
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประเทศไทย

Nakhon Si Thammarat Thailand

www.wu.ac.th

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ

Walailak University : University of Quality   



	 ด้วยอตัลกัษณ์ของบัณฑติมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	

ที่ว่า	 “บัณฑิตมีความรู ้คู ่การปฏิบัติ	 อุตสาหะสู้งาน	 เก่ง 

ด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี	 มีคุณธรรม”	มหาวิทยาลัย 

จึงได ้วางรากฐานการพัฒนาบัณฑิตในทุกมิติ 	 ตั้งแต  ่

การปฏิรูปการเรียนการสอน	 โดยน�ากรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพ 

ของประเทศอังกฤษ	หรือ	UKPSF	 (The	UK	Professional	 

Standards	Framework)	เพื่อให้อาจารย์ได้พัฒนาการสอน 

นักศึกษาให้มีทักษะการคิด	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์และ 

การคิดนอกกรอบ	 ลดขนาดห้องเรียนให้เล็กลง	 เพ่ือ 

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น 

ระหว่างนักศึกษาด้วยกันและอาจารย์ผู้สอน	พร้อมๆ	ไปกับ 

การปรับปรุงห้องเรียนในรูปแบบ	Smart	Classroom	และ 

ห้องปฏิบัติการเพื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย	

	 การปฏิรูปการสอนภาษาอังกฤษเป็นอีกอย่างหนึ่ง 

ที่ มีความส�าคัญในการสร ้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและ 

ก้าวทันโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ประเทศไทย 

ก�าลังเข ้าสู ่ยุคไทยแลนด์	 4.0	 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง 

สถาบันภาษา	 โดยให ้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษ 

ทุกภาคการศึกษา	 เป็นเวลา	 2	 ปี	 รวม	 6	 ภาคการศึกษา	 

ขณะเดียวกัน	 ก�าหนดให้ทุกหลักสูตร	 ชั้นปีที่	 2	 สอนเป็น 

ภาษาอังกฤษ	 ร้อยละ	 25	 และชั้นปีที่	 3	 ขึ้นไป	 สอนเป็น 

ภาษาอังกฤษร้อยละ	 50	 เพื่อให้บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวันและสามารถ 

แข่งขันในระดับโลกได้

	 ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ 

ของประเทศ	 “สหกิจศึกษา”	 เป ็นนโยบายหลักของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภายใต้แนวคิด	 บัณฑิตต้อง	 

“เก ่งวิชาการ	 เชี่ยวชาญปฏิบัติ”	 โดยให้นักศึกษาไป 

ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา	 2	 ภาคการศึกษา	 หรือ	 8	 เดือน	 

เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการปฏิบัติอย่างแท้จริง	

	 อีกประการหนึ่ง	 คุณภาพของบัณฑิตข้ึนอยู ่กับ 

คุณภาพของอาจารย์	 ในรอบ	 3	 ปีที่ผ่านมา	 อาจารย์ของ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได ้รับต�าแหน่งทางวิชาการ 

ระดับศาสตราจารย ์ 	 รองศาสตราจารย ์ 	 และผู ้ช ่วย 

ศาสตราจารย์	 รวมกันเพิ่มเป็นสองเท่า	 และมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ยังได ้รับการจัดอันดับสถาบันที่ มีผลงาน 

นวัตกรรม	ล�าดับที่	 429	 ของโลก	 ระดับที่	 148	 ของเอเชีย	 

และระดับที่	6	ของประเทศไทย	และเป็นสถาบันที่มีผลงาน

วิจัยตีพิมพ์	 ล�าดับที่ 	 696	 ของโลก	 ระดับที่ 	 255	 ของ 

เอเชีย	 และระดับที่	 7	 ของประเทศไทย	 จากการจัดอันดับ

มหาวทิยาลยัทีม่ผีลงานวิจัยระดบันานาชาต	ิโดย	SCIMAGO	 

INSTITUTIONS	RANKINGS	2019	

	 ด้านส่ิงอ�านวยความสะดวกและสนบัสนนุการเรยีน 

ของนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีทุนการศึกษา	 

ทั้งจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก	 มี	 Sports	 

Complex	 สนามกีฬาที่ เหมาะสมและทันสมัยส�าหรับ 

ให้บริการแก่นักศึกษา	 ในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ด้วยสุขภาพที่ดีและมีความสุข	 รวมทั้งบริการ 

รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 (Smart	 Mobility)	 และ 

ระบบดูแลรักษาความปลอดภัย	 (Smart	 Security)	 ให้แก่ 

นักศึกษาตลอด	 24	 ช่ัวโมง	 และหอพักนักศึกษาล้อมรั้ว

ทั้งหมด

	 ทั้ งหมดนี้ เป ็น ส่ิงที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ์

มีความมุ่งมั่นตั้งใจด�าเนินการเพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง

คณุภาพ	ผลติบณัฑติให้เป็น	“คนดแีละคนเก่ง”	ตามปณธิาน

ของมหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์

อธิการบดี
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ข้อมูลทั่วไป

 หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

 ของรัฐ	 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	พระราชทานชือ่ว่า	“มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์”	 

อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควัฒน	 

วรขัตตยิราชนารี	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นมหาวทิยาลยั 

สมบูรณ์แบบ	(Comprehensive	University)	ที่จัดการเรียน 

การสอนครอบคลมุทัง้ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ	วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 	 และด ้านสังคมศาสตร ์ 	 โดยพัฒนา 

สภาพแวดล้อมให ้เป ็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ	 

Residential	 University	 ที่มีระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณปูการแบบครบวงจร	รวมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวก 

อื่นๆ	 เช่น	 โรงอาหาร	 ร้านค้า	 ไปรษณีย์	 	 สถานพยาบาล	 

สนามกีฬา	และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 

การจัดภูมิทัศน์ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ร่มรื่น	 เขียวสะอาด	 

ปราศจากมลพิษ	 เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีด	ี

Green	University

ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช ้ระบบหน่วยวิชา	

(Course	 Unit) 	 จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค	 

(Trimester)	 ปีหนึ่งแบ่งเป็น	 3	 ภาคการศึกษา	นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร	 4,	 5	และ	 

6	 ปี	 ตามล�าดับ	 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษา 

ไปปฏิบัติงาน	 สหกิจศึกษา	 (Cooperative	 Education)	 

เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน	 การเรียน 

ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	 และสถานประกอบการ 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์	 เสริมทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา

ให้สามารถน�าทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	 

พฒันาบณัฑติให้มีคณุภาพสูงข้ึนและตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน		

ส�านักวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-	ส�านักวิชาแพทยศาสตร์

-	ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์

-	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์

-	ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์

-	ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

-	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

-	ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

-	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

-	ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กลุ่มสังคมศาสตร์

-	ส�านักวิชาการจัดการ

-	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

-	ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ

-	วิทยาลัยนานาชาติ

-	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

-	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

-	บัณฑิตวิทยาลัย

ม
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 หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

	 ของรัฐ	 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

บรมนาถบพติร	พระราชทานชือ่ว่า	“มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์”	 

อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 

จฬุาภรณวลยัลกัษณ์	 อัครราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควัฒน	 

วรขตัตยิราชนาร	ีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นมหาวทิยาลัย 

สมบูรณ์แบบ	 (Comprehensive	University)	ทีจ่ดัการเรียน 

การสอนครอบคลมุทัง้ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ	วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 	 และด ้านสังคมศาสตร ์ 	 โดยพัฒนา 

สภาพแวดล้อมให้เป ็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ	 

Residential	 University	 ที่มีระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณปูการแบบครบวงจร	รวมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวก 

อื่นๆ	 เช่น	 โรงอาหาร	 ร้านค้า	 ไปรษณีย์	 โรงพยาบาล 

ศูนย์การแพทย์	 สนามกีฬา	 และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ		

เป็นต้น	 	 รวมทั้งการจัดภูมิทัศน์ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี	 	 ร่มรื่น	

เขียวสะอาด	 	 ปราศจากมลพิษ	 	 เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้ 

สิ่งแวดล้อมที่ดี	Green		University

ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช ้ระบบหน่วยวิชา	 

(Course	 Unit) 	 จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค	 

(Trimester)	ปีหน่ึงแบ่งเป็น	3	ภาคการศึกษา		นกัศึกษาระดบั

ปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร	 4,	 5	 และ	 

6	 ปี	 ตามล�าดับ	 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษา 

ไปปฏิบัติงาน	 สหกิจศึกษา	 (Cooperative	 Education)	 

เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน	 การเรียน 

ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	 และสถานประกอบการ 

เพื่อเพิ่มประสบการณ์	 เสริมทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ให้สามารถน�าทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม		

พฒันาบณัฑติให้มีคณุภาพสูงข้ึนและตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงาน  

ส�านักวิชา
   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
								-	ส�านักวิชาแพทยศาสตร์

								-	ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์

								-	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์

								-	ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์

								-	ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

								-	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

								-	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

								-	ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

								-	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

								-	ส�านกัวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

   กลุ่มสังคมศาสตร์

								-	ส�านักวิชาการจัดการ

								-	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

								-	ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

   กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ

								-	วิทยาลัยนานาชาติ

								-	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

								-	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

								-	บัณฑิตวิทยาลัย

ม

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

ข้อมูลทั่วไป

 หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ 

 ของรัฐ	 ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 

สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 

บรมนาถบพิตร	พระราชทานชือ่ว่า	“มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์”	 

อันเป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	 เจ้าฟ้า 

จุฬาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควัฒน	 

วรขัตตยิราชนารี	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์เป็นมหาวทิยาลยั 

สมบูรณ์แบบ	(Comprehensive	University)	ที่จัดการเรียน 

การสอนครอบคลมุทัง้ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ	วทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 	 และด ้านสังคมศาสตร ์ 	 โดยพัฒนา 

สภาพแวดล้อมให ้เป ็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ	 

Residential	 University	 ที่มีระบบสาธารณูปโภคและ 

สาธารณปูการแบบครบวงจร	รวมทัง้สิง่อ�านวยความสะดวก 

อื่นๆ	 เช่น	 โรงอาหาร	 ร้านค้า	 ไปรษณีย์	 	 สถานพยาบาล	 

สนามกีฬา	และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 	 เป็นต้น	 รวมทั้ง 

การจัดภูมิทัศน์ให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี	 ร่มรื่น	 เขียวสะอาด	 

ปราศจากมลพิษ	 เป็นแหล่งเรียนรู้ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีด	ี

Green	University

ระบบการศึกษา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช ้ระบบหน่วยวิชา	

(Course	 Unit) 	 จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค	 

(Trimester)	 ปีหนึ่งแบ่งเป็น	 3	 ภาคการศึกษา	นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร	 4,	 5	และ	 

6	 ปี	 ตามล�าดับ	 โดยมหาวิทยาลัยก�าหนดให้นักศึกษา 

ไปปฏิบัติงาน	 สหกิจศึกษา	 (Cooperative	 Education)	 

เป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการผสมผสาน	 การเรียน 

ของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	 และสถานประกอบการ 

เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์	 เสริมทักษะด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา

ให้สามารถน�าทฤษฎีไปสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	 

พฒันาบณัฑติให้มีคณุภาพสูงข้ึนและตรงตามความต้องการ

ของตลาดแรงงาน		

ส�านักวิชา
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-	ส�านักวิชาแพทยศาสตร์

-	ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์

-	ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์

-	ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์

-	ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-	ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์

-	วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

-	ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์

-	ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

-	ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

กลุ่มสังคมศาสตร์

-	ส�านักวิชาการจัดการ

-	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์

-	ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

กลุ่มหลักสูตรนานาชาติ

-	วิทยาลัยนานาชาติ

-	วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

-	วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ

-	บัณฑิตวิทยาลัย

ม
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มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

	 หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 

	 การปฏิรูปการเรียนการสอน	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ	จึงได้น�ากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

เพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพ 

ของประเทศอังกฤษ	หรือ	UKPSF	 (The	UK	Professional	 

Standards	 Framework)	 จาก	 The	Higher	 Education	

Academy	 (HEA)	ประเทศสหราชอาณาจักร	 เพื่อประเมิน 

และรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของ 

คณาจารย์	 โดยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สมัครเป็น 

สมาชิกของ	UKPSF	แล้วทาง	HEA	ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ 

ระดับชาติในสหราชอาณาจักร	 ที่พัฒนากรอบมาตรฐาน 

วิชาชีพ	 ระดับอุดมศึกษา	UKPSF	 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 จัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและ

ก�าหนดวทิยฐานะของผูผ่้านการประเมิน	(DESCRIPTORS) 

ในหัวเรื่อง	 “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและ 

การสนับสนุนการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ  

(The UK Professional Standards Framework (UKPSF)”  

