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 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

มีความประสงค์จะคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตา 14 

จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ.์.ประจำาปีการศึกษา..2562..โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม..(GPAX) ..ร่วมกับ

แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือคะแนนสอบจากส่วนกลาง (O-NET, GAT/PAT, 9วิชาสามัญ) เป็นเกณฑ์

ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำาเร็จการศึกษา

ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 หรือเทียบเท่า ครอบคลุมท้ังด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ 

มนุษยศาสตร์ และหลักสูตรนานาชาติ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 สำ�นักวิช�กลุ่มวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ..

 สำ�นักวิช�เภสัชศ�สตร ์..30..คน..

 สำ�นักวิช�ส�ธ�รณสุขศ�สตร ์..หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์..(อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, สาธารณสุขชุมชน) 100 คน 

 สำ�นักวิช�สหเวชศ�สตร ์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ 40 คน กายภาพบำาบัด 40 คน เทคนิคการแพทย์(Bilingual) 20 คน 

 สำ�นักวิช�พย�บ�ลศ�สตร ์ 120 คน

 กลุ่มวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลย ี 

 สำ�นักวิช�วิทย�ศ�สตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 100 คน วิทยาศาสตร์ทางทะเล 20 คน 

 สำ�นักวิช�วิศวกรรมศ�สตร์และทรัพย�กร หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 50 คน วิศวกรรมเคมี 40 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 
30 คน วิศวกรรมพอลิเมอร์ 30 คน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 30 คน 

 สำ�นักวิช�ส�รสนเทศศ�สตร์ หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ 20 คน นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 60 คน เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 25 คน 
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 25 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 60 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 30 คน 

 สำ�นักวิช�เทคโนโลยีก�รเกษตร หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ 70 คน วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 100 คน 

 สำ�นักวิช�สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์และก�รออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม  40 คน การออกแบบอุตสาหกรรม 40 คน การออกแบบภายใน 15 คน 
ภูมิสถาปัตยกรรม 15 คน

 กลุ่มสังคมศ�สตร์และมนุษยศ�สตร ์ 

 สำ�นักวิช�ก�รจัดก�ร หลักสูตรบัญชี 120 คน เศรษฐศาสตร์ 40 คน การท่องเที ่ยวและการโรงแรม 200 คน บริหารธุรกิจ(การเงิน) 80 คน บริหารธุรกิจ
(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 80 คน บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์) 100 คน 

 สำ�นักวิช�ศิลปศ�สตร ์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 60 คน ภาษาไทย 40 คน ภาษาจีน 80 คน อาเซียนศึกษา 30 คน 

 สำ�นักวิช�รัฐศ�สตร์และนิติศ�สตร ์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 70 คน นิติศาสตร์ 100 คน รัฐประศาสนศาสตร์ 75 คน

 กลุ่มหลักสูตรน�น�ช�ต ิ

 วิทย�ลัยน�น�ช�ติ หลักสูตรนิติศาสตร์(กฏหมายประยุกต์)(นานาชาติ) 30 คน การวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน(นานาชาติ) 30 คน 
กิจการสาธารณะ(นานาชาติ) 20 คน นวัตกรรมดิจิทัล(นานาชาติ) 30 คน การบัญชี(นานาชาติ) 20 คน 

 วิทย�ลัยสัตวแพทยศ�สตร์อัครร�ชกุม�รี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต(นานาชาติ) 10 คน

 ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่

แจ้งไว้ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 23 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ) 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา TCAS รอบ 2 โควตา 14 จังหวัดภาคใต้และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต 

http://entry.wu.ac.th จำานวน 2,445 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2562

ม.วลัยลักษณ์ รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้+ประจวบคีรีขันธ์ 

02 I สารวลัยลักษณ์ 

สารวลัยลักษณ์ I กุมภาพันธ์ 2562 



รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์

การทำาวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ
 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและนวัตกรรม 

สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับงานวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการกว่า 15 โครงการ 

และผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ ไม่นับรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการ ตำารา และ Proceeding กว่า 100 

เรื่อง ทำาให้ตกผลึกทางความคิดที่ว่า “การทำาวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ”

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ อาจารย์ประจำาสาขาวิทยาศาสตร์การ
อาหารและนวัตกรรม สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับงานวิจัย
ในฐานะหัวหน้าโครงการกว่า 15 โครงการ และผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ ไม่นับรวมบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ ตำารา และ Proceeding กว่า 100 เรื่อง ทำาให้ตกผลึกทาง
ความคิดที่ว่า “การทำาวิจัยให้มากกว่าเรื่องวิชาการ”

 ในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ได้รับ
โอกาสให้ไปฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีนาโน (Nanotechnology) จากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
นี้เป็นเวลา 3 เดือน จึงนำาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการทำาวิจัยขั้นสูง ส่งผลให้สามารถผลิต
งานวิจัยที่มีคุณภาพ ทำาให้ได้รับรางวัล Honored Student Awards 2013 จาก American 
Oil Chemists’ Society (AOCS) ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำางานด้านไขมันและน้ำามันที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นด้าน
ไขมันและน้ำามัน นอกจากนี้ AOCS Biotechnology Division ยังได้มอบรางวัล 2013 2nd 
student paper competition Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Improved acylation of 
phytosterols catalyzed by Candida antarctica lipase A with superior catalytic 
activity” ให้อีกด้วย ทั้งยังได้ร่วมเขียน Book Chapter จำานวน 2 บท ในหนังสือด้านไขมัน
จากสำานักพิมพ์ AOCS 

 เมื่อสำาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในปี..พ.ศ...2556..รองศาสตราจารย์ 
ดร.วรวรรณ..ได้กลับมาปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..โดยมีความมุ่งมั่นในการทำาวิจัย
และการสอนด้านไขมันและโปรตีนในอาหาร..ซ่ึงเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากการทำาวิจัย
ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเข้าด้วยกัน ทั้งยังมุ่งเน้นพัฒนานักวิจัยด้านไขมันและ
โปรตีนในอาหาร จึงมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมกว่า 20 คน รวมทั้งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งหน่วยวิจัยอาหาร
เพื่อสุขภาพ..ซึ่งต่อมาได้ถูกยกระดับเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาหารในปี 2560

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ได้รับทุนสนับสนุนการทำาวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ทั้งในฐานะผู้วิจัยหลักและผู้ร่วมวิจัยกว่า 30 โครงการ ซึ่งหลายโครงการได้ทำางานอยา่ง
ใกล้ชิดร่วมกับภาคเอกชน..เพื่อมุ่งเน้นการนำาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์..และยังได้นำา
องค์ความรู้ไปบริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการอาหารในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและ
ภาคใต้ เช่น บริษัท ช โปรเซสซิ่งฟู๊ด จำากัด บริษัท ช เกษตรรุ่งเรือง จำากัด บริษัท เซโกฟาร์ม 
จำากัด กลุ่มนาข้าวแซมดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่องดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ และกลุ่มทำานา
บ้านเพิง เป็นต้น รวมทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินโครงการวิจัยและบทความ
วิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติจำานวนมาก

 จากผลงานวิจัยที ่ทำาให้ได้ประโยชน์ในแง่ของผลงานทางวิชาการและการก้าว
เข้าสู่ตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นแล้ว..รองศาสตราจารย์..ดร.วรวรรณ..ยังได้เรียนรู้หลาย
อย่างจากการทำางานวิจัย

 ประการที่ 1 เรียนรู้การวางแผนงาน เริ่มตั้งแต่การมองหาแหล่งทุนวิจัย การเขียน
ข้อเสนอโครงการให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุน..และการวางแผนดำาเนิน
โครงการหลังจากที่ได้รับทุนวิจัย โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ได้ยกตัวอย่าง
การมองหาแหล่งทุนวิจัยก่อนที่จะสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยเลือกที่จะเสนอขอ
ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นทุน
แรก เนื่องจาก สกว. เป็นแหล่งทุนวิจัยขนาดใหญ่ของประเทศ ที่สำาคัญการได้รับทุนพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ และมีผลการวิจัยในระดับที ่ดี จะส่งผลต่อการได้ทุนที่สูงขึ้น
จาก สกว. เช่น ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)

