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	 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ได้รบัการสถาปนาขึน้	ในสมยัท่ี
รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในภมิูภาคต่างๆ	โดยภาคใต้แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบนและภาคใต้
ตอนล่าง	ซ่ึงขณะน้ันภาคใต้ตอนบนยงัไม่มมีหาวิทยาลยัของรฐั	
ทบวงมหาวิทยาลยัในสมัยนัน้	จงึได้แต่งตัง้คณะกรรมการจดัตัง้
มหาวิทยาลยัขึน้ตามนโยบายของคณะรฐับาล	แต่มหาวิทยาลยั
นี้มีลักษณะพิเศษ	คือ	ก่อนหน้านั้นได้มีการเรียกร้องให้มีการ
จัดต้ังมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	จึงถือว่า
มหาวทิยาลยัแห่งนีม้ทีัง้นโยบายของรฐัและมทีัง้ความต้องการ
ทีม่าจากประชาชนชาวจงัหวดันครศรธีรรมราช	
		 จากนั้นจึงมีการจัดต้ังคณะกรรมการรณรงค์ให้มี
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	เมื่อรัฐบาลได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง	สิ่งแรกที่คณะกรรมการจัดตั้งท�า	คือ	
การน�าเอานโยบายมาหารอืกับทางผูเ้กีย่วข้อง	โดยเฉพาะคณะ

กรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยท่ีตอบสนองท้ังนโยบายของรัฐและ
ตอบรับกับความต้องการของประชาชนและได้มีการท�างาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด	ระหว่างคณะกรรมการจัดต้ังกับคณะ
ทีเ่ป็นผูแ้ทนของประชาชนในรปูกรรมการและรวมความไปถึง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วย	คณะกรรมการได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนและ
น�าเอาความต้องการของประชาชนในยคุนัน้มาประกอบ	ก็เห็นว่า
การจะได้มหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุ	ทนัสมยัทีส่ดุของยุคนัน้	ควรจะ
ต้องมีลกัษณะ	3	ประการ	ดงัต่อไปนี้
 	 ประการที	่1	คอื	เอาความต้องการของประชาชนและ
ความต้องการของรฐับาลมาเป็นข้อมลูส�าคัญ	เหน็ว่าควรจะเป็น
มหาวทิยาลยัในความหมายทีม่กีารเปิดสอนในสาขาวชิาต่างๆ
ครบท้ังทางด้านมนุษยศาสตร์	สังคมศาสตร์	วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ีซึง่รวมความไปถงึวิชาชพีส�าคญัๆ	โดยเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพ	น่ีคือการตัดสนิใจท่ีเป็นฐานของการ
พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบในด้านที่เป็นแหล่ง
รวมของศาสตร์ในแขนงวชิาต่างๆ	
 	 ประการที	่2	การเลอืกรปูแบบซึง่เป็นรปูแบบทีเ่กดิขึน้
เป็นครัง้แรกของประเทศไทย	คือ	รปูแบบการเป็นมหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรัฐ	ซึ่งก่อนหน้านั้นมีเพียงแห่งเดียวท่ีจังหวัด
นครราชสมีา	ซึง่เป็นมหาวทิยาลยัภมูภิาคลกัษณะเดยีวกันเกิด
ขึน้ก่อนประมาณ	2-3	ปี	ภายใต้รปูแบบท่ีเป็นมหาวทิยาลยัทีอ่ยู่
ในก�ากบัของรัฐแต่มคีวามเป็นอสิระ	มคีวามคล่องตวัทีจ่ะท�าให้
มหาวยิาลยับรรลุสู่ความเป็นเลศิได้เรว็ขึน้	ถอืเป็นมหาวิทยาลัย
ในยคุแรกๆของประเทศไทยทีน่�าเอารูปแบบนีม้าใช้
		 ประการท่ี	3	คือ	การท่ีมหาวิทยาลัยจะสามารถให้
บรกิารแก่คนในพืน้ท่ีและประเทศชาติได้เต็มที	่ด้วยความเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ	จะต้องมีพ้ืนที่ตั้งที่เพียงพอและ
เป็นท่ีต้ังท่ีสามารถรองรบัความเป็นมหาวิทยาลยัในรปูแบบนี้
ได้เตม็ที	่รวมทัง้การเป็นมหาวทิยาลัยต่างจงัหวัด	ไม่สามารถไป
ตัง้อยูใ่กล้เมือง	เพือ่อาศยัเมอืงรองรบัในเร่ือง	ทีพ่กั	ความสะดวก
ทางด้านสาธารณูปการและสาธารณูปโภค	รวมทัง้การคมนาคม
ขนส่งได้	จงึคดิและเหน็พ้องต้องกันว่าให้เป็นมหาวิทยาลยัแบบ
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อยูป่ระจ�า	(Residential	University)	จงึใช้หลกัคดิของการสร้าง
ชมุชนทางวชิาการแห่งนี	้ให้เป็นเมอืงมหาวทิยาลยั	ซึง่ค�าว่า	“เมอืง”	
หมายความว่า	บคุลากรต้ังแต่	ผูบ้ริหาร	คณาจารย์	นกัศกึษาและ
บคุลากรอืน่ๆจะต้องมทีีพ่กัในมหาวทิยาลยั	ต้องใช้ชวีติร่วมกนั
	24	ชัว่โมงและต้องมีสิง่รองรับ	อ�านวยความสะดวกเสมอืนหนึง่
เมอืงใหม่ทีเ่กิดขึน้และโชคดทีีไ่ด้พืน้ที่ๆ เป็นทีส่าธารณประโยชน์
ทีช่าวบ้านใช้ส�าหรบัเป็นทุง่เลีย้งสตัว์	ทางจงัหวดัให้ใช้ส�าหรบั
เป็นที่ตั้งให้มีเมืองมหาวิทยาลัย	ที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศไทย	ประมาณ	12,000	ไร่	โดยประมาณ	โดยได้จัด
ให้เป็นพื้นที่ชุมชน	3,000	ไร่	เหลือไว้เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัย
ประมาณ	9,000	ไร่	
		 ทั้ง	3	 เรื่องนี้	 เป็นเรื่องส�าคัญที่น�ามาเน้นในโอกาส
ที่มหาวิทยาลัยมีอายุครบ	27	ปี	 เพื่อจะแสดงให้เห็นว่า
มหาวทิยาลัยแห่งนีใ้นช่วง	27	ปี	ได้มกีารพัฒนา	โดยเริม่จากการ
มแีผนของตวัเองและปรงุแต่งจากแผนนัน้เพือ่ให้มหาวิทยาลยั
ได้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโต	พูดได้เต็มปากว่า	โตตามแผน	
โตเตม็แผน	เมือ่ถงึอาย	ุ27	มสีภาพเป็นมหาวทิยาลยัสมบรูณ์
แบบเตม็ที	่มคีณะวชิา	สาขาวชิาต่างๆทีต่รงกบัความต้องการ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประเทศชาตไิด้อย่างเต็มที่
		 ในลกัษณะมหาวทิยาลยัสมบรูณ์แบบ	มคีรบในทกุกลุม่
ศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบ	โดยเฉพาะความเข้มแข็งครบถ้วน
มากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ทั้งแพทย์	พยาบาล	และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ		เป็นจุดเชื่อมโยงมาถึงเรื่องอนาคต	
ในช่วงน้ี	เป็นช่วงที่มียุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	เพื่อจะเตรียมการ
พฒันาประเทศด้านต่างๆ	ทีใ่ช้ค�าว่าปฏิรปูประเทศไทยให้เป็น
ประเทศไทย	4.0	ต่อเน่ือง	20	ปี	ในความหมายทีว่่า	ท�าอย่างไร
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัสูง	ทีเ่รยีกว่า	ก้าวข้ามกบัดักของประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง	
ท�าอย่างไรจะให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในโลกที่	1	ที่สามารถ
พัฒนาแข่งขันได้และมีความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	ท�าให้
มหาวทิยาลยัต้องมกีารปรบัตวัทีเ่รยีกว่า	Reprofiling	ให้สอด
รบักับยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	มกีารเน้นด้านต่างๆทีจ่ะพฒันาจาก
พืน้ฐานทางธรรมชาตแิละวฒันธรรมไทยทีม่คีวามพร้อมอยูแ่ล้ว
ให้ขึน้สูร่ะดบัทีแ่ข่งขนัได้	รฐับาลจงึมุง่หวงัว่าถ้าจะให้ประเทศ
แข่งขันได้	ต้องเร่งรัดพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างคน	
สร้างความรู้และสร้างนวัตกรรม	เป็นเสมือนหัวรถจักรไปขับ
เคล่ือน	เรือ่งการพฒันาสู่การเป็นประเทศ	4.0	