ให้กบัอาจารย์จ�านวน	3	รุ่น	ปัจจุบนัมีอาจารย์ทีผ่่านการรบัรอง 

จ�านวน	52	คน	เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมีทักษะความสามารถ	 

มีความเป็นมืออาชีพ	 ในการสอนมากข้ึน	 รวมถึงเพื่อให ้

นักศึกษามีทักษะในการคิด	 วิเคราะห์	 สังเคราะห์	มากกว่า 

การเรียนแบบท่องจ�า	

ม

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

	 หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับ 

	 การปฏิรูปการเรียนการสอน	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ	จึงได้น�ากรอบมาตรฐานวิชาชีพ 

เพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพ 

ของประเทศอังกฤษ	หรือ	UKPSF	 (The	UK	Professional	

Standards	 Framework)	 จาก	 The	Higher	 Education	 

Academy	 (HEA)	ประเทศสหราชอาณาจักร	 เพื่อประเมิน 

และรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอนของ 

คณาจารย์	 โดยที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สมัครเป็น 

สมาชิกของ	UKPSF	แล้วทาง	HEA	ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ 

ระดับชาติในสหราชอาณาจักร	 ที่พัฒนากรอบมาตรฐาน 

วิชาชีพ	 ระดับอุดมศึกษา	UKPSF	 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	 จัดฝึกอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและ 

ก�าหนดวทิยฐานะของผูผ่้านการประเมิน	(DESCRIPTORS) 

ในหัวเรื่อง	 “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและ 

การสนับสนุนการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพของประเทศอังกฤษ 

(The UK Professional Standards Framework (UKPSF)”  

ให้กับอาจารย์รุ่นแรกจ�านวน	60	คน	เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนมี 

ทักษะความสามารถ	 มีความเป็นมืออาชีพ	 ในการสอน 

มากขึ้น	รวมถึงเพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการคิด	วิเคราะห์	

สังเคราะห์	มากกว่าการเรียนแบบท่องจ�า	ม
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ส�านักวิชาแพทยศาสตร์
School of Medicine 

ผลิตบัณฑิตแพทย์มาตรฐานสากล 

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 มีภารกิจหลักในการผลิต 

แพทย์เพ่ือรับใช้ชุมชนและสังคม	 โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรู้และมีทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องตามเกณฑ ์

มาตรฐานการประกอบวชิาชีพเวชกรรม	มคุีณธรรมจรยิธรรม	 

มีเจตคติที่ดีในการให้บริการทางการแพทย์	 โดยส�านักวิชาฯ	 

มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่าน 

รูปแบบ	Active	Learning	ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษา 

มีทักษะที่จ�าเป ็นส�าหรับการเรียนรู ้ ในศตวรรษที่ 	 21	 

ด้วยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและความรู้ 

ความสามารถทางวิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพของ 

คณาจารย์และบุคลากร	 น�าไปสู ่การรับรองหลักสูตร 

แพทยศาสตรบัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐานสากลส�าหรับ

แพทยศาสตรศึกษา	 อีกทั้ ง บัณฑิตแพทย ์ 	 สามารถ 

สอบผ่านในการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม	 100%	 เป็นที่ยอมรับ 

ของสังคมและประเทศชาติ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
•	แพทยศาสตรบัณฑิต

งานวิจัยเด่น
 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	 มุ ่งสร้างงานวิจัยและ

พัฒนาองค์ความรู ้ใหม่ด้านการแพทย์และสุขภาพเพ่ือ 

ตอบปัญหาทางสุขภาพแบบบูรณาการ	 มีการบูรณาการ 

งานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน	 เน้นบูรณาการความรู้ 

ทางวิทยาศาสตร ์พื้นฐานและคลินิก	 โดยเน ้นพัฒนา 

งานวิจัยด้าน	 Tropical	 medicine,	 Complementary	 

and	alternative	medicine,	Anatomy	and	Physiology	in	

human,	Molecular	biology,		Health	system	and	Health	

policy,	Physical	activity

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ 
School of Medicine 
 

ผลิตบัณฑิตแพทย์มาตรฐานสากล  

 

แนะน าส านักวิชา 
ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มีภารกิจหลักในการผลิตแพทย์เพ่ือรับใช้ชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นผลิต

บัณฑิตท่ีมีความรู้และมีทักษะทางวิชาชีพที่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกร รม                    
มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตนคติที่ดีในการให้บริการทางการแพทย์ โดยส านักวิชาฯ มีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านรูปแบบ Active Learning ส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะที่จ าเป็น
ส าหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและความรู้ความสามารถทาง
วิชาการตามมาตรฐานวิชาชีพของคณาจารย์และบุคลากร น าไปสู่การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศึกษา อีกทั้งบัณฑิตแพทย์สามารถสอบผ่านในการประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 100% เป็นที่ยอมรับของสังคมและประเทศชาติ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
แพทยศาสตรบัณฑิต 

 
งานวิจัยเด่น 

ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มุ่งสร้างงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านการแพทย์และสุขภาพเพ่ือ
ตอบปัญหาทางสุขภาพแบบบูรณาการ มีการบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน เน้นบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐานและคลินิก  โดยเน้นพัฒนางานวิจัยด้าน Tropical medicine, 
Complementary and alternative medicine, Anatomy and Physiology in human, Molecular 
biology,  Health system and Health policy, Physical activity 
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บัณฑิตส�านักวิชาเภสัชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพในอัตราสูง

ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์
School of Pharmacy

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์	 ท�าหน้าที่ในการผลิต 

เภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม	 โดยการน�าความรู้ทางเภสัชกรรม 

ที่ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการท�างาน 

ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ระบบการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสมเหตสุมผล	ด้วยความรู	้ความสามารถของคณาจารย์ 

และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์	 

ประกอบกบัสิง่สนบัสนนุการเรยีนรูต่้างๆ	น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ 

ในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ท่ีมีผลการสอบใบประกอบ 

วิชาชีพเภสัชกรรมที่ เพิ่มจ�านวนสูงขึ้นทุกปี	 ตลอดจน 

การมีงานท�าหลังจากส�าเร็จการศึกษา	และเป็นที่ยอมรับ 

ของผู้ประกอบการ	 ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาต	ิ 

ท�าให้มเีภสชักรทีด่	ีและเป็นพลเมอืงทีด่ขีองประเทศ	น�าไปสู่ 

การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม	 พัฒนาระบบสุขภาพของ 

ประเทศสืบไป	 โดยส�านักวิชาเภสัชศาสตร์มีการพัฒนา 

อย่างต่อเนื่องทั้งในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์	 การวิจัย	

และการบริการวิชาการด้านเภสัชกรรม

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
• เภสัชศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

			สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส�าอาง

			(หลักสูตรนานาชาติ)

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
	 ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์มีการท�าวิจัยอย่างต่อเนื่อง	 

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่	 และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน 

เภสัชศาสตร์	 เช ่น	 การวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อ 

การพัฒนาระบบการน�าส่งยาและเครื่องส�าอาง	 เทคโนโลยี 

เภสัชกรรม	 Thermo-responsive	 biopolymers	 เพื่อ 

การพัฒนาระบบการน�าส่งยา	 ระบบการน�าส่งยา	 และ 

วิทยาศาสตร์เครื่องส�าอาง	เป็นต้น

ส านักวิชา  
เภสัชศาสตร์ 
School of Pharmacy  
 
 
 
แนะน าส านักวิชา 
 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ท าหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการน าความรู้ทางเภสัชกรรมที่
ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ 
ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกอบกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ น าไปสู่ความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่เพิ่มจ านวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา และเป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ ท าให้มีเภสัชกรที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศสืบไป โดยส านักวิชา
เภสัชศาสตร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ การวิจัย และการบริการ
วิชาการด้านเภสัชกรรม 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
 

 เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 
 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 
 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดองค์ความรู้
ทางด้านเภสัชศาสตร์ เช่น การวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบการน าส่งยาและ
เครื่องส าอาง เทคโนโลยีเภสัชกรรม Thermo-responsive biopolymers เพื่อการพัฒนาระบบการน าส่ง
ยา ระบบการน าส่งยา และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตส านักวิชาเภสัชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ในอัตราสูง 
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ส านักวิชา  
เภสัชศาสตร์ 
School of Pharmacy  
 
 
 
แนะน าส านักวิชา 
 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ ท าหน้าที่ในการผลิตเภสัชกรเพื่อรับใช้สังคม โดยการน าความรู้ทางเภสัชกรรมที่
ทันสมัยและทักษะเภสัชกรรมชุมชนมาใช้ในการท างานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับระบบการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพและสมเหตุสมผล ด้วยความรู้ 
ความสามารถของคณาจารย์และความทุ่มเทเอาใจใส่ในการดูแลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประกอบกับสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ น าไปสู่ความส าเร็จในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ที่มีผลการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเภสัชกรรมที่เพิ่มจ านวนสูงขึ้นทุกปี ตลอดจนการมีงานท าหลังจากส าเร็จการศึกษา และเป็นที่
ยอมรับของผู้ประกอบการ ทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับชาติ ท าให้มีเภสัชกรที่ดี และเป็นพลเมืองที่ดี
ของประเทศ น าไปสู่การพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศสืบไป โดยส านักวิชา
เภสัชศาสตร์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในการผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์ การวิจัย และการบริการ
วิชาการด้านเภสัชกรรม 
 
หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
 

 เภสัชศาสตรบัณฑิต 
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 
 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส าอาง (หลักสูตรนานาชาติ) 
 
งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 
 
ส านักวิชาเภสัชศาสตร์มีการท าวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และต่อยอดองค์ความรู้
ทางด้านเภสัชศาสตร์ เช่น การวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาระบบการน าส่งยาและ
เครื่องส าอาง เทคโนโลยีเภสัชกรรม Thermo-responsive biopolymers เพื่อการพัฒนาระบบการน าส่ง
ยา ระบบการน าส่งยา และวิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตส านักวิชาเภสัชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ในอัตราสูง 
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บัณฑิตส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้งานท�า 100 %

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
School of Nursing

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีผู ้สอนท่ีเข ้มแข็ง 

ทางวิชาการ	 จัดการเรียนรู ้เชิงรุกที่เอื้ออ�านวยให้ผู ้เรียน 

เกดิการพฒันาตนในด้านความรู้	เจตคติ	และทกัษะ	เพือ่เป็น 

บัณฑิตที่พร้อมต่อการปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐาน 

วิชาชีพฯ	 แบบเอื้ออาทรในมิติการสร ้างเสริมสุขภาพ	 

การป้องกันโรค	 การบ�าบัดทางการพยาบาล	 การรักษา 

โรคเบื้องต้น	 และการฟื ้นฟูสภาพ	 ด้วยการเอื้ออ�านวย 

ให้ผู ้เรียนเป็นผู ้ใฝ่รู ้	 สามารถเรียนรู ้ด้วยตนเองได้อย่าง 

ต่อเนื่องตลอดชีวิต	 และสามารถน�าความรู้มาประยุกต์ใช้ 

อย่างเหมาะสม	สอดคล้องกบัความต้องการทางสขุภาพของ 

ผู้ใช้บริการตามบริบทของบุคคล	กลุ่ม	 และชุมชน	ภายใต้

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตรแีละต�า่กว่าปรญิญาตรี
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

• หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
• หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

			สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต

			สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
 ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์มีความสามารถและ

ความเข้มแขง็ในการท�าวิจยัวทิยาศาสตร์สขุภาพอย่างต่อเนือ่ง 

เพื่อให้มีองค์ความรู้ใหม่และต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน 

การพยาบาล	 เช่น	การพยาบาลชุมชน	การส่งเสริมสุขภาพ 

ชุมชน	การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ	 การพยาบาลเด็ก

และวยัรุน่	การพยาบาลสขุภาพจติและจติเวช	การพยาบาล 

มารดาทารก	และการผดุงครรภ์	

                                  

 

 

 

Download School’s Website 

 

 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์
5



 » บัณฑิตส�านักวิชาสหเวชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100%

 » วิชาการนานาชาติและเป็นมาตรฐานสากล

 » การวิจัยมีความเป็นเลิศ

ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์
School of Allied Health Sciences

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์ด�าเนินการจัดการเรียน 

การสอนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู ้ 	 รวมทั้งทักษะ 

ที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะด้าน 

ที่มีความเป็นมาตรฐานสากล	 บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษา 

จะมีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพอย่างมืออาชีพ	 ได้แก่	 

เทคนิคการแพทย์	 กายภาพบ�าบัด	 และชีวเวชศาสตร	์ 

นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการท�างานวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือประโยชน์สุข 

ของชุมชน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์

	 :	หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

	 :	หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์

   (ทวิภาษา)