 ประการที่ 2 เรียนรู้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รองศาสตาจารย์ ดร.วรวรรณ 
เล่าว่า..การทำาวิจัยนั้นต้องมีความรับผิดชอบต่อแหล่งทุน..จึงจำาเป็นต้องมีการบริหาร
จัดการที่ดี ตั้งแต่การบริหารจัดการคน (ผู้ช่วยวิจัย) การบริหารโครงการวิจัย และการ
บริหารเงินทุน เพื่อให้งานวิจัยสำาเร็จตามเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องทำางานวิจัย
หลายๆ เรื่อง และสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาไปพร้อมกัน ดังนั้น 
การทำาวิจัยที่ดีจึงต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเข้ามาเกี่ยวข้อง 

 ประการที่ 3 เรียนรู้เรื่องความอดทน เรื่องนี้เป็นสิ่งที่ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ 
ไม่คิดว่าจะได้เรียนรู ้จากงานวิจัย..โดยอาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่า..ขณะที่กำาลังตั ้งครรภ์
ลูกคนที่ 2 ได้ทำาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มกึ่งสำาเร็จรูปเพื่อสุขภาพจากข้าวไข่
มดริ้น: ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จ.นครศรีธรรมราช” ซึ่งมีการติดตามความก้าวหน้าของงานทุก 
2, 6 และ 12 เดือน จึงจำาเป็นต้องทำารายงานและวิเคราะห์ผลตลอดเวลา หลังจากที่คลอดลูก
แล้ว 1 สัปดาห์ ก็ต้องไปนำาเสนอรายงานความก้าวหน้าแบบปากเปล่า นับได้ว่า เป็นงานวิจัย
ที่ต้องใช้ความอดทนและมานะพยายามสูงที่สุด

 ประการที่ 4 เรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา นับตั้งแต่การเริ่มเขียนข้อเสนอเพื่อขอรับ
การสนับสนุนทุนวิจัย จำาเป็นต้องสืบค้นข้อมูลต่างๆ เพื่อนำามาใช้อ้างอิง สนับสนุนแนวคิด
และวางแผนการทำาวิจัย จนถึงผลการทำาวิจัยที่ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ทำาให้เกิดการศึกษาและ
ความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา

 ล่าสุดงานวิจัยเร่ืองน้ี..ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยเด่นในทุนวิจัยมุ่งเป้าของ
กลุ่มเรื่องเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อม..ซึ่งได้รับเชิญ
ให้ไปจัดแสดงในการประชุมวิชาการ..“แผนยุทธศาสตร์สนับสนุนทุนวิจัยและการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม..(SME)..ท้ังระบบ”..เมื่อวันที่..26 
กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

 ประการท่ี 5 เรียนรู้การคิดเชิงสร้างสรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ เล่าว่า การขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัยโดยเฉพาะจากแหล่งภายนอกจำาเป็นต้องเสนอเรื่องที่น่าสนใจและ
เป็นเรื่องใหม่ และเป็นเรื่องที่เราเชี่ยวชาญ แต่ที่สำาคัญที่สุดคือ หัวข้อต้องมีความสร้างสรรค์ 
ซึ่งเป็นที่มาของการได้รับรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรม..“ระดับดีมาก” 
และผลงานนวัตกรรม..“ระดับเหรียญเงิน”..จากผลงานเรื่อง..“เจลทำาความสะอาดมือเพื่อ
กำาจัดกลิ่นคาวปลาและอาหารทะเล” ในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Food and 
Health Products) จากการประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษาปี 2561 ในงาน มหกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ 2561 ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-12 
สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอก คอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
กรุงเทพฯ โดยได้รับรางวัลจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