		 ใน	3	เรือ่งนี	้และในกลุม่ของสาขาวชิาทีเ่ป็นความต้องการ	
ซึง่ประเทศไทยมพีืน้ฐานทีจ่ะพฒันาให้ดไีด้	ความเป็นมหาวทิยาลยั
สมบรูณ์แบบกจ็ะมศีาสตร์สาขาต่างๆทีส่อดรบักับกลุม่สาขาวิชา
ท่ีทางแผนยทุธศาสตร์ชาติ	20	ปีระบุ	และการเป็นมหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรัฐ	ซึ่งมีความเป็นอิสระและคล่องตัวโดยเฉพาะ
ทางด้านการเงนิ	บคุคล	กฎระเบยีบข้อบงัคบัทีเ่ป็นของตนเอง
จะท�าให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปตอบสนองความ
ต้องการนี้ได้ดีและบรรลุความเป็นเลิศได้ง่ายขึ้น	และในช่วง	
27	ปี	โดยธรรมชาตขิองมหาวทิยาลยัทัง้หลาย	มทีัง้ส่วนทีเ่ป็น
วิกฤตในบางครั้ง	ส่วนที่ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสและประสบ
ความส�าเรจ็ในบางครัง้	 ท้ังหมดน้ีมหาวิทยาลยัได้ผ่านประสบ
การณ์นัน้ๆมาแล้วทัง้สิน้
  ช่วงเวลานี้ 	ถือเป็นช่วงนาทีทองของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	 ในการท่ีจะเร่งรัดพัฒนาโดยอาศัยความเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ	ความเป็นมหาวิทยาลัยในก�ากับ
ของรัฐและการเป็นเมอืงมหาวิทยาลัย	มพีืน้ทีก่ว้างขวาง	มอีาคาร
สถานท่ีค่อนข้างพร้อม	รองรบัเรือ่งท่ีก�าลงัท�าเพือ่ขบัเคลือ่นการ
เป็นมหาวิทยาลัย	4.0	เช่นเดียวกับการเป็นประเทศไทย	4.0	
เพราะฉะนัน้นีคื่อความหวังและอนาคตของมหาวทิยาลยัแห่งนี้	
ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมระดับหนึ่ง	ที่เชื่อว่าทุกคนจะได้
ร่วมกนัขบัเคลือ่นไปสูเ่ป้าหมายนัน้ได้	แม้จะมอีปุสรรคแต่เชือ่ว่า
จะสามารถก้าวข้ามและเดินไปสู่จุดหมายนั้นได้	ถ้าบุคลากร
ต้ังแต่ระดับบรหิาร	นกัวิชาการ	สายสนบัสนนุวชิาการ	มาจนถงึ
นักศึกษาและประชาชนท่ีเป็นก�าลังภายในและภายนอกของ
มหาวทิยาลัย	สนับสนุนร่วมกันอยา่งแข็งขนั	เชื่อมัน่ว่าเราจะ
เดนิไปสูจ่ดุหมายนัน้ได้อย่างแน่นอน
		 ในฐานะที่กระผมเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งและปัจจุบัน
ท�าหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย	ขอยืนยันว่าการบริหาร
มหาวิทยาลยัในช่วงนี	้ความเอาจรงิเอาจงัของสภามหาวทิยาลยั
ในฐานะองค์กรนโยบาย	ได้ร่วมกันอย่างแข็งขันที่จะผลักดัน
ให้มหาวิทยาลยัของเรา	ก้าวไปสูค่วามเป็นมหาวทิยาลยัสมบรูณ์
แบบในระดบัแนวหน้าและทีส่�าคญัทีส่ดุ	ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของการเป็นประเทศไทย	4.0	ตามทีเ่ป็นจดุมุง่หมาย
ส�าคญัของยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	
		 ในโอกาสนีข้อเชญิชวนให้ทุกคนและทกุฝ่ายเข้ามาร่วมกนั	
เพ่ือให้สิ่งที่เราวาดหวังอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยแห่งน้ีบรรลุ
ความเป็นเลศิและสามารถน�าพาไปสูก่ารเป็นพลงัขับเคลือ่นให้ไปสู่
ประเทศไทย	4.0	สมัฤทธ์ิผลตามความมุง่มาดปรารถนาทกุประการ
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	 ในช่วง	27	ปีที่ผ่านมา	มหาวิทยาลัยได้วางรากฐาน