	 :	หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

	 :	หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

• วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบ�าบัด  

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร ์

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
 สบืเนือ่งจากการด�าเนินงานของศนูย์ความเป็นเลศิ 

ทางการวิจัยและสถานวิจัย	ท�าให้ส�านักวิชาสหเวชศาสตร ์

มีการตีพิมพ ์เผยแพร ่ผลงานวิจัยในวารสารคุณภาพ 

ทั้งในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่า	 impact	 factor	 สูง 

ในหลากหลายสาขา	 ได้แก่	 งานวิจัยโรคติดเชื้อและโรค 

ไม่ติดเชื้อ	 โรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม	การพัฒนา 

ทางด้านเภสชัวทิยา	การคดิค้นเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่	 

งานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์	 งานวิจัยด้านระบบประสาทและ

สมอง	และงานวิจัยทางกายภาพบ�าบัด

ส านักวิชา 

สหเวชศาสตร์ 
 บัณฑิตส านักวิชาสหเวชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% 
 วิชาการนานาชาติและเป็นมาตรฐานสากล 
 การวิจัยมีความเป็นเลิศ 

School of 
Allied Health Sciences 

แนะน าส านักวิชา 
 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมทั้งทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความเป็นมาตรฐานสากล บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด และชีวเวชศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการท างานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือประโยชน์
สุขของชุมชน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ 

  : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  : หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) 
  : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  : หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบ าบัด 

 
Download School’s Website 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ 

 

งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 

 สืบเนื่องจากการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและสถานวิจัย ท าให้ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่า impact factor 
สูงในหลากหลายสาขา ได้แก่ งานวิจัยโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ โรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม การ
พัฒนาทางด้านเภสัชวิทยา การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ งานวิจัยด้าน
ระบบประสาทและสมอง และงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด 

ส านักวิชา 

สหเวชศาสตร์ 
 บัณฑิตส านักวิชาสหเวชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% 
 วิชาการนานาชาติและเป็นมาตรฐานสากล 
 การวิจัยมีความเป็นเลิศ 

School of 
Allied Health Sciences 

แนะน าส านักวิชา 
 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมทั้งทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความเป็นมาตรฐานสากล บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด และชีวเวชศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการท างานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือประโยชน์
สุขของชุมชน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ 

  : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  : หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) 
  : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  : หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบ าบัด 

 
Download School’s Website 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ 

 

งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 

 สืบเนื่องจากการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและสถานวิจัย ท าให้ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่า impact factor 
สูงในหลากหลายสาขา ได้แก่ งานวิจัยโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ โรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม การ
พัฒนาทางด้านเภสัชวิทยา การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ งานวิจัยด้าน
ระบบประสาทและสมอง และงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด 
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แนะน�าส�านักวิชา
 เดิมชื่อส�านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข 

ศาสตร ์ 	 ได ้ เป ิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด ้าน 

สาธารณสุขศาสตร์	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2541	 และในวันที่	 

1	 ธันวาคม	 2559	 ตามมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์ 

ให้เปลี่ยนชื่อเป็น	“ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์”

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
	 •	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

	 			สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม	

	 •	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

	 			สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	

	 •	หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต																																																				

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

			สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	

			และสุขภาพ	

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

			สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	

			และสุขภาพ	

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
-	Industrial	and	Community	Health	Management

		(การจัดการสุขภาพอุตสาหกรรมและชุมชน)

-	Road	safety	(ความปลอดภัยบนท้องถนน)

-	Industrial	hygiene	(สุขศาสตร์อุตสาหกรรม)

-	Health	risk	assessment

		(การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ)	

-	Air	pollution	and	waste	management	

		(การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย)

-	Environmental	Health	in	Tourism	

		(อนามัยสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว)

-	Migrants	health	(สุขภาพของผู้ย้ายถิ่น)

อัตราได้งานท�าของบัณฑิตหลังส�าเร็จการศึกษา 95%

ทั้งภาครัฐและเอกชน

ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
School of Public Health

ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
School of Public Health 

อัตราได้งานท าของบัณฑิตหลังส าเร็จการศึกษา 95% ทั้งภาครัฐและเอกชน 

แนะน าส านักวิชา 

เดิมชื่อส านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์  ได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรทางด้านสาธารณสุข
ศาสตร์  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 และในวันที่ 1 ธันวาคม 2559  ตามมติสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้
เปลี่ยนชื่อเป็น “ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์” 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต                                                    Download School’s Website 

 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต   

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ  

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ  

งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 

Industrial and Community Health Management (การจัดการสุขภาพอุตสาหกรรมและชุมชน) 
Road safety (ความปลอดภัยบนท้องถนน) 
Industrial hygiene (สุขศาสตร์อุตสาหกรรม) 
Health risk assessment (การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ)  
Air pollution and waste management (การจัดการมลพิษทางอากาศและของเสีย) 

ส านักวิชา 

สหเวชศาสตร์ 
 บัณฑิตส านักวิชาสหเวชศาสตร์สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ 100% 
 วิชาการนานาชาติและเป็นมาตรฐานสากล 
 การวิจัยมีความเป็นเลิศ 

School of 
Allied Health Sciences 

แนะน าส านักวิชา 
 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ รวมทั้งทักษะที่
จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานทางวิชาชีพเฉพาะด้านที่มีความเป็นมาตรฐานสากล บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจะมี
ความเชี่ยวชาญในด้านวิชาชีพอย่างมืออาชีพ ได้แก่ เทคนิคการแพทย์ กายภาพบ าบัด และชีวเวชศาสตร์ 
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการท างานวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือประโยชน์
สุขของชุมชน 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 
 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ 

  : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  : หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) 
  : หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  : หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

 วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขากายภาพบ าบัด 

 
Download School’s Website 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ 

 

งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 

 สืบเนื่องจากการด าเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและสถานวิจัย ท าให้ส านักวิชาสหเวช
ศาสตร์มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาติที่มีค่า impact factor 
สูงในหลากหลายสาขา ได้แก่ งานวิจัยโรคติดเชื้อและโรคไม่ติดเชื้อ โรคที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม การ
พัฒนาทางด้านเภสัชวิทยา การคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ งานวิจัยทางชีวเวชศาสตร์ งานวิจัยด้าน
ระบบประสาทและสมอง และงานวิจัยทางกายภาพบ าบัด 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์
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“วิทยาศาสตร์ สร้างคน สิ่งแวดล้อม และสังคมที่ดี”

ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
School of Science

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	 เป็น	 1	 ใน	 8	 ส�านักวิชา 

แรกที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ตาม 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 พ.ศ.	 2535	 

ส�านักวิชาฯ	มีเป้าหมายการด�าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน ์

ของมหาวิทยาลัย	 ในการ	 “เป็นองค์กรธรรมรัฐ	 เป็นแหล่ง 

เรียนรู้	 เป็นหลักในถิ่น	 เป็นเลิศสู ่สากล”	 และสามารถ 

ตอบสนองตามภารกิจหลักทั้ง	 4	 ด้านของมหาวิทยาลัย 

ในการผลิตบัณฑิต	การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา 

องค์ความรู้ใหม่	การบริการทางวิชาการ	และการท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรวิทยาศาสตร์

• หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

						สาขาวิชาวิทยาศาสตร์	(นานาชาติ) 

งานวิจัย
 การวิจัยและการบริการวิชาการ	 ส�านักวิชา

วิทยาศาสตร์มุ ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู ้

ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่น�าไปสู่ความเป็น 

เลิศทางวิชาการและเพื่อประยุกต์องค์ความรู ้ดังกล่าว 

ในการเรียนการสอนและการถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและ 

ภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย ์ 	 รวมทั้งส ่งเสริมการเรียนรู ้	 

พัฒนา	และถ่ายทอดความรู้และผลงานด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยแีก่ชมุชนเพือ่การพฒันาสงัคมและเศรษฐกจิ	 

คณาจารย์ในส�านักวิชาได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยทั้งจาก

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	และผลิตผลงานวิจัยที่มี

คุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทั้งระดับชาติและ 

ระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี

 

“วิทยาศาสตร์ สร้างคน สิ่งแวดล้อม และ
สังคมที่ดี” 

แนะน าส านักวิชา 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 8 ส านักวิชาแรกท่ี

จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 
2535 ส านักวิชาฯ มีเป้าหมายการด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการ “เป็น
องค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และสามารถตอบสนองตาม
ภารกิจหลักท้ัง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 

 

Download School’s Website 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) 

งานวิจัย 

การวิจัยและการบริการวิชาการ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประยุกต์
องค์ความรู้ดังกล่าวในการเรียนการสอนและการถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 
รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้และผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ คณาจารย์ในส านักวิชาได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยท้ัง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ 
School of 
Science 

 

“วิทยาศาสตร์ สร้างคน สิ่งแวดล้อม และ
สังคมที่ดี” 

แนะน าส านักวิชา 

 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น 1 ใน 8 ส านักวิชาแรกท่ี

จัดตั้งขึ้นพร้อมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 
2535 ส านักวิชาฯ มีเป้าหมายการด าเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการ “เป็น
องค์กรธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และสามารถตอบสนองตาม
ภารกิจหลักท้ัง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต การศึกษาค้นคว้าวิจัยและการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล 

 

 

Download School’s Website 

 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) 

งานวิจัย 

การวิจัยและการบริการวิชาการ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อสร้างสรรค์องค์
ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเพื่อประยุกต์
องค์ความรู้ดังกล่าวในการเรียนการสอนและการถ่ายทอดไปสู่ชุมชนและภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย์ 
รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนา และถ่ายทอดความรู้และผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ คณาจารย์ในส านักวิชาได้รับเงินอุดหนุนงานวิจัยท้ัง
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารท้ังระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์ 
School of 
Science 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์
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แนะน�าส�านักวิชา
	 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	 (SET)	 

ได ้ให ้ความส�าคัญอย่างสูงกับการสร ้างสิ่งแวดล ้อม 

ในการเรียนรู้ที่ดีที่สุด	 ให้การศึกษาที่สมดุล	ทั้งในมุมของ 

องค์ความรู ้	 จริยธรรม	 และจรรยาบรรณวิชาชีพ	 ตั้งแต  ่

เริ่มต้นส�านักวิชาเป็นต้นมา	การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

ระหว่างเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหนึ่งในเป้าหมาย

สูงสุด	 ที่เราต้องการให้มันฝังแน่นอยู ่ในจิตส�านึกและ 

โลกทศัน์ของบัณฑติ	และให้เกดิความต้องการอย่างแรงกล้า	

ที่จะให้เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 ในระหว่าง

การท�างานของเขา

	 ทางด้านนวตักรรม	การแก้ปัญหาและให้บรกิาร	แก่

ภาคอุตสาหกรรม	 ไม่นานมานี้จนถึงปัจจุบัน	 ส�านักวิชาฯ	 

ได้กลายเป็นเฟืองหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพ้ืนที	่ 

ซ่ึงรวมไปถึงอุตสาหกรรมน�้ามันปาล ์ม	 ไม ้ยางพารา 

อุตสาหกรรมยาง	 นอกจากนั้นคณาจารย์ในส�านักวิชาฯ	 

ได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย	 ด้วยวิจัยและการตีพิมพ ์

เผยแพร่ที่มีคุณภาพ	 ซึ่งแนวโน้มนี้ยังไปข้างหน้าส�าหรับ 

ทศวรรษปัจจุบันและที่จะมาถึง

	 หลักสูตรของเราทั้งหมดเป็นหลักสูตรที่พัฒนา 

ให้เป็นสากลมากข้ึนตามล�าดับ	 ซึ่งเป็นการเปิดกว้างให้ 

นักศึกษาได้มีทางเลือกที่หลากหลาย	 ในขณะนี้นักศึกษา 

สามารถที่จะเลือกไปศึกษาต่างประเทศในปีสุดท้ายของ

ปริญญาตรี	 เป็นเวลาหนึ่งปีเต็มในประเทศ	 จีน	 มาเลเซีย	 

อินโดนิเซีย	เป็นต้น	

หลักสูตรในระดับปริญญาตรี
• 7 สาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร	์ได้แก่

วศิวกรรมศาสตร์บณัฑติทางด้าน	วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และ

ระบบอจัฉริยะ	วศิวกรรมโยธา	วศิวกรรมไฟฟ้า	วศิวกรรมเคมี	

วิศวกรรมปิโตรเคมีและพอลิเมอร์	 เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	

วิศวกรรมเครื่องกล	 และวิศวกรรมอุตสาหการ	 (ก�าลัง 

อยู่ระหว่างการเปิดหลักสูตร)	