 ประการสุดท้าย คือ สร้างความร่วมมือทั้งในวงวิชาการและภาคเอกชน การทำางาน
วิจัยทำาให้ รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ มีโอกาสพบปะพูดคุยกับบุคคลต่างๆ ทั้งในแวดวง
วิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งนำาไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และการทำา
โครงการวิจัยร่วมกันหลายโครงการ

 “การทำาวิจัยทำาให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด..และงานวิจัยพื้นฐาน..(Basic 
Research)..มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการนำาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ . .และ
นำาพาประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน..นอกเหนือจากการพัฒนาตนเองและนักศึกษา” 
รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย
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 ภายในงานวลัยลักษณ์เดย์และวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์  มีกิจการมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
โดยในระดับชาติ คือ งานวลัยลักษณ์วิจัย ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2562 ซึ้งจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี โดยปีนี้มีนักวิชาการทั้งในและต่าง
ประเทศส่งเอกสาร บทความ และผลงานวิจัยเข้ามานำาเสนอเป็นจำานวนมาก และการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International 
Conference on The 4th  Industrid Revolution and its Impacts” ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศยุค 4.0

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า งานวลัยลักษณ์เดย์ 2019 
เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม-3 เมษายน 2562 ผู้ร่วมงานจะได้เห็น
ถึงพัฒนาการด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาพื้นที่และการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยวิจัย
คุณภาพชั้นนำาของประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความก้าวหน้าทางวิชาการในหลายๆ ด้าน เช่น ติดอันดับองค์กรด้านการวิจัย 
จากการจัดลำาดับโดย SCImago Institutions Rankings (SIR) , ติดอันดับ Nature Index Ranking หรือการได้รับการรับรองคุณภาพของอาจารย์
ตามมาตรฐาน UKPSF ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่รับรองคุณภาพของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ในส่วนของงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ ปีนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาคการเกษตรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง 
นำานวัตกรรมทางการเกษตรมาจัดแสดง อีกทั ้งยังเปิดโอกาสให้เกษตรกร Smart Farmer หรือวิสาหกิจชุมชนได้นำาผลงานมาจัดแสดงและ
จัดจำาหน่ายอีกด้วย

 สำาหรับสิ่งที่นับเป็นไฮไลท์สำาคัญของงานปีนี้ คือวันที่ 29 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบรอบ
ปีที่ 27 ในวันดังกล่าว มีการปาฐกถาพิเศษ จากนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และรองศาสตราจารย์ 
ดร...วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งทั้ง 2 ท่าน คือ ผู้บุกเบิกในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นับเป็นโอกาสสำาคัญ
ที่พวกเราชาววลัยลักษณ์และประชาชนทั่วไปที่สนใจจะได้ทราบถึงความเป็นมาของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และการพัฒนาการ
ศึกษาของประเทศ

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ภายในงาน เช่น มหกรรมสินค้าชุมชน มหกรรมกีฬา สินค้าทางการเกษตร การประกวด-แข่งขัน การประกวด
ขับร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 6 ชมการแสดงดนตรี-ศิลปวัฒนธรรม 
การเยี่ยมชมสวนวลัยลักษณ์ และอื่นๆ เป็นต้น

 ขอเชิญร่วมงานวลัยลักษณ์เดย์และวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2019 ระหว่างวันที ่  25 มีนาคม-3เมษายน 2562 
(10 วัน 10 คืน ) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญเที่ยวงานวลัยลักษณ์เดย์

และวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2019
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับอำาเภอท่าศาลา จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้ชื่องาน “พบรัก วาเลนไทน์เดย์ @วลัยลักษณ์ 

รักเหลือเกิน” ณ สวนวลัยลักษณ์ โดยมีคู่รักเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียน กว่า 20 คู่ ท่ามกลางบรรยากาศสุดชื่นมื่นในสวนวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายสุพงษวินัย ชูยก นายอำาเภอท่าศาลาร่วมเป็นประธานการจดทะเบียนสมรสใน