การพัฒนาในทุกมิติอย่างเต็มที่	แต่ในช่วงกว่า	2	ปี	

ทีก่ระผมมาเป็นอธกิารบด	ีได้เร่งรดัการพฒันามากยิง่ขึน้	

เพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	จึงได้

ประกาศให้	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น	“ยุคแห่ง

การเปลี่ยนแปลง”	

	 การเปล่ียนแปลงประการแรก	คือ	การปฏิรูป

การเรียนการสอน	โดยยกเลิกการเรียนในห้องเรียน

ใหญ่แบบ	One-	Way	และได้น�ากรอบมาตรฐานวิชาชีพ

เพือ่การสอนและการสนบัสนนุการเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพของ

ประเทศอังกฤษ	หรือ	UKPSF	(The	UK	Professional	

Standards	Framework)	จาก	The	Advance	Higher	

Education	(AdvancyHE)	ที่มุ ่งเน ้นการสอนเพื่อ

เสริมสร ้างทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์

แก่นักศึกษา	ซ่ึงอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

ต ้องผ ่านการอบรมกรอบ	UKPSF	ทั้งหมด	100%	

การประเมินระบบ	UKPSF	ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ	Associate	

Fellow,	Fellow,	Senior	Fellow	และ	Principal	Fellow	

ภายในสิน้ปี	2562	จะมีอาจารย์ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมนิ

ได้รบัประกาศนยีบตัรการเป็นผูส้อนมอือาชพีในต�าแหน่ง	

Fellow	และ	Senior	Fellow	ร้อยละ	40	ของอาจารย์

ท้ังหมด	ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศไทย	 ท้ังหมดนี้	คือการ

ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยให้ความส�าคัญมากกับการปฏิรูป

การเรียนการสอน	เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์จะมีทักษะใน

การสอนให้นกัศกึษามทีกัษะการคดิ	วเิคราะห์	สงัเคราะห์

และคิดนอกกรอบได้	

		 เร่ืองหนึง่ท่ีได้ด�าเนินการและเสร็จสิน้เป็นทีเ่รยีบร้อย

แล้ว	คือการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อปฏิรูปการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ	โดยก�าหนดให้นักศึกษาเรียน

วิชาท่ัวไปเป็นภาษาอังกฤษทุกภาคการศึกษา	เป็น

เวลา	2	ปี	รวม	6	ภาคการศึกษา	ซึ่งจะเปลี่ยนแปลง

จากเดิมที่นักศึกษาเรียนแค่	1	ปี	3	ภาคการศึกษา	และ

หลังจากเข้าไปเรียนวิชาเอก	ยังก�าหนดนโยบายเพื่อให้

มั่นใจว่า	บัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาจะสามารถใช้ภาษา