• 1 สาขาวิชาทางด้านเทคโนโลย	ีคือ	

วิทยาศาสตรบัณฑิตด้าน	เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

						สาขาวิศวกรรมศาสตร์	นานาชาติ

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

						สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ

งานวิจัยและนวัตกรรม 
•	 3-D	printer	 (hardware	 and	 software	 development	 

			with	many	national	awards)

•	Wood	and	rubber-based	smart	material

•	Smart	industrial	wood	drying	system

•	Material	for	energy	storage

•	Energy	management	in	process	industries	

			(process	simulation,	boilers,	combustion)

•		Modeling,	control	and	optimization	of	biogas	system

•	Intelligent	systems,	internet	of	things	(IoT),	

		machine	learning	and	data	science

•	Sensor	development	for	smart	factories	

			(automation	with	data	science)

•	Structure	design	for	disaster	mitigation

•	Agro-industrial	pollution	control

•	Energy	techonology	(pyrolysis,	gasification,	direct	

			combustion,	combined	combustion)

•	Material	for	structure,	adsorption	of	toxic	substances

ได้ต�าแหน่งงาน 100 เปอร์เซ็นต์

หลังจากการจบการศึกษา

ภาษาไทย 

งานวิจัยและนวัตกรรม  

 3-D printer (hardware and software development with many national awards) 
 Wood and rubber-based smart material 

 Smart industrial wood drying system 
 Material for energy storage 
 Energy management in process industries (process simulation, boilers, combustion) 
 Modeling, control and optimization of biogas system 
 Intelligent systems, internet of things (IoT), machine learning and data science 

 Sensor development for smart factories (automation with data science) 
 Structure design for disaster mitigation 
 Agro-industrial pollution control 
 Energy techonology (pyrolysis, gasification, direct combustion, combined combustion) 
 Material for structure, adsorption of toxic substances 
 เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 

Download School’s Website 
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ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
School of Engineering and Technology



ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
School of Informatics

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์	 ก่อต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตและ 

พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	 และสาขา 

ใกล ้ เคียงเพื่อพัฒนาประเทศให ้สามารถแข ่งขันกับ 

ประเทศอ่ืนๆ	 ได้	 โดยมีวิสัยทัศน์ว่าจะเป็นผู ้น�าในการ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลแห่งอาเซียน	 โดยตลอด	20	

ป ีที่ ผ ่ านมา	 มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตหลายพันคน	 

ได้ไปเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศ	 ปัจจุบัน 

ส�านักวิชาฯ	 มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 5	 หลักสูตร	 

และในระดับบัณฑิตศึกษา	 2	 หลักสูตร	 โดยหลักสูตร 

ทั้งหมดได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพ่ือที่จะท�าให้ 

มั่นใจว่าสามารถตอบสนองตลาดแรงงานด้านเทคโนโลย ี

ดิจิทัล	 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	 นอกเหนือจาก 

หลักสูตรที่ทันสมัยแล้วส�านักวิชาฯ	 ยังเน้นให้บัณฑิต 

มีทักษะในการท�างานจึงมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการให้มี 

ความทันสมัยเทียบเท่ากับสถานประกอบการ	 รวมถึง 

การมีสหกิจศึกษา	1	 -	3	ภาคการศึกษา	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

บัณฑิตของส�านักวิชาจะเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 

ประเทศสู่ประเทศไทย	4.0	ต่อไป

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
• หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

						สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

						สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

• หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 

						สาขาการจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

						สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

						สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	แอนิเมชัน	และเกม

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

						สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
• วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

			สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

			สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
 ส�านักวิชาฯ	 มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยประยุกต์โดยใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาด ้านการแพทย ์ 

การเกษตร	การศึกษา	และด้านอุตสาหกรรม	โดยมีงานวิจัย 

เด่นด้าน	 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่	 ปัญญาประดิษฐ์	 

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง	กราฟิก 

และการพิมพ์	 3	 มิติ	 การจัดการข้อมูลดิจิทัล	 สื่อกับ 

สังคม	 รวมถึงการใช้ส่ือทางสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์และ 

การสร้างแบรนด์

o หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน 
และเกม 

o หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทาง
การแพทย์ 

 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 

o วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
o ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 

ส านักวิชาฯ มุ่งเน้นผลิตงานวิจัยประยุกต์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
พัฒนาด้านการแพทย์ การเกษตร การศึกษา และด้านอุตสาหกรรม โดยมีงานวิจัย
เด่นด้าน การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริง กราฟิกและการพิมพ์ 3 มิติ การจัดการข้อมูลดิจิทัล สื่อ
กับสังคม รวมถึงการใช้สื่อทางสังคมเพื่อประชาสัมพันธ์และการสร้างแบรนด์ 
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บัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร

และการเกษตร มีงานท�า 100%

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 
School of Agricultural Technology

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	 ท�าหน้าที่ผลิต

บัณฑิตเพื่อให้สามารถท�างานทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

ในอาชีพด้านวิทยาศาสตร์อาหารและการเกษตรที่เกี่ยวกับ

พืช	 สัตว์	 สัตว์น�้า	 และการแปรรูปอาหาร	 เนื้อหาของ 

หลักสูตรได ้พัฒนาให ้บัณฑิตสามารถท�างานได ้ทั้ ง 

ภาครัฐและเอกชน	ทั้งยังสามารถประกอบธุรกิจส่วนตัวได	้ 

มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก 

ที่ส่งผลต่ออาชีพทางเกษตร	 รวมถึงความเข้าใจในการสร้าง 

นวัตกรรมอาหารเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมให้แก่ผลผลิตทาง 

การเกษตร	 อีกท้ังเอาใจใส่และหล่อหลอมให้บัณฑิตเป็น 

ผู้คิดดีท�าดี	 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของสังคม 

และประเทศชาติ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
• วิทยาศาสตรบัณฑิต

						สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

• วิทยาศาสตรบัณฑิต

						สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม	

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

						สาขาเกษตรศาสตร์	(หลักสูตรนานาชาติ)

• หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

						สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยี	ชีวภาพ	

						(หลักสูตรนานาชาติ)
 

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
	 การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมโรค 

ในข้าว	 การค้นหายีนที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตและทนโรค 

ในกุ ้งข ้าว	 ผลิตภัณฑ์อาหารประเภทฟังก์ชั่นท่ีได้จาก 

ผลิตภัณฑ์ท ้องถิ่น	 สมบัติทางกายภาพและเคมีของ 

เนื้อหมูย่างแช่แข็ง	 คุณลักษณะของครีมชีสท�าจากนมแพะ

และผลติภณัฑ์จากนมแพะ	ผลติภณัฑ์จากเนือ้สตัว์และปลา 

ส�าหรับจ�าหน่ายในตลาดพรีเมี่ยม	 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 

ต้านเชื้อราจากเส้นใยธรรมชาติ
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สร้างสรรค์อย่างสนุกสนานกับการปฏิบัติงานออกแบบจากท้องถิ่นสู่สากล

ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ

School of Architecture and Design

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ก่อตั้งเมื่อ	 พ.ศ.	 2548	 และเริ่มจัดการเรียนการสอน 

ในหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตเมื่อ	 พ.ศ.	 2549		 

ซึ่งเป ็นหลักสูตรที่ได ้รับการรับรองจากสภาสถาปนิก	 

ทางส�านักวิชามีความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะพัฒนา 

นักศึกษาของเราให ้ เป ็นบุคลากรที่มี คุณภาพและมี 

ความรับผิดชอบ	 บัณฑิตที่เป็นสถาปนิกและนักออกแบบ 

จากส�านักวิชาแห่งนี้จะมีความสามารถในการท�างาน 

โครงการต่างๆ	 ได้เป็นอย่างดี	 ค�านึงถึงบริบทชุมชนท่ีมี 

อยู่เดิมและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนในอนาคต	การออกแบบ 

ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ	 

รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีที่ เหมาะสม	 ซึ่งจะตอบรับกับ 

ลักษณะทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมของภูมิภาค	 

คณาจารย์ที่สอนในส�านักวิชายังท�างานบริการวิชาการและ 

ท�างานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 พวกเราได้สร้างฐาน 

ข้อมูลอันเป็นองค์ความรู้ทางด้านการออกแบบ	 รวมท้ัง 

งานอนุรักษ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของภูมิภาค

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

						สาขาสถาปัตยกรรม

• หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

						สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์

• หลักสูตรศิลปบัณฑิต

						สาขาการออกแบบภายใน

• หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

งานวิจัย
 ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

ได้มุ่งมั่นในการวิจัยทางด้านวิชาการและด้านการออกแบบ 

ในบริบทพื้นที่ทางวัฒนธรรม	 โดยเฉพาะทางภาคใต้ของ 

ประเทศไทย	 หัวข้อวิจัยมีตั้งแต่เรื่องสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น	 

งานภูมิสถาปัตยกรรม	งานออกแบบร่วมสมัย	การออกแบบ 

เครื่องประดับตกแต ่ง 	 และผลิตภัณฑ ์ 	 บรรจุภัณฑ ์	 

ในชีวิตประจ�าวัน	 งานวิจัยของคณาจารย์ในส�านักวิชาได้ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐาน 

ข้อมูล	 TCI	 และบางบทความได้เผยแพร่ในบริบทที่อยู่ใน

ระดับนานาชาติ

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
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» สาขาวิชาการบัญช	ีเปิดรับ	1	หลักสูตร	คือ
 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งผลิต 

บณัฑติทีม่คีวามรูพ้ืน้ฐานทีจ่ะประกอบอาชพีทางด้านบญัชแีละ

เป็นพื้นฐานในการศึกษาในระดับสูงต่อไป	 โดยมีสาขาวิชาชีพ

เลือก	ได้แก่		 1)	การสอบบัญชี	(Auditing)	

	 	 2)	การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ	(Accounting

	 	 				for	Business	Enterprise)

» สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ

การบริการ เปิดรับ	2	หลักสูตร	คือ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

อุตสาหกรรมการบริการ  การจัดการเรียนการสอนโดยเน้น 

ให้เกิดบูรณาการความรู้ภาคทฤษฎี	ทักษะวิชาชีพ	ทักษะการใช ้

ภาษาอังกฤษ	 การฝึกปฏิบัติ	 ทัศนคติ	 และจริยธรรม	มีระบบ 

สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ	3	ภาคการศึกษา	(1	ปี)	โครงการเรียน

ภาษาอังกฤษในต่างประเทศในช้ันปีที่	 3	 ช่วงปิดภาคการศึกษา 

ที่	 3	 และการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี	 โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิต 

ที่มีความเชี่ยวชาญใน	2	ด้าน	ต่อไปนี้	

	 1.	 ด้านการท่องเที่ยว	มุ่งเน้นในด้านธุรกิจจัดน�าเที่ยว

และการเดินทาง	 (Tour	 and	Travel	Business)	 เช่น	การเป็น

มัคคุเทศก์อาชีพ	การจัดน�าเที่ยวภายในประเทศ	 (Domestic	&	

Inbound)	และต่างประเทศ	(Outbound)	ธรุกจิไมซ์	(MICE)	และ

ธุรกิจการบิน	และการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว	 (Tourism	 

Resources	Management)	

	 2.	 ด้านการโรงแรม	 ธุรกิจที่พัก	 รีสอร์ท	 และสปา	 

(Lodging,	Resort	&	Spa	Business) 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 
โดยมุ่งเน้นสร้างบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญใน	3	ด้านต่อไปนี้	

	 1)	การประกอบอาหารไทย

	 2)	การประกอบอาหารนานาชาติ

	 3)	ขนมอบและขนมหวาน

» สาขาวิชาเศรษฐศาสตร	์เปิดรับ	1	หลักสูตร	คือ	
 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต   มุ ่งเน้น 

การท�าความเข้าใจในความหลากหลายของแนวคิดและทฤษฎ	ี	 

ทางเศรษฐศาสตร์	 จัดการเรียนการสอน	 แบบเชิงบูรณาการ 

กับการท�างาน	 (Work-integrated	Learning:	WIL)	ผ่านระบบ 

สหกิจศึกษาเต็มรูปแบบ	ให้นักศึกษาทุกคน	สามารถปฏิบัติงาน 

สหกิจศึกษาได้อย่างน้อย	2		ภาคการศึกษา

» สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	เปิดรับ	3	หลักสูตร	คือ
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

	 สาขาการจัดการโลจิสติกส์

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

	 สาขาการเงิน

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

	 สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์
-	รูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับยุค	Thailand	4.0	