ครั้งนี้ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำานวนมาก

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะอวยพรเนื่องใน

วันแห่งความรักให้กับคู่รักและประชาชนชาวท่าศาลาทุกคน ซึ่งทางอำาเภอท่าศาลา นำาโดยนายอำาเภอท่าศาลา 

ได้เห็นถึงความสวยงามของทัศนียภาพและบรรยากาศที่ร่มรื่นของสวนวลัยลักษณ์..จึงให้คู่รักได้มาจดทะเบียน

สมรสและมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามบนเนื้อที่กว่า 255 ไร่ หวังว่ากิจกรรมนี้จะได้เป็นกิจกรรม

ที่ทำาสืบเนื่องต่อไปจนเป็นเหตุการณ์สำาคัญของอำาเภอท่าศาลา เช่นเดียวกับการจดทะเบียนสมรสใต้น้ำาที่จังหวัด

ตรัง หรือการจดทะเบียนสมรส ณ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ในนามของ ม.วลัยลักษณ์ ขอขอบคุณนายอำาเภอ

ท่าศาลาและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณามาใช้สถานที่ของ ม.วลัยลักษณ์เป็นสถานที่สำาคัญ โดยเฉพาะคู่บ่าว

สาวซึ่งถือเป็นบุคคลสำาคัญที่มาจดทะเบียนเพื่อแสดงถึงความเป็นคู่สมรสที่จะอยู่ร่วมกันชั่วนิรันดร์..ขอให้คู่

สมรสทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมปรารถนาและมีชีวิตสมรสที่มีความสุขตลอดไป

 ด้านนายสุพงษวินัย ชูยก นายอำาเภอท่าศาลา กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการจดทะเบียนสมรสเนื่องใน

วันแห่งความรัก “พบรัก วาเลนไทน์เดย์ @วลัยลักษณ์ รักเหลือเกิน” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์และอำาเภอท่าศาลา เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับคู่สมรสและเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบัน

ครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั ่นคงและสำาคัญของสังคมไทย คู่สมรสที่มาร่วมจดทะเบียนในวันแห่งความรักวันนี้ 

ถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งในการใช้ชีวิตคู่ ได้ร่วมกันสร้างความรักและฐานะที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นเพื่อการครองเรือน

ครองคู่ที่ประสบความสำาเร็จต่อไป

สุดชื ่นมื ่นวันแห่งความรัก ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับอำาเภอท่าศาลา

จัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรส ฉลองวันวาเลนไทน์
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 โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์..ให้เกียรติบรรยายพิเศษ..หัวข้อ..“ความรู้เปลี่ยนแปลงชีวิต 
ความรู้เปลี่ยนแปลงประเทศและความรู้เปลี่ยนแปลงโลก..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตาน้ำาแห่งความรู้ในศตวรรษที่..21”..พร้อมทั้งแนะนำามหาวิทยาลัย..สำานักวิชา..หลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนศักยภาพของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการสถาบันภาษา บรรยาย 
“การเรียนการสอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมี นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำานวยการโรงเรียน และผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมประมาณ 
500 คน ณ ห้องประชุมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 

 ก่อนหน้านี้..ทางคณะได้เดินทางไปพบครูแนะแนวโรงเรียนปราจิณราษฎรอำารุง..มอบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย..รวมท้ังโรงเรียนชลประทานวิทยา 
นนทบุรี ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้มีนักเรียนร่วมค่าย Walailak Young Ambassador Camp และเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีการศึกษา 2562 นี้

 ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ WU to School สื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนในพื้นที่

จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนนทบุรี เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความสัมพันธ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ไปยังโรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน อาจารย์แนะแนวและนักเรียน เข้าร่วมจำานวนมาก

สื่อสารองค์กร ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม WU to School 

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปราจีนบุรี
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 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 2 นักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

2 นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ

 รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 2 นักวิจัยจากสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
ทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน
วันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2562 พร้อมมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ (รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์
คิดค้น ประจำาปี 2562 และ รางวัล 2018 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand) จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

 สำาหรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำาปีงบประมาณ 2562 สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศและนิเทศศาสตร์กับผลงานเรื่อง “dpaDNN: สถาปัตยกรรมของโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก แบบกระจายการประมวลผลและไปป์ไลน์และการประยุกต์ใช้
ในงานรักษาความปลอดภัย” (dpaDNN: A Distributed and Pipeline Architecture of Deep Neural Network and Its Application in Surveillance

 ส่วนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำาปีงบประมาณ 2562” ระดับดี จาก
วิทยานิพนธ์เรื ่อง “การศึกษาการเจริญเติบโตและการผลิตไฮโดรเจนของ Cyanothece sp. ATCC 51142” (A Study of the Growth and Hydrogen 
Production of Cyanothece sp. ATCC 51142) สำาเร็จการศึกษาจาก Imperial College London, สหราชอาณาจักร อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก Professor 
Dr.Klaus Hellgardt (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม)

 โอกาสนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทั้ง 2 ท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ 
อธิการบดีจะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีก่อนวาระการประชุมผู้บริหารในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ศกนี้
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 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ รองศาสตราจารย์ 

ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมรับมอบโล่การเป็นเจ้าภาพการประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง “การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 39 ” (Workshop on UniNet Network 

and Computer Application : WUNCA) ในพิธีเปิดงาน WUNCA ครั้งที่ 38 ณ ศูนย์ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยม ี

นางสาวชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานพิธี

 WUNCA..เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เปิดโอกาสให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่าย..UniNet..ได้รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษา

วิจัย..มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกำาหนดแนวทางการดำาเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา..สนับสนุนกิจกรรมการศึกษาและมุ่งพัฒนางาน

วิจัย..ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา..และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายระหว่างกลุ่มสมาชิก

อันเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล..ในประเด็นการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็น

รัฐบาลดิจิทัล

 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมงาน

ประมาณ 800 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ผู้อำานวยการสำานัก/ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ สำานักหอสมุดจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

เข้าร่วมการอภิปราย การประชุม update เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ การประชุมผู้บริหารระดับสูง (CIO) การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แนวทาง

การปฏิบัติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมถึงตัวอย่างการออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการใช้งาน แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ประสบการณ์ในการดูแลระบบและ

บริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน 

ม.วลัยลักษณ์ รับมอบการเป็นเจ้าภาพจัด WUNCA ครั้งที ่ 39
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การโมงการเมืองเรื่องการมุ้ง                         คุยฟุ้งคุยเฟื่องเรื่องฝันฝัน

ต้องอย่างโน้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้น           สารพัดสารพันฝันเป็นพวง

อ้างจะทำาเพื่อคนจนคนยากไร้                  อ้างกันมาทุกสมัยว่าใจห่วง

กี่สิบร้อยโครงการงานทั้งปวง                    แค่คารมลมลวงการห่วงใย

วางอำานาจบาตรใหญ่ในตำาแหน่ง               แก่งแย่งแข่งขันกันจะได้

มือใครยาวสาวได้ก็ให้ไป                        แบ่งเปอร์เซ็นต์เรียงไล่ตามรายการ

พอชาวบ้านเดือดร้อนแล้วร้องเรียน                 ก็กลับเปลี่ยนท่าทีกดขี่ชาวบ้าน

การเมืองต้องเนรคุณเป็นบุญทาน               คือสันโดงสันดานนักการเมือง

นักการเมืองดีดีมีอยู่บ้าง                      ที่คิดทำาคิดสร้างอย่างต่อเนื่อง

อุดมการณ์ที่กินค่อยสิ้นเปลือง                    แถมถูกเรื่องใส่ร้ายว่าขายตัว

เหมือนเป็นวัฏจักร รักกับรบ                       คบไม่คบก็ต้องคบเมื่อครบขั้ว 

ไม่อยากยุ่งก็ต้องยุ่งกันนุงนัว                    เรื่องของเขาแต่เรามั่วจนพัวพัน

การเมืองการโมงโสร่งนุ่ง                     ไม่ปรับปรุงไม่เห็นทางที่สร้างสรรค์

กี่สมัยกี่ความหวังยังพรรค์นั้น                    ทะเลาะแล้วกอดกันนั้นในมุ้ง

การเมืองเรื่องในมุ้ง

สมใจ สมคิด
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นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

การประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ ่งประดิษฐ์รุ ่นใหม่” ประจำาปี 2562

 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. .ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 
จำานวน 2 ผลงาน ในการประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ ่งประดิษฐ์รุ ่นใหม่” ประจำาปี 2562 ระดับอุดมศึกษา 
ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ระหว่างวันที ่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ดังนี ้

 1. ฟีโอพลัส: นวัตกรรมน้ำามาริเนทเพื่อยืดอายุการเก็บเนื้อสัตว์และลดสารก่อมะเร็ง ผลงานของนางสาววราภรณ์ 
สมกอง และนางสาวอรรรณ พินชนะ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ
รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 

 2. อิมัลชันฟิลเจล: นวัตกรรมใหม่ในการใช้น้ำามันพืชทดแทนไขมันหมูสำาหรับผลิตภัณฑ์กุนเชียงปลา ผลงานของ
นายภานุมาศ สมจิต นางสาวไหมแพร คงขำา นางสาวพิมพ์จิตรา บุญนาโค โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส ชัยจันทร์ 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และรองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์หารือความร่วมมือกับ 
Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์

ม.วลัยลักษณ์ หารือทางวิชาการร่วมกับ 
ม.วิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ..ธำารงธัญวงศ์..อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.์.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Prof...Dr...Thomas Mical, 
Professor of Architectural Theory, School of Art and Design, Auckland University of Technology ประเทศนิวซีแลนด์ ในโอกาสมาเป็นวิทยากรสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเรื ่อง AD International Workshop: Environmental Design “The way we work on the Fourth Industrial Revolution ระหว่างวันที ่ 13-15 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ ่งจัดโดยสำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบและศูนย์กิจการนานาชาติ

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ..ธำารงธัญวงศ์..อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.์.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr. Ding Xuezhong, Vice Dean, 

College of International Cooperative Education, Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Marine Scholarship of China, Atomic Energy Scholarship of China และ HEU 

Chinese Language Program พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน

 Mr. Ding Xuezhong กล่าวโดยมีใจความสำาคัญว่า “เมื่อย้อนกลับไปครั้งที่ได้เดินทางมาแสวงหาความร่วมมือครั้งแรกเมื่อปี 2558 กับการมาเยือนในครั้งนี้ ได้เห็นเป็นประจักษ์

ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ไม่ว่าจะทางด้านกายภาพ ที่มีอาคารเรียน อาคารหอพักนักศึกษา โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ สวนมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์ ภูมิทัศน์ที่มีความร่มรื่นสวยงาม น่าอยู่ ทำาให้เห็นถึงศักยภาพของผู้นำาของมหาวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย ประกอบ

กับการให้การต้อนรับที่อบอุ่นและใส่ใจ ทำาให้ทางคณะ รู้สึกประทับใจมาก จึงขอถือโอกาสนี้เรียนเชิญอธิการบดี และคณะผู้บริหารไปเยือนมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บินด้วย”

 ด้านศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ กล่าวว่า การพัฒนามหาวิทยาลัยนั้นมิได้มีเพียงทางด้านกายภาพเท่านั้น แต่เราใส่ใจทุกรายละเอียดในเชิงคุณภาพ กล่าวคือ เราได้ตั้ง

เป้าหมายให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยคุณภาพระดับต้นๆ ของประเทศ เราได้เปลี่ยนระบบการเรียนการสอนทั้งหมด โดยการนำาระบบ UKPSF (United Kingdom Professional 

Standards Framework) มาใช้ในการพัฒนาท้ังอาจารย์และนักศึกษา เน้นการเรียนการสอนแบบกลุ่มเล็ก มีการจัดตั้งสถาบันภาษา และวิทยาลัยนานาชาติ 3 วิทยาลัย คือ วิทยาลัย

สัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี วิทยาลัยนานาชาติ และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ มีหลักสูตรการเรียนการสอนระดับนานาชาติเกิดขึ้นในหลายหลักสูตร มีทุนการศึกษาสำาหรับ

นักศึกษาต่างชาติในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะเติบโตและมีคุณภาพระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

 สำาหรับการลงนาม MOU ระหว่างสองมหาวิทยาลัยนั้น เกิดขึ้นหลังจากที่คณะจาก HEU เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อแสวงหาความร่วมมือเมื่อเดือนมีนาคม 2558 

ต่อมาในเดือนมิถุนายนปีเดียวกัน คณะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางไปลงนาม MOU ที่ HEU ในปี 2559 ทั้งสองฝ่ายได้ดำาเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรีและปริญญาเอก โดยในระดับปริญญาเอกมีนักศึกษาจำานวน 1 คน มาแลกเปลี่ยนที่คณะวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นเวลา 1 เดือน และในปี 2560 มีนักศึกษา

ระดับปริญญาตรีจำานวน 5 คน จาก HEU มาเข้าค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 1 (the 1st Walailak University Cultural Camp) หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล

ทางวิชาการเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง HEU ที่เสนอให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอกแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และทุนทางด้านภาษา แต่ยังไม่มีผู้สมัครรับทุน

 ทั้งนี้ คณะจากมหาวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ฮาร์บิน หรือ HEU ที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย Mr. Ding Xuezhong, Vice Dean, College of 

International Cooperative Education, Mr.Bi Hao, Project Officer, Chinese Language Program, College of International Cooperative Education, Ms. Yin Hua, 

Senior Manager, International Office และ Ms. YasuminThaisomboon, Manager for Thailand Affairs โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ประชุมหารือความร่วมมือกับสำานักวิชา

และหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ สำานักวิชาศิลปศาสตร์ และศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 Auckland University of Technology (AUT) เป็นมหาวิทยาลัยที ่อยู ่ในเมือง Auckland ประเทศนิวซีแลนด์ เปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 Faculties ประกอบ

ด้วย Faculty of Health and Environmental Sciences, Faculty of Design and Creative Technologies, Faculty of Business, Economics and Law, Faculty 

of Culture and Society และ Faculty of Maori and Indigenous Development จากข้อมูลของ The Times Higher Education World University Rankings 

2018 พบว่า Auckland University of Technology (AUT) จัดอยู ่ในอันดับที ่ 15

 สำาหรับ School of Art and Design ของ Auckland University of Technology (AUT) เปิดสอนใน 6 สาขาหลัก ได้แก่ Communication Design, Industrial 

Design, Digital Design, Spatial Design, Fashion Design และ Textile Design ซึ ่งได้ผลิตผลงานในระดับนานาชาติจำานวนมาก

 จากการมาเยือนครั ้งนี ้ คณะผู ้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Prof. Dr Thomas Mica ได้หารือเพื ่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการโดยมีข้อตกลงในการ

จะพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกร่วมกับสำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ สำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางด้าน Architecture Design, Animation 

and Media Management โดยจะมีอาจารย์จาก Auckland University of Technology ประเทศ New Zealand มาเป็นอาจารย์ผู ้ร ่วมสอนและทำาวิจัย และทำาวารสาร

วิชาการนานาชาติในสาขาวิชาดังกล่าวร่วมกันเพื ่อพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมนานาชาติ
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