อังกฤษในชีวิตประจ�าวันได้	จึงก�าหนดให้ทุกหลักสูตรจะ

ต้องสอนเป็นภาษาองักฤษประมาณ	ร้อยละ	50	ซึง่ภายใน	

3	ปีนี	้ทกุส�านกัวิชาต้องพฒันาและเพิม่การเรยีนการสอน

ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเป้าหมาย	

สาร 
ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27
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				 ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ

ของประเทศ	 คือ	 ความสามารถในการปฏิบัติงาน	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับปรุงสหกิจศึกษา	ซึ่งแต่

เดิมท่ีก�าหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา	

4	เดือน	ขณะนี้หลักสูตรใหม่ก�าหนดให้นักศึกษาที่มีสภา

วิชาชีพดูแลต้องไปสหกิจศึกษา	2	ภาคการศึกษา	เป็น

ระยะเวลา	8	 เดือน	เม่ือผู้ประกอบการรับบัณฑิตของ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าท�างาน		จึงไม่ต้องกังวลเรื่อง

ทักษะการท�างาน	น่ีคืออีกหน่ึงความส�าคัญของคุณภาพ

บัณฑิตที่ต้องมีความรู้	 	มีความสามารถในเรื่องวิชาการ

และเชี่ยวชาญการปฏิบัติ	

	 เรื่องสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนการสอน	

นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา	2561	จะได้เรียน

ในห้องเรียนแบบ	Smart	Classroom	ห้องปฏิบัติการที่

ทนัสมยั	(Digital	LAB)	ทัง้หลกัสตูรทางด้านวทิยาศาสตร์

สุขภาพ	และหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

			 อกีส่วนหนึง่ท่ีขาดไม่ได้ส�าหรับนกัศึกษา	คือ	Sport	

Complex	มหาวทิยาลยัได้พัฒนาและปรบัปรงุสนามกฬีา

ที่เหมาะสมและทันสมัยส�าหรับนักศึกษาและบุคลากร

ทุกคน	นอกจากนี้มีข่าวความคืบหน้าที่น่ายินดีจะเรียน

ทุกท่านว่า	โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	ในระยะแรกจะสร้างเสรจ็ในปี	2562	นี	้และ

ภายในปี	2564	จะด�าเนนิการเรือ่งของบประมาณส�าหรบั

การตกแต่งภายในและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์	

และคาดว่าต้นปี	2564	จะสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วย

ในได้จ�านวน	120	เตียง		และช่วงต้นปี	2565	จะสามารถ

เปิดให้บริการได้	419	เตียง		จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวน

อาจารย์แพทย์ที่สนใจมาสมัครเป็นอาจารย์ประจ�าส�านัก

วิชาแพทยศาสตร์	หรือโรงพยาบาลศูนย์การแพทย	์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

	 ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอีกอย่างหนึ่ง	คือ	

“สวนวลัยลักษณ์”		โดยการพัฒนาพื้นที่ขนาด	255	ไร่	

แบ่งเป็น	พืน้ทีอ่่างน�า้	จ�านวน	130	ไร่	เป็นผนืดนิ	จ�านวน	

125	 ไร ่ 	 ขณะนี้มีพี่น ้องประชาชนทั้ งจากจังหวัด

นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงมาใช้บริการและเยี่ยมชม

เป็นจ�านวนมาก	ส�าหรับผูส้นใจมาเยีย่มชมสวนวลยัลกัษณ์	

เป็นหมูค่ณะ	ท้ังโรงเรียน	หน่วยงานราชการและภาคส่วน

ต่างๆ	สามารถติดต่อประสานงานขอผู้น�าเที่ยว	และร่วม	

Campus	Tours	กับทางมหาวิทยาลัยได้	ทั้งหมดน้ีคือ

ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	ในรอบปีที่	27

			 ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

ครบปีที	่27	วนัที	่29	มนีาคม	พทุธศกัราช	2562		ช่วงเช้ามี

พธีิท�าบญุตกับาตรพระสงฆ์	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.วิจติร	

ศรีสอ้าน	นายกสภามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	เป็นประธาน

ในพธิ	ี	และการปาฐกถาโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วนัชยั	

ศริิชนะ	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง	หนึง่ในผูร่้วม

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

		 นอกจากนี	้	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ได้จดังานใหญ่	

คือ	งานวลัยลักษณ์เดย์	ระหว่างวันท่ี	25	มีนาคม	–	3	

เมษายน	2562	ภายในงานประกอบด้วย	งานวลยัลกัษณ์

เกษตรแฟร์	ซึง่มีนทิรรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้าน

การเกษตร	ท้ังยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

นครศรีธรรมราช	และถือเป็นโอกาสอันดีของพี่น้อง

ประชาชนและเกษตรกร	ที่มีผลผลิตทางการเกษตร

และผลิตภัณฑ์ชุมชนจะได ้น�ามาเสนอภายในงาน

งานวลยัลกัษณ์วิจัย	ระหว่างวันที่	27-	28	มีนาคม	2562			

การประชมุวชิาการระดบันานาชาต	ิในหัวข้อ	“การปฏวิตัิ

อุตสาหกรรมยุคท่ี	4	และผลกระทบ”	ระหว่าง	วันที่	

27-30	มีนาคม	2562	ท้ังนี้	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ได้รับเกียรติจาก	ดร.จ�าเริญ	ทิพญพงศ์ธาดา	ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	เป็นประธานในพิธีเปิด		และได้

รับเกียรติจาก	ดร.ไพรินทร์	 	ชูโชติถาวร	รัฐมนตรีช่วย

ว่าการกระทรวงคมนาคม	เป็นองค์ปาฐกในการประชุม

วิชาการครั้งนี้ด้วย

		 ท้ายทีส่ดุนี	้	ขอเชญิชวนพีน้่องประชาชนและผูส้นใจ

มาร่วมงาน	“วลัยลักษณ์เดย์”		ระหว่างวันที่	25	มีนาคม	

-	3	เมษยาน	2562	ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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	 พธิลีงนามในบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืโครงการนวตักรรมการพัฒนาสถาบนัการศึกษาเพ่ือก้าวสู่
มหาวทิยาลยัดจิทัิลทางการศกึษาและมหาวทิยาลยัสเีขียว	(University	of	Digital	Education	&	Green	
University)	โดยมคีณะผูบ้รหิารของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	บรษิทั	บลสิ-เทล	จ�ากดั	(มหาชน)	บรษิทั	หวัเว่ย	
เทคโนโลยี	่(ประเทศไทย)	จ�ากดั	พร้อมด้วยสือ่มวลชนแขนงต่างๆ	เข้าร่วมเป็นสกัขีพยาน	ณ	บรเิวณ	SOLUTION	
EXPERIENCE	CENTER	ชั้น	39	อาคารจี	ทาวเวอร์	แกรนด์	รามา	9	เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2561	

	 พิธีเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา	66	พรรษา	28	กรกฎาคม	2561	เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	เมื่อวันที่	24	กรกฎาคม	2561	

 								ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เข้ารับมอบทุนมูลนิธิ
ท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ	 เพื่อซ้ือเครื่องมือแพทย์	จ�านวน	10	ล ้านบาท	 โดยมี
พิธีมอบ	ณ	ห้องแกรนด์บอลล์รมู	3	โรงแรมแกรนด์ไฮแอท	เอราวณั	กรงุเทพฯ	เมือ่วันท่ี	8	มถินุายน	2561

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	
เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุาร	ีเสดจ็แทนพระองค์ไปยงัหอประชุมใหญ่	อาคารไทยบรุ	ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อ�าเภอท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ์	ประจ�าปีการศึกษา	2560	เมือ่วนัที	