-	มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ในด้าน	Start	up,	SME	 

		และ	Social	Enterprise

-	มีระบบสหกิจศึกษา	 2	 ภาคการศึกษา	 ท้ังในประเทศและ 

		ต่างประเทศ 

ระดับบัณฑิตศึกษา

» หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 
 สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ	

» หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ

 หลักสูตรมุ่งเน้น  พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพ 

ในการเป็นนักบริหาร	และผู้ประกอบการ	ที่มีทักษะ	และแนวคิด	

ในการพัฒนาธุรกิจ	ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม

ส�านกัวชิาการจดัการ มี 4 สาขาวิชา

ในระดับปริญญาตรี หลักสูตร

ปริญญาโทและปริญญาเอก

ส�านักวิชาการจัดการ
School of Management

3.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน 
3.3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ 

- รูปแบบการเรียนการสอนสอดคล้องกับยุค Thailand 4.0  
- มุ่งเน้นการให้ความรู้และประสบการณ์ในด้าน Start up, SME และ Social Enterprise 
- มีระบบสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ 

หลักสูตรมุ่งเน้น พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการเป็นนักบริหาร และผู้ประกอบการ ที่มีทักษะ และแนวคิด 
ในการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยนวัตกรรม  
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	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาพื้นที่

ด้านหน้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จ�านวน	255	ไร่	

โดยมีผืนดิน	 125	 ไร ่	 ผืนน�้า	 130	 ไร ่	 ให้เป ็น 

สวนสาธารณะที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในมหาวิทยาลัย

ของประเทศไทย	เป็นแหล่งพกัผ่อนหย่อนใจ	สถานท่ี 

ออกก�าลังกาย	เป็นจุดเช็คอินและสถานที่ท่องเที่ยว

ที่ส�าคัญอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราช

สวนวลัยลักษณ์

Walailak Park

มหาวิทยาลัย
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บัณฑิตส�านักวิชาศิลปศาสตร์เป็นเลิศด้านภาษา 

บูรณาการศาสตร์สู่สากล เป็นหลักด้านศิลปวัฒนธรรม

ของท้องถิ่นและสังคมภาคใต้

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์
School of Liberal Arts

แนะน�าส�านักวิชา
 ส�านักวิชาศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ 

เป็นเลิศในด้านการใช้ภาษา	โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้น 

ผู้เรียนเป็นส�าคัญ	ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 เป็นบัณฑิต 

เรืองปัญญาและมีคุณธรรม	 ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ 

ภาษาในประเทศเจ้าของภาษา	อาทิเช่น	 ออสเตรเลีย	 จีน	 

มาเลเซีย	 อินโดนิเซีย	 บูรณาการศาสตร์เพ่ือให้ผู ้เรียน 

ได้มีประสบการณ์ได้น�าความรู ้ในสาขาวิชาเพ่ือบริการ 

วิชาการแก่สังคมและชุมชนอย่างมีจิตส�านึก	 รวมถึง 

เป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ 

และฟื ้นฟูศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	 ของชาติ	 และ 

ของประเทศเพื่อนบ้าน	นักศึกษาศิลปศาสตร์เป็นนักศึกษา 

ที่มีคุณลักษณะ	 “เก่ง	 	 ดี	 มีความสุข	 และรู ้เท่าทันโลก”	 

เมื่อส�าเร็จการศึกษามีงานท�า	 100%	 ทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน 
» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

			สาขาภาษาอังกฤษ	(หลักสูตรนานาชาติ	ทวิภาค)

» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

			สาขาภาษาจีน	(โปรแกรม	3+1)

» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

			สาขาอาเซียนศึกษา	(โปรแกรม	3+1)

» หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

			สาขาภาษาไทย

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา 
 งานวิจัยของส�านักวิชาศิลปศาสตร์เน้นการวิจัย 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนภาษา	 การพัฒนาท้องถิ่น	 

รวมถึงการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม	

ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 
School of Liberal Arts 

  

  
แนะน าส านักวิชา  

ส านักวชิาศิลปศาสตร์มุง่ผลิตบณัฑิตให้มคีวามเป็นเลิศในด้านการใช้ภาษา โดยจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ปลูกฝังการเรียนรู้ตลอดชวีิต เป็นบัณฑติเรืองปัญญาและมีคุณธรรม ส่งเสริมโอกาสการเรยีนรู้ภาษาในประเทศ
เจ้าของภาษา อาทิเช่น ออสเตรเลีย จีน มาเลเซีย อินโดนิเซีย บูรณาการศาสตรเ์พื่อให้ผู้เรยีนได้มปีระสบการณ์ได้น า
ความรู้ในสาขาวิชาเพื่อบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนอยา่งมจีิตส านึก รวมถงึเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมอนุรักษแ์ละฟื้นฟูศิลปวฒันธรรมของท้องถิ่น ของชาติ และของประเทศเพื่อนบ้าน นักศกึษาศิลปศาสตร์เป็น
นักศึกษาที่มคีุณลักษณะ “เกง่  ด ีมีความสุข และรู้เท่าทันโลก” เมือ่ส าเร็จการศึกษามีงานท า 100% ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

 

หลักสูตรปริญญาตรีทีเ่ปิดสอน  

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ ทวิภาค) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน (โปรแกรม 3+1) 

3. หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา (โปรแกรม 3+1) 

4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย 

 

งานวิจัยเดน่ของส านักวิชา  

 

งานวจิัยของส านักวิชาศิลปศาสตร์เน้นการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนภาษา การพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการอนุรักษ์
ศิลปและวัฒนธรรม  
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บัณฑิตส านกัวชิาศิลปศาสตร์เป็นเลิศดา้นภาษา บูรณาการศาสตร์สู่สากล 
เป็นหลักด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน่และสังคมภาคใต้ 

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
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» หลกัสตูรรฐัศาสตร์และรฐัประศาสนศาสตร์มคีณาจารย์ทีอ่าวุโส มากด้วย
  ประสบการณ์ทั้งวิชาการ และการบริหารงานภาครัฐ 
»  คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นสูงในการพัฒนาการเรียน
   การสอน กระบวนการเรยีนรูเ้พ่ือเป้าหมายในการผลติบณัฑิตให้มคุีณภาพ

ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
School of Political Science and Laws

แนะน�าส�านักวิชา
	 ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มุ ่งพัฒนา 

การเรียนการสอนให้มีคุณภาพ	สร้างนักศึกษาที่มีความรู	้

ทักษะ	และส�านึกสาธารณะ	สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขา 

วิชาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ	 โดย 

เปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรี	นอกจากนี ้

ยงัมกีารสนบัสนนุการวจิยั	และงานบรกิารวชิาการแก่สงัคม 

ในมิติที่จะช่วยท�าให้สังคมเข้าใจความหลากหลายทาง 

วัฒนธรรม	 ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคม 

ในด้านต่างๆ	การเชือ่มโยงของปรากฏการณ์ทางสงัคมตัง้แต่ 

ระดบัโลกจนถงึระดบัท้องถิน่	และเสนอทางออกให้แก่สงัคม

ในปัญหาส�าคัญๆ	ได้

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน 
» หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

» หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

» หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา 

 งานวิ จัยของส�านักรัฐศาสตร ์และนิติศาสตร  ์

มีความโดดเด่นในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร	์ 

โดยเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์	และนโยบาย

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
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ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
School of Political Science and Laws  

  

แนะน าส านักวิชา  

ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ สร้างนักศึกษาที่มีความรู้ ทักษะ และ
ส านึกสาธารณะ สนับสนุนให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชา ชีพและวิชาการ โดยเปิดสอนหลักสูตร
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมทั้งในระดับปริญญาตรี  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนการวิจัย 
และงานบริการวิชาการแก่สังคมในมิติที่จะช่วยท าให้สังคมเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนของ
ความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่างๆ การเช่ือมโยงของปรากฏการณ์ทางสังคมตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับท้องถ่ิน และเสนอ
ทางออกให้แก่สังคมในปัญหาส าคัญๆ ได้ 

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน  

1. หลักสตูรรัฐศาสตรบณัฑิต 
2. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
3. หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต 

งานวิจัยเด่นของส านักวิชา  

งานวิจัยของส านักรัฐศาสตร์และนติิศาสตร์มีความโดดเด่นในด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยเฉพาะด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบาย 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 หลักสูตรรฐัศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มีคณาจารย์ที่อาวุโส มากด้วย
ประสบการณ์ทั้งวิชาการ และการบริหารงานภาครัฐ  

 คณาจารย์หลักสูตรนิติศาสตร์มีความมุ่งมั่นสูงในการพัฒนาการเรียนการ
สอน กระบวนการเรียนรู้เพ่ือเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

QR Code website 
ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 

 

มหาวิทยาลัย
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We build “Next Generation Global Leader”

วิทยาลัยนานาชาติ
 Walailak University International College

แนะน�าส�านักวิชา
 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์ 

เป็นวิทยาลัยนานาชาติรูปแบบใหม่	 เน้นนวัตกรรมเพ่ือ 

ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม	ตอบสนอง 

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน 

ของโลกยุคปัจจุบัน

	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์ 

เป็นมากกว่าสถานศึกษา	 เราเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรม 

ที่มีพลวัตที่จัดการศึกษาสร้างแรงบันดาลใจและสร้าง 

เครือข่ายของผู ้ที่มีศักยภาพสูงและวิสัยทัศน์กว้างไกล 

จากทั่วโลก	 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ	 

ส่งเสริมนักศึกษา	 สร้างความส�าเร็จให้นักศึกษาและ 

ผสานความร่วมมือกับชุมชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 เราสร้าง

ความร่วมมือกับสถาบันระดับนานาชาติ	 เพื่อน�าไปสู  ่

การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	และการให้พหุปริญญา	วิทยาลัย 

นานาชาติจัดสิ่ งแวดล ้อมในการเรียนเ พ่ือสนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา	 เพื่ อผลสัมฤทธ์ิ 

ของการเรียนรู ้และบ่มเพาะผู้น�ารุ ่นใหม่	 ด้วยเทคโนโลย ี

สารสนเทศในห ้อง เรียนอัจฉ ริยะที่ มีความทันสมัย 

และบรรยากาศการเรียนที่มีความเป็นนานาชาติแท้	 ซึ่งมี 

จ�านวนนักศึกษาจากหลากหลายประเทศในโลกมากขึ้น 

ทุกปี	วิทยาลัยจัดสรรทุนการศึกษาส�าหรับผู้ที่มีผลการเรียน 

ดีเด่น	 เริ่มได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้และโปรดค�านึงไว้ว่า	 วิทยาลัย 

นานาชาติ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	“We bring the world 

to you”	 เราย่อโลกมาไว้ที่นี่	 เพื่อสร้างผู้น�าโลกรุ่นใหม่	We	

build	“Next Generation Global Leader”

หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอน 
» หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

				สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล

» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

				สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการ

				ซัพพลายเชน

» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

				สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว

				เชิงสุขภาพระดับสากล

» หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี

» หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา 
	 วิทยาลัยนานาชาติ	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ์

มีความสนใจ	 และมีความเช่ียวชาญในด้านวิศวกรรม 

นวัตกรรมดิจิทัล	 ด ้านการวิ เคราะห ์ โลจิสติกส ์และ 

การจัดการซัพพลายเชน	 ด้านการจัดการบริการและ 

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากล	 ด้านการบัญชี	 และ 

ด้านกฎหมาย

วิทยาลัยนานาชาต ิ

 Walailak University International College 

แนะน าวิทยาลัย  

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นวิทยาลัยนานาชาติรูปแบบใหม่ เน้นนวัตกรรมเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียนและสังคม ตอบสนองการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนของโลกยุคปัจจุบัน 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมากกว่าสถานศึกษา เราเป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมที่มีพลวัตรที่
จัดการศึกษาสร้างแรงบันดาลใจและสร้างเครือข่ายของผู้ทีม่ีศักยภาพสูงและวิสัยทัศน์กว้างไกลจากทั่วโลก เรามุ่งมั่นที่จะ
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมนักศึกษา สร้างความสําเร็จให้นักศึกษาและผสานความร่วมมือกับชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราสร้างความร่วมมือกับสถาบันระดับนานาชาติ เพื่อนําไปสู่การแลกเปล่ียนนักศึกษา และการให้    
พหุปริญญา วิทยาลัยนานาชาติจัดส่ิงแวดล้อมในการเรียนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์
ของการเรียนรู้และบ่มเพาะผู้นํารุ่นใหม่ ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องเรียนอัจฉริยะที่มีความทันสมัยและบรรยากาศ
การเรียนที่มีความเป็นนานาชาติแท้ ซึ่งมีจํานวนนักศึกษาจากหลากหลายประเทศในโลกมากขึ้นทุกปี วิทยาลัยจัดสรร
ทุนการศึกษาสําหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น เริ่มได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้และโปรดคํานึงไว้ว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ “We bring the world to you” เราย่อโลกมาไว้ที่นี่ เพื่อสร้างผู้นําโลกรุ่นใหม่ We build “Next 

Generation Global Leader” 
หลักสูตรปริญญาตรีทีเ่ปิดสอน  

1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมนวัตกรรมดจิิทัล 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน 

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพระดับสากล 

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาการบัญช ี

5. หลักสตูรนิติศาสตรบัณฑติ   

งานวิจัยเดน่ของส านักวิชา  

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณม์ีความสนใจ และมคีวามเชีย่วชาญในดา้นวิศวกรรมนวัตกรรม
ดิจิทัล ด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน ด้านการจัดการบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับ
สากล ด้านการบัญชี และดา้นกฎหมาย 

  

We build “Next Generation Global Leader” 

QR Code website 
Walailak UniversityInternational College (WUIC) 

 

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

                           Download School’s Website 

 

มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์
18



จุดเด่น ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

อัครราชกุมารี
•  เป ็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย ์ 	 ที่ ได ้ รับ 

	 	 พระราชทานนาม	 จากพระเจ้าอยู ่หัว	 รัชกาลที่	 9	 

	 	 โดยใช้สร ้อยพระนามของ	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

	 	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	 การได้รับพระราชทาน 

	 	 นามแก่วิทยาลัยในครั้งนี้	 ได้สร้างเกียรติภูมิ	 และ	 

		 	ความภาคภูมิใจให้แก่	สมาชิกของวิทยาลัยทุกคน	

• เป ็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ 	 แห่งแรก 

	 	 และแห่งเดียวของประเทศไทย	 ที่ เป ิดสอนเป ็น 

	 	 หลักสูตรนานาชาติ	 ใช้ภาษาอังกฤษ	 ในการเรียน 

				การสอนทั้งหมด

• เป ็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ 	 แห่งแรก 

	 	 และแห่งเดียวของประเทศไทย	ที่ใช้ระบบการเรียน 

	 	 การสอนแบบ	 UKPSF	 หรือ	 United	 Kingdom	 

	 	 Professional	 Standards	 Framework	 ที่สนับสนุน 

				 การเรยีนการสอนแบบ	active	learning	และ	formative	 

	 	 assessment	ที่เน้น	การประเมิน	ความรู้	 ความเข้าใจ 

	 	 ของผู ้เรียน	 ให้สามารถ	 ท�าได้	 ท�าเป็น	 และแก้ไข 

	 	 ข้อผิดพลาดบกพร่องของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

	 	 ของหลักสูตรอย่างเต็มที่	 ตลอดจน	 ใช้ความจ�าน้อย	 

	 	 แต่ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์	 หรือ	 

				critical	thinking	skill

• เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์	 ที่ส ่งเสริม 

	 	 สนับสนุนให้	 นักศึกษา	 ได้รับประสบการณ์	 กิจการ 

	 	 สัตวแพทย์ระดับนานาชาติ	 ได้แก่	การให้ทุนสนับสนุน 

	 	 บางส่วน	 ให้นักศึกษาเดินทางดูงาน	 เรียนรู ้งาน	 

	 	 ในต่างประเทศทุกปี	 มีการเชิญอาจารย์สัตวแพทย ์

				ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	ร่วมสอนในหลักสูตร	

• มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นมหาวิทยาลัย	 ที่มี 

	 	 อันดับด้านการวิจัย	 ในระดับ	 7	 ของประเทศใน 

	 	 ภาพรวม	 และอันดับ	 6	 ของประเทศไทย	 ในด้าน 

				นวัตกรรม	

• วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร ์อัครราชกุมารี 	 ม ี

	 	 ความมุ ่งมั่น	 ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิต 

	 	 สัตวแพทย ์ 	 นอกจากการ รับรองหลักสูตรจาก 

	 	 สัตวแพทยสภาในประเทศไทยแล้ว	 ยังได้ด�าเนินการ				 

	 	 เพื่อให้ได้รับการรับรองหลักสูตร	 การเรียนการสอน	 

	 	 ในระดับนานาชาติ	 จาก	 Australian	 Veterinary	 

	 	 Boards	 Council	 ซึ่งหากได้รับการรับรองสถาบัน			 

	 	 บัณฑิตก็จะมีโอกาสในการท�างานในต่างประเทศ	 

	 	 เช ่น	 Austral ia,	 New	 Zealand	 และ	 ประเทศ 

			ในเครือจักรภพอังกฤษ	อีกหลากหลายประเทศ

• วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร ์อัครราชกุมารี 	 ม ี

	 	 การเรียนการสอน	 ระบบสามภาคการศึกษาต่อป	ี 

	 	 ท�าให้นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัต ิ

	 	 จนท�าได้จริง	 มากกว่าระบบ	 สองภาคการศึกษา 

	 	 ต่อปี	 นักศึกษาชั้นปีที่ 	 4	 จะมีความรู ้เทียบเท่ากับ	 

	 	 นักศึกษาชั้นปีที่ 	 5	 ของระบบสองภาคการศึกษา	 

	 	 และเวลาในปีที่	 6	 จะใช้เวลาในการฝึกเฉพาะด้าน 

	 	 ที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ	 เพื่อเสริมสร้าง 

	 	 ทักษะในการท�าได้	 ท�าเป็น	 และมีโอกาสมากกว่า			 

	 	 ส�าหรับตลาดแรงงานที่ต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย ์

				ที่มีความพร้อมในการท�างาน

หลักสูตรที่เปิดสอน :

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี 
Akkhararatchakumari Veterinary College (AVC) 
 
หลักสูตรที่เปิดสอน ; สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) 
 

จุดเด่น ของวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์ อัครราชกุมารี 
 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ได้รับพระราชทานนาม จาก พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยใช้

สร้อยพระนามของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ การได้รับพระราชทานนามแก่ 
วิทยาลัยในครั้งนี้ ได้สร้างเกียรติภูมิ และ ความภาคภูมิใจให้แก่ สมาชิกของวิทยาลัยทุกคน  

 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ เปิดสอนเป็นหลักสูตร 
นานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอนทั้งหมด 

 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย ที่ใช้ระบบการเรียนการ
สอนแบบ UKPSF หรือ United Kingdom Professional Standards Framework ที่สนับสนุนการ
เรียนการสอนแบบ active learning และ formative assessment ที่เน้น การประเมิน ความรู้ 
ความเข้าใจของผู้เรียน ให้สามารถ ท าได้ ท าเป็น และแก้ไขข้อผิดพลาดบกพร่องของผู้เรียนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรอย่างเต็มท่ี ตลอดจน ใช้ความจ าน้อย แต่ใช้ความสามารถในการวิเคราะห์
วิจารณ์ หรือ critical thinking skill 

 เป็นสถาบันผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ กิจการสัตว
แพทย์ระดับนานาชาติ ได้แก่ การให้ทุนสนับสนุนบางส่วน ให้นักศึกษาเดินทางดูงาน เรียนรู้งาน ใน
ต่างประเทศ ทุกปี  มีการเชิญ อาจารย์สัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ร่วมสอนในหลักสูตร  

 มหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ มีอันดับด้านการวิจัย ในระดับ7 ของประเทศใน
ภาพรวม และ และ อันดับ6 ของประเทศไทย ในด้านนวัตกรรม  

 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มีความมุ่งม่ัน ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ 
นอกจากการรับรองหลักสูตรจากสัตวแพทยสภาในประเทศไทยแล้ว ยังได้ด าเนินการเพ่ือให้ได้รับการ
รับรองหลักสูตร การเรียนการสอน ในระดับนานาชาติ จาก Australian Veterinary Boards 
Council  ซึ่งหากได้รับการรับรองสถาบัน บัณฑิตก็จะมีโอกาสในการท างานในต่างประเทศ เช่น 
Australia, New Zealand และ ประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ อีกหลากหลายประเทศ 

 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มีการเรียนการสอน ระบบสามภาคการศึกษาต่อปี ท าให้
นักศึกษาใช้เวลาในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจนท าได้จริง มากกว่าระบบ สองภาคการศึกษาต่อปี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จะมีความรู้เทียบเท่ากับ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ของระบบสองภาคการศึกษา และ
เวลาในปีที่ 6 จะใช้เวลาในการ ฝึกเฉพาะด้านที่นักศึกษามีความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือเสริมสร้างทักษะ
ในการท าได้ ท าเป็น และ มีโอกาสมากกว่า ส าหรับตลาดแรงงานที่ต้องการใช้บัณฑิตสัตวแพทย์ที่มี
ความพร้อมในการท างาน  

  

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
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วทิยาลยัสัตวแพทยศาสตร์อคัรราชกมุารี
Akkhararatchakumari Veterinary College (AVC)



“เรามุ่งมั่นที่จะผลิตทันตแพทย์ที่มีความรอบรู้ในการท�างานและด�ารงชีวิต

ด้วยทักษะที่จ�าเป็นแห่งศตวรรษ ที่ 21 ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ

อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอัจฉริยะ”

แนะน�าส�านักวิชา
	 วทิยาลัยทนัตแพทย์ศาสตร	นานาชาต	ิมหาวิทยาลยั

วลัยลักษณ์เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติแห่งแรก	 

ของประเทศไทย	 ที่จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็น 

หลักสูตรนานาชาติ	 โดยมีการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตร	ี 

(ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต)	 ไปจนถึงระดับหลังปริญญา	 

ได้แก่	หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต	(ทนัตแพทยศาสตร์)	 

อาทิเช่น	วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน	ศัลยศาสตร์ช่องปากและ	 

แม็กซิลโลเฟเชียล	 เป็นต้น	 และหลักสูตรปริญญาเอก 

ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ	นอกจากนี้	 เราได้มีความร่วมมือ 

กบัสถาบนัการศกึษาชัน้น�าต่างๆ	ทัว่โลก	อาทเิช่น	Kunming	 

Medical	 University,	 The	 National	 University	 of	 

Singapore,	University	 of	Dundee	และ	 James	Cook	 

University	 ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเตรียมนักศึกษาของเรา 

ให้มีความพร้อม	 ในการประกอบวิชาชีพและการด�ารงชีวิต 

ด้วยทักษะที่จ�าเป็นแห่งศตวรรษที่	 21	 ที่ได้สอดแทรก 

ในศาสตร์วิชาศึกษาทั่วไป	 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน	 และ 

วิชาทางทันตแพทยศาสตร ์ 	 โดย	 หลักสูตรได ้ จัดท�า 

ตามมาตรฐานวชิาชพี	ของทนัตแพทยสภา	และราชวิทยาลัย 

ทันตแพทย์แห่งประเทศไทย	 เพ่ือที่จะเตรียมบัณฑิตให้มี

ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพตามความต้องการ	 ของ 

สังคมทั้งระดับชาติและนานาชาติ

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน
•	ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต	(ทบ.)	(หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน
•	วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต	(ทันตแพทยศาสตร์)	

			(หลักสูตรนานาชาติ)

						-	วิชาเอกทันตกรรมจัดฟัน

						-	วิชาเอกศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

						-	วิชาเอกทันตสาธารณสุข

						-	วิชาเอกวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก	

•	ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

			(หลักสูตรนานาชาติ)

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
 การศึกษากลไกการเกิดโรคมะเร็งช ่องปาก 

และการประยุกต์ใช้ทางคลินิก	 การสกัดและวิเคราะห  ์

องค์ประกอบทางเคมีของสารสกัดสมุนไพรและศึกษาฤทธิ์

ทางชีวภาพที่มีผลต่อเซลล์	 และโรคในช่องปาก	สารฆ่าเชื้อ	 

และสารต ้านการอักเสบที่ มีผลต ่อแบคที เรีย 	 และ 

โรคในช่องปาก	 ไบโอฟิล์มของแบคทีเรียช่องปาก	 และ 

การเคลื่อนฟันในทางทันตกรรมจัดฟัน

 

 

 

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

Walailak University International College of Dentistry (WUICD) 

 

“ เรามุ่งมั่นที่จะผลิตทันตแพทย์ที่มีความรอบรู้ในการท างานและด ารงชีวิตด้วยทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษ ที่ ๒๑ 

ด้วยการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติอย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบอัจฉริยะ ” 

 

แนะน าส านักวิชา 

วิทยาลัยทันตแพทย์ศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นวิทยาลัยทันตแพทย์นานาชาติแห่งแรก ของ

ประเทศไทย ที่จัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ โดยมีการสอนตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี (ทันต

แพทยศาสตร์บัณฑิต) ไปจนถึงระดับหลังปริญญา ได้แก่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์) อาทิ

เช่นวิชาเอก ทันตกรรมจัดฟัน ศัลยศาสตร์ช่องปากและ แม็กซิลโลเฟเชียล เป็นต้น และหลักสูตรปริญญาเอกทาง

วิทยาศาสตร์สุขภาพ นอกจากนี้ เราได้มีความ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ชั้นน า ต่าง ๆ ทั่วโลก อาท ิเช่น Kunming 

Medical University, the National University of Singapore, University of Dundee และ James Cook 

University ด้วยความมุ่งมั่นท่ีจะเตรียมนักศึกษาของเราให้มีความพร้อม ในการ ประกอบวิชาชีพและการด ารงชีวิต

ด้วยทักษะที่จ าเป็นแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ที่ได้ สอดแทรกในศาสตร์วิชาศึกษาท่ัวไป วิชาวิทยาศาสตร์พิ้นฐาน และวิชา

ทางทันตแพทยศาสตร์ โดย หลักสูตรได้จัดท าตามมาตรฐานวิชาชีพ ของทันตแพทยสภา และราชวิทยาลัยทันตแพทย์

แห่งประเทศไทย เพ่ือที่จะเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพตามความต้องการ ของสังคมทั้ง

ระดับชาติและนานาชาติ 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอน 

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ทบ.) (หลักสูตรนานาชาติ) 
 

 
                    

                                                       Download School’s Website 

 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
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วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
Walailak University International College 

of Dentistry (WUICD)



ขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สู่คุณภาพระดับสากล

บัณฑิตวิทยาลัย 
College of Graduate Studies

แนะน�าส�านักวิชา
 บณัฑติวทิยาลยั	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	ท�าหน้าที่ 

เป็นผู้รับผิดชอบในการก�ากับ	 ดูแล	 และก�าหนดนโยบาย 

ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

วลยัลกัษณ์	ให้สามารถจดัการศกึษาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	

โดยให้จัดการการศกึษาระดับบัณฑติศกึษาแบบ	European	 

model	 ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด	 ด�าเนินการจัดท�า 

และบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบ 

บูรณาการข้ามศาสตร์ในเชิงลึก	เพื่อตอบสนองนโยบายของ 

ประเทศและเพิม่โอกาสในนกัศึกษาได้เข้ามาศึกษาในศาสตร์ 

ต่างๆ	 นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยต้องเป็นกลไกหลัก 

ในการควบคุมและติดตามการศึกษาของนักศึกษาให้เป็น 

ไปตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรต ่างๆ	 ก�าหนดไว	้ 

พร้อมกันนั้นด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัด 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

นักศึกษาให้มีความสามารถในการวิจัยและสร้างความรู้ 

ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือเป็นประโยชน์ 

ในระดับชาติ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน 
• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

			สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(นานาชาติ)

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

			สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ	

			(นานาชาติ)

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

			สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม	(นานาชาติ)

งานวิจัยเด่นของส�านักวิชา
สาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพ :	Tropical	Infectious	Diseases,	 

Drug	Delivery	System,	Malaria,	Plasmodium	Berghei,	

Medical	 Parasitology,	 Cancer,	 Mental	 Health,	 

Epidemiology,	 Development	 of	 Antibodies	 and	 

Immunoassays,	 Immuno-modulation,	 Aging	Care,	

Alzheimer’s	Disease,	 Secondary	Metabolites	 from	

Bacteria,	Controlled	Drug	Delivery	Systems

สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ :  

Essential	Oils	and	Food	Preservation,	Food	Safety	and	

Product	Development,	Shrimp	Culture,	Food	Science	

and	 Innovation,	 Functional	 Ingredients,	 Effects	 of	 

Essential	Oil	Inhalation	on	Brain	Functions,	Development	 

of	Gene	Expression	System

สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม :	 Spin	 Crossover,	 

Crystal	Engineering,	Defects	in	Real	Materials	Using	

Density	Functional	Theory,	Flow-based	System,	Green	

Chemistry,	Electrochemistry	Based	on	Nanomaterials,	

Magnetic	Materials,	 Sustainable	Utilization	of	Wood,	 

Wood	Composite	Manufacturing	 Process,	Wood- 

Polymer	Composites,	Wood	Science	and	Engineering,	

Porous	Materials	 and	Applications,	Bioactive	Glass	

with	Hierarchical	 Pore	 Structures,	Natural	 Products	

Chemistry

เครื่องประดับตกแต่ง และผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ในชีวิตประจ าวัน   งานวิจัยของคณาจารย์ใน
ส านักวิชาได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติบนฐานข้อมูล TCI และบางบทความ
ได้เผยแพร่ในบริบทท่ีอยู่ในระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 

                           Download School’s Website 

 

บัณฑิตวิทยาลัย  

College of Graduate Studies 

ขับเคลื่อนบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สู่คุณภาพระดับสากล 

 
 
แนะน าส านกัวิชา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับ ดูแล และก าหนดนโยบายด้าน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
จัดการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ European model ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ด าเนินการจัดท าและ
บริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในรูปแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ในเชิงลึก เพื่อตอบสนองนโยบายของ
ประเทศและเพิ่มโอกาสในนักศึกษาได้เข้ามาศึกษาในศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนี้บัณฑิตวิทยาลัยต้องเป็นกลไกหลักใน
การควบคุมและติดตามการศึกษาของนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรต่าง ๆ ก าหนดไว้ พร้อมกัน
นั้นด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มี
ความสามารถในการวิจัยและสร้างความรู้ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติหรือเป็นประโยชน์ในระดับชาติ  
 
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอน  

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ) 
 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม (นานาชาติ) 

o          
        
          Download School’s Website 

 
งานวิจัยเด่นของส านักวิชา 

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ:  
Tropical Infectious Diseases, Drug Delivery System, Malaria, Plasmodium Berghei, Medical 
Parasitology, Cancer, Mental Health, Epidemiology, Development of Antibodies and 
Immunoassays, Immuno-modulation, Aging Care, Alzheimer’s Disease, Secondary Metabolites 
from Bacteria, Controlled Drug Delivery Systems 
สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ: 
Essential Oils and Food Preservation, Food Safety and Product Development, Shrimp Culture, 
Food Science and Innovation, Functional Ingredients, Effects of Essential Oil Inhalation on 
Brain Functions, Development of Gene Expression System 
สาขาสาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม: 
Spin Crossover, Crystal Engineering, Defects in Real Materials Using Density Functional Theory, 
Flow-based System, Green Chemistry, Electrochemistry Based on Nanomaterials, Magnetic 
Materials, Sustainable Utilization of Wood, Wood Composite Manufacturing Process, Wood-
Polymer Composites, Wood Science and Engineering, Porous Materials and Applications, 
Bioactive Glass with Hierarchical Pore Structures , Natural Products Chemistry 
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	 สหกจิศกึษา	เป็นระบบการศึกษาทีจ่ดัให้มีการเรียน 

การสอนในสถานศึกษา	สลบักบัการไปหาประสบการณ์ตรง	 

จากการปฏบิตังิานจรงิ	ณ	สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ	 

ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ	 และทุกฝ่าย 

ที่เกี่ยวข้องเป็นระบบการศึกษาท่ีผสมผสาน	 การเรียนกับ 

การปฏิบัติงาน	 	 (Cooperative	 and	Work	 -	 Integrated	 

Education:	CWIE)	และถอืเป็นพนัธกจิสมัพนัธ์	(Engagement)	 

ระหว่าง	 สถานศึกษากับสถานประกอบการ	 ในรูปแบบ 

หน่ึงที่ด�าเนินการ	 โดยยึดมาตรฐานการด�าเนินสหกิจ 

ศึกษาไทยเป็นหลัก	(วิจิตร	ศรีสอ้าน	:	2558)

	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ได้ออกแบบการศึกษา 

ตั้งแต่ต้นให้เป็นมหาวิทยาลัยที่รองรับระบบสหกิจศึกษา 

ตามแนวคดิของ	ศาสตราจารย์	ดร.วจิติร	ศรสีอ้าน	อธกิารบด ี

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 และบิดาแห่งสหกิจศึกษา 

ไทย	ทั้งนี้มหาวิทยาลัยก�าหนดให้สหกิจศึกษาเป็นรายวิชา 

บังคับส�าหรับนักศึกษาทุกหลักสูตร	 ยกเว้นหลักสูตรที่มี 

การปฏิบัติการวิชาชีพตามสภาวิชาชีพก�าหนด	 โดยมุ่งหวัง 

ให้เป็นบัณฑิตที่	“รู้จักตน	รู้จักคน	และรู้จักงาน”	เป็นบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพเป็นที่ต ้องการของสถานประกอบการและ 

สังคม	ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 จัดสหกิจศึกษาใน

ระดับปริญญาตรี	ใน	3	รูปแบบ	คือ

	 1)	สหกิจศึกษา	1	ครั้ง	(4	เดือน)		

	 2)	สหกิจศึกษา	2	ครั้ง	(8	เดือน)

	 				หลักสูตรที่จัด	2	ครั้ง	มีหลักสูตรเดียวคือ

	 				การจัดการสารสนเทศดิจิทัล			

	 3)	สหกิจศึกษา	3	ครั้ง	(12	เดือน)	

	 				เป็นหลักสูตรต่างๆ	ของส�านักวิชาการจัดการ	

	 ทั้งนี้นักศึกษาใหม่	 ตั้งแต่ป ีการศึกษา	 2562	 

มหาวิทยาลัยฯ	 ก�าหนดให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ระยะเวลา	 8	 เดือนต่อเนื่อง	 โดยหลักสูตรสามารถก�าหนด 

ระยะเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษามากกว่าข้ันต�่าที่มหาวิทยาลัย

ก�าหนดได้	 โดยมีความร่วมมือและสถานประกอบการ 

ที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ์

ได้จัดส่งนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาคร้ังแรก	 ในป  ี

การศึกษา	 2544	 จนถึงปัจุบัน	 ในหน่วยงานในประเทศ 

และต่างประเทศ	

	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 เป็นหน่วยงาน 

ที่ มีการด�าเนินการที่ได ้มาตรฐานตามข้อก�าหนดของ 

สมาคมสหกิจศึกษาไทย	 และส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา	ท�าให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล 

ระดับชาติด้านสหกิจศึกษา	จ�านวน	23	รางวัล	ประกอบด้วย	

นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น	 11	 รางวัล	สถานประกอบการ	

10		รางวัล	และรางวัลระดับสถาบัน	จ�านวน	2	รางวัล

สหกิจศึกษา
Cooperative Education
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ศูนย์ความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

1
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมไม้	
(Center	of	Excellence	in	Wood	Science	and	Engineering)

รศ.ดร.นิรันดร	มาแทน		ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	
โทรศัพท์	0-7567-2304-5	2348		E-mail:	mnirundo@wu.ac.th

2
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาการพลาสมาและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	
(Plasmas	and	Electromagnetic	Wave	Science	Center	of	Excellence	 
(PEwave	Center))

รศ.ดร.หมุดตอเล็บ	หนิสอ		ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2005-6		E-mail:	nmudtorl@wu.ac.th

3
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ
(Center	of	Excellence	for	Ecoinformatics)

รศ.ดร.กฤษณะเดช	เจริญสุธาสินี		ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2977		E-mail:	jkrisana@wu.ac.th

4
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกุ้ง	
(Research	Center	of	Excellence	for	Shrimp)

ผศ.ดร.สถาพร	ดิเรกบุษราคม		ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	
โทรศัพท์	0-7567-2301-2		E-mail:	dsatapor@wu.ac.th

5
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวมวลและปาล์มน�้ามัน	
(Biomass	and	Oil	Palm	Center	of	Excellence)

รศ.ดร.ชัยรัตน์		ศิริพัธนะ		ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์	0-7567-2301-2		E-mail:	schairat@wu.ac.th

6
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร	
(Food	Technology	and	Innovation	Center	of	Excellence)

รศ.ดร.มนัส	ชัยจันทร์		ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	
โทรศัพท์	0-7567-2384		E-mail:	cmanat@wu.ac.th

7
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี		
(Functional	Materials	and	Nanotechnology	Centre	of	Excellence)

รศ.ดร.พิมผกา	ฮาร์ดิง		ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2100			E-mail:	kphimpha@wu.ac.th

8
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมน�้ามันหอมระเหย	
(Center	of	Excellence	in	Innovation	on	Essential	oil)

รศ.ดร.นฤมล		มาแทน		ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	
โทรศัพท์	0-7567-2359			E-mail:	nnarumol@wu.ac.th

9
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจและเศรษฐกิจสร้างสรรค์	
(Action	Plan	of	Business	Management	and	Creative	Economy	 
Center	of	Excellent)

ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส	พงศกรรังศิลป์		ส�านักวิชาการจัดการ	
โทรศัพท์	0-7567-2201-2			E-mail:	kpimlapa@wu.ac.th

10
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ	
(Logistics	and	Business	Analytics	Center	for	Excellence)

ผศ.ดร.จรรยา	ชาญชัยชูจิต		ส�านักวิชาการจัดการ	
โทรศัพท์	075-672226			E-mail:	jany.chanchaichujit@gmail.com

11
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม	
(Center	of	Excellence	on	Women	and	Social		Security)

รศ.ดร.พูลพงษ์	บุญพราหมณ์		ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
โทรศัพท์	0-7567-2204-6		E-mail:	bpoonpon@wu.ac.th

12
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง	
(The	Center	of	Excellence	for	Local	and	City	Governance	(CLCG))

อาจารย์	ดร.อัมพร	หมาดเด็น		ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2488		E-mail:	mamporn@wu.ac.th

13
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องส�าอาง	
(Drug	and	Cosmetic	Excellence	Center)

ศ.ดร.สุรสิทธิ์	วชิรขจร		ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2705	

14
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์	
(Center	of	Excellence	in	Health	System	and	Medical	Research,	
CE-HSMR)

รศ.ดร.สมชาย	สวัสดี			ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2809		E-mail:	somchai.sa@wu.ac.th

15
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์	
(Center	of	Excellence	in	Health	System	and	Medical	Research,	
CE-HSMR)

ผศ.	ดร.นพ.อุดมศักดิ์	แซ่โง้ว		ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2807			E-mail:	udomsak.sa@wu.ac.th

16
ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน	นวัตกรรม	และ	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ		
(Research	Excellence	Center	for	Innovation	and	Health	Products)

ผศ.ดร.กิ่งกาญจน์	บันลือพืช		ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2781			E-mail:	veeranoot.ni@wu.ac.th

17
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยโรคเมลิออยโดลิส	
(Center	of	Excellence	for	Melioidosis	Research)

ผศ.ดร.วิยดา	กวานเหียน		ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์	
โทรศัพท์	0-	7567-2139,		E-mail:	kwiyada@wu.ac.th

18
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก	
(Center	of	Excellence	for	Dengue	Research	and	Academic	Service)

รศ.ดร.จรวย	สุวรรณบ�ารุง		ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์	
โทรศัพท์	0-7567-2179		E-mail:	scharuai@wu.ac.th
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	 หาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์ให ้ความส�าคัญกับ 

	 การพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาให้มีสมรรถนะ 

สากลโดยสร้างโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มี 

ประสบการณ์และการเรียนรู ้ร ่วมกับมหาวิทยาลัยหรือ 

สถาบันในต่างประเทศ	มหาวิทยาลัยจึงได้สร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือกับต่างประเทศโดยมีการลงนามข้อตกลง 

ความร ่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศท่ัวโลก	 

ทั้งในทวีปเอเชีย	 ยุโรป	 อเมริกา	 และออสเตรเลีย	 และ 

ด�าเนินกิจกรรมร่วมกัน	 อาทิ	 การแลกเปลี่ยนนักศึกษา	 

การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	 

การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักวิจัยรวมถึงการท�าวิจัย 

ร ่วมและตีพิมพ์บทความความวิจัยร ่วมกัน	 โครงการ 

เชิญศาสตราจารย ์อาคันตุกะจากมหาวิทยาลัยใน 

ต ่างประ เทศเพื่ อมาร ่ วมสอนและพัฒนาหลักสูตร	 

การเชิญบุคคลส�าคัญในต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ	และ

การร่วมเป็นสมาชิกกับสมาคมต่างประเทศ	 กิจกรรม 

ที่ด�าเนินการร่วมกับสถาบันในต่างประเทศเหล่านี้	นอกจาก 

จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและทกัษะสากล 

ของบุคลากรและนักศึกษาแล้ว	 ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ชื่อเสียงและความพร้อมของมหาวิทยาลัยให้สถาบัน 

ต่างประเทศได้รู้จักอีกด้วย

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

ม
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Smart University

	 หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	ได้พัฒนามหาวทิยาลยัโดยการน�าเทคโนโลย ี

	 ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อจัดบริการอ�านวยความสะดวกในด้านการเรียน 

การสอน	 นักศึกษาใหม่ที่เข ้าเรียนจะได้เรียนในห้องเรียนแบบ	 Smart	 

Classroom	ห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย	 (Digital	 LAB)	 ทั้งหลักสูตรทางด้าน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	และหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มีบริการ 

รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 (Smart	Mobility)	 มีกล้องวงจรปิดพร้อมด้วย 

เทคโนโลยทีีท่นัสมยั	และจดัระบบดูแลรกัษาความปลอดภยั	(Smart	Security)	 

ให้แก่นักศึกษาตลอด	24	ชั่วโมง

ม
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โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ก่อสร้างบนพ้ืนท่ี	405	ไร่	ซึง่ประกอบด้วย	อาคารอ�านวยการ	อาคารโรงพยาบาล	และกลุม่อาคาร 

บ้านพกับคุลากร	ขณะนีก้ารก่อสร้างโดยภาพรวม	ณ	เดอืนสงิหาคม	2562	ได้ด�าเนนิการไปแล้วร้อยละ	90	 

หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	2562	จากนั้นในปี	2563	เริ่มรับผู้ป่วยใน	จ�านวน	120	เตียง	และปี	2564	

ขยายเพ่ิม	 419	 เตียง	 ส่วนระยะต่อไปจะขยายให้ครบ	 750	 เตียงซ่ึงจะกลายเป็นโรงพยาบาล 

ศูนย์ขนาดใหญ่ของภาคใต้ตอนบนมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า	 3,000	 คน	มีการให้บริการ 

ทางการแพทย์ใน	14	สาขาความเชี่ยวชาญ	รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละ	5	แสนคน	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ได้ด�าเนินการเปิดโรงพยาบาล 

น�าร่องเมื่อเดือนพฤศจิกายน	 2560	 มีการเปิดให้บริการคลินิกตา	 เวชศาสตร์ฟื ้นฟู	 เวชศาสตร  ์

ครอบครวั	คลนิกิอายรุกรรม	คลนิกิเดก็	คลนิกิโรคภมูแิพ้และหอบหดื	คลนิกิเรือ้รงั	คลนิกิ	ห	ูคอ	จมกู	คลนิกิ

ทั่วไป	คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ	คลินิกถันยเมตต์	คลินิกศัลยกรรม	คลินิกสูตินารีเวช	คลินิกจิตเวช	

คลินิกตรวจสุขภาพรวมถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 

           “เราต้ังเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ช้ันน�าท่ีทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน  

เป้าหมายการก่อตั้งโรงพยาบาลศูนย์ฯ จึงไม่ใช่เพียงการบริการเท่านั้น แต่เป็นการส่งเสริมให้แพทย์มีการ

ค้นคว้าวิจัยและบูรณาการกับการผลิตแพทย์ ดังนั้น การสร้างโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ตอนบน 

จึงไม่ใช่เพียงการแบ่งเบาภาระการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแต่เป็นการเพิ่มทางเลือกการรักษา 

โรคซับซ้อนและบูรณาการผลิตผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรการแพทย์เพื่อประชาชนในภาคใต้ตอนบน”
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สระว่ายน�้า สระเล็ก
มีความกว้าง	 12	ยาว	 25	 เมตร	 มีความลึก	 ระดับ	0.07	 เมตร	 

0.05	เมตรและลึกสุดอยู่ที่	1.50	เมตร

สนามเทนนิส
สนามกีฬาเทนนิส	8	สนาม	พื้นอะคริลิค	ระดับมาตรฐานแข่งขัน	 

สามารถเล่นและรองรับการแข่งขันได้ทั้งในเวลากลางวันและ

กลางคืน	พร้อมสถานที่เฉพาะส�าหรับฝึกตี	(Knock	Board)

สระว่ายน�้า สระใหญ่
เป็นสระว่ายน�า้	ทีใ่ช้ในการแข่งขันมาตรฐานมคีวามยาว	50.02	เมตร	

กว้าง	25	เมตร	ลึก	2.00	เมตรตลอด
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1.	มีที่ปรึกษาประจ�าหอพักคอยดูแลให้ค�าปรึกษา

2.	มีศูนย์ประสานงานหอพักนักศึกษา	

3.	 มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจ�าหอพัก	 ตลอด	 

	 	 	 24	 ช่ัวโมง	และระบบกล้องวงจรปิดภายในและบริเวณ 

				ทุกหอพัก

4.	มีแม่บ้านท�าความสะอาดพื้นที่ส่วนรวมของหอพัก

5.	มีห้องพักที่สะดวก	สะอาด	สบายปลอดภัย

6.	 มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย	 ห้องทบทวนรายวิชา	 ห้อง 

				ปฏิบัติศาสนกิจ	ห้องรีดผ้า	ห้องดูโทรทัศน์

7.	มีบริการยาสามัญประจ�าบ้าน	การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

				และมีรถพยาบาล	24	ชั่วโมง

8.	บริการน�้าดื่ม	ร้อน/เย็น

อัตราค่าบริการหอพัก

ประเภทห้องพัก
อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ลักษณะห้องพัก

ห้องธรรมดา	4	คน
ประเภท	Superior
-	หอชาย	2	หอ
-	หอหญิง	8	หอ
		ส�าหรับนักศึกษา
		ทุกชั้นปี

2,700	บาท -	4	เตียงนอน
		(เตียง	2	ชั้น)
-	โต๊ะอ่านหนงัสอื	เก้าอี้
-	ตู้เสื้อผ้า
-	ห้องน�้ารวม
-	WIFI		FREE

ห้องปรับอากาศ	
ส�าหรับ	2	คน
ประเภท	Deluxe
-	หอชาย	1	หอ
-	หอหญิง	1	หอ
		ส�าหรับนักศึกษา
		ชั้นปีที่	2	ขึ้นไป

4,500	บาท -	2	เตียงนอน
		(พร้อมฟูก)
-	โต๊ะอ่านหนงัสอื	เก้าอี้
-	ตู้เสื้อผ้า
-	ห้องน�า้ภายในห้องพกั
-	ช�าระค่าไฟฟ้าตาม
		การใช้จริง/เดือน
-	WIFI		FREE

ห้องปรับอากาศ		
ส�าหรับ	4	คน
ประเภท	Suit
-	หอหญิง	1	หอ
		ส�าหรับนักศึกษา
		ชั้นปีที่	2	ขึ้นไป

4,800	บาท -	4	เตียงนอน
		(พร้อมฟูก)
-	2	ห้องนอน
-	1	ห้องท�างาน
-	โต๊ะอ่านหนงัสอื	เก้าอี้
-	ตู้เสื้อผ้า
-	ห้องน�า้ภายในห้องพกั
-	ช�าระค่าไฟฟ้าตาม
		การใช้จริง/เดือน
-	WIFI	FREE

WU	RESIDENCE
ห้องปรับอากาศ

2,500	บาท/คน/เดือน -	2	เตียงนอน
		(พร้อมฟูก)
-	โต๊ะอ่านหนงัสอื	เก้าอี้
-	ตู้เสื้อผ้า
-	ห้องน�า้ภายในห้องพกั
-	ช�าระค่าไฟฟ้าตาม
		การใช้จริง/เดือน
-	ผ้าม่าน
-	WIFI	FREE

1.	กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล	(กยศ.)

2.	กองทุนเงินยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต	(กรอ.)

3.	ทุนการศึกษาทั่วไป

4.	ทุนท�างานพิเศษ

5.	ทุนเงินยืมฉุกเฉิน

6.	กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย

7.	ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย

8.	ทุนการศึกษาส�าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น

9.	ทุนการศึกษาส�าหรับนักกีฬา

10.	ทุนการศึกษาโครงการพิเศษต่างๆ

						(ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา)

10.1		โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา

									สู่ความเป็นเลิศ	(เก่ง	ดี	มีสุข)

10.2		โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ

									ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10.3		โครงการผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านกีฬา

10.4		โครงการ	Smart	Farmer

10.5		โครงการวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ทุนการศึกษา

หอพักนักศึกษา
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Green Walailak University
“มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เมอืงมหาวทิยาลยัสเีขยีวแหง่ความสขุ”

	 พันธกิจที่ส�าคัญอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คือ 

ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างย่ิงต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม	 

ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษา	 คณาจารย์และบุคลากร 

มารวมตัวกันเป็นจ�านวนมาก	รวมทั้งมีท่ีดิน	สิ่งปลูกสร้าง	อาคารเรียน	

ห้องปฏิบัติการ	 ระบบสาธารณูปโภค	ตลอดจนความรู้และเทคโนโลยี 

ที่จะน�ามาใช้ในการจัดการส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย	 รวมทั้ง 

เป็นต้นแบบในการพัฒนาควบคู่กับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน

และสังคมในวงกว้าง
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