

 

ลูกหน้ีระยะสั้น 39,789,878.82 

 

         44,141,807.94  

 

เงินลงทุนระยะสั้น 1,260,689,016.29 

 

     2,104,485,477.73  

 

สินคาคงเหลือ 7,620,734.34 

 

           7,071,965.41  

 

วัสดุคงเหลือ 4,4232,996.09 

 

           5,205,481.99  

 

สินทรัพยหมุนเวยีนอื่น 89,954,796.24 

 

       170,611,757.65  

 

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,032,141,472.47 

 

 2,563,140,262.60  

สินทรัพยไมหมุนเวียน 

   

 

ลูกหน้ีระยะยาว 7,218,315.78 

 

         13,573,385.67  

 

คาใชจายจายลวงหนา 74,794.52 

 

             174,794.52  

 

เงินลงทุนระยะยาว 84,994,491.92 

 

         88,923,121.12  

 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ-สุทธิ 2,912,909,646.50 

 

     1,996,293,985.06  

 

สินทรัพยไมมีตัวตน-สุทธิ 4,044,579.20 

 

           6,708,767.59  

 

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 47,011,563.58 

 

         43,358,307.69  

 

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,088,394,863.97 

 

 2,149,032,361.65  

รวม

สินทรัพย 

 

5,088,394,863.97 

 

 4,712,172,624.25  

หนี้สิน 

   หนี้สินหมุนเวียน 

   

 

เจาหนี้ระยะสั้น 97,973,296.77 

 

         70,858,570.57  
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เงินรับฝากระยะสั้น 948,424.50 

 

           2,451,836.99  

 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,894,991.88 

 

         11,176,748.94  

 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 104,816,713.15 

 

     84,687,156.50  

หนี้สินไมหมุนเวียน 

   

 

เงินรับฝากระยะยาว 77,010,866.03 

 

         73,401,737.77  

 

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 6,799,441.13 

 

           6,552,376.61  

 

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 83,810,307.16 

 

     79,954,114.38  

รวมหนี้สิน 

 

188,627,843.66 

 

   164,641,270.88  

สินทรัพย

สุทธ ิ

 

4,899,767,843.66 

 

 4,547,531,353.37  

สินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 

   

 

ทุน 

 

1,313,585,901.04     

 

1,292,959,828.78 

 

รายไดสงูกวาคาใชจายสะสม      3,594,107,920 

 

3,244,039,329.25 

 

องคประกอบอื่นของสินทรัพยสุทธ/ิสวน

ทุน (7,925,977.59) 

 

      10,732,195.34  

รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 4,899,767,843.66  

 

4,547,531,353.37 
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มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

งบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และ 2559 

 หนวย : บาท 

   

  2561    2560 

สินทรัพย 

  สินทรัพยหมุนเวียน 

  

 

รายไดจากงบประมาณ 1,256,513,500 957,270,565.00 

 

รายไดจาการขายสินคาและบริการ 484,172,.50 24,391,884.35 

 

รายไดจากการจดัการศึกษา 359,767,150.21 336,652,210.22 

 

รายไดจากทรัพยสินของมหาวิทยาลยั 5,477,189.80 42,147,620.19 

 

รายไดคาบริการรักษาพยาบาล 12,448,877.86 2,901,857.33 

 

รายไดจากการใหบริการวิชาการและโครงการ 176,171,404.32 108,892,672.18 

 

รายไดสนับสนุนจากหนวยวิสาหกิจ 72,557,908.09 2,127,385.55 

 

รายไดจากการอดุหนุนและบริจาค 74,611,188.61 64,380,229.64 

 

รายไดอื่น 73,036,822.91 88,686,300.05 

 

รวมรายได 2,031,068,214.30 1,627,450,724.51 

คาใชจาย 

  

 

คาใชจายบุคลากร 745,149,189.11 614,776,386.37 

 

คาตอบแทน 23,644,403.02 23,667,682.53 

 

คาใชสอย 185,787,606.78 226,190,327.80 

 

คาวัสด ุ 78,938,571.94 97,111,551.08 

 

คาสาธารณปูโภค 59,929,244.49 57,753,376.00 

 

คาเสื่อมราคาและคาตดัจําหนาย 340,313,574.15 387,700,727.67 

 

คาครุภณัฑ 3,531,494.89 - 

 

เงินอุดหนุน 214,769,807.02 157,216,540.56 

 

ขาดทุนจากการดอยคาของทรัพยสิน 

 

- 
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คาใชจายอื่น 21,823,412.32 16,384,225.76 

 

รวมคาใชจาย 1,673,887,303.58 1,580,800,817.77 

 

รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายกอนตนทุนทางการเงิน 357,180,910.58      44,743,110.71 

              ตนทุนทางการเงิน - - 

       รายไดสูง(ตํ่า)กวาคาใชจายสุทธ ิ 357,180,910.58      44,743.110.71 
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คณะผูจัดทํา 
 

 1. อธิการบดี      ที่ปรึกษา 
 2. รองอธิการบดีฝายวางแผนและยุทธศาสตรการพัฒนา  ประธานคณะทํางาน 

3. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    คณะทํางาน 
4. ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ    คณะทํางาน 

 5. ผูอํานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ   คณะทํางาน 
 6. ผูอํานวยการศูนยสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ   คณะทํางาน 
 7. ผูอํานวยการศูนยนวัตกรรมการเรียนและการสอน  คณะทํางาน 
       8. ผูอํานวยการศูนยกิจการนานาชาติ    คณะทํางาน 

            9. หัวหนาสวนกิจการนักศึกษา    คณะทํางาน 
 10. หัวหนาสวนสื่อสารองคกร    คณะทํางาน 
       11. นางสาวสายฝน จิตนุพงศ     คณะทํางาน 
 12. นางสาวนริสา บัวเชย     คณะทํางาน 
       13. นางสมพร อิสรไกรศีล     คณะทํางาน 
       14. หัวหนาสวนแผนงานหรือผูกํากับดูแล   คณะทํางานและเลขานุการ 
       15. นางศศิรัศมิ์ ประสาทแกว    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
       16. นางสาวรักษรัศมี วุฒิมานพ    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 17. นายชาญชัย ตันติวัฒโนดม    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 18. นายเสกมนต หมอมวิญญา    คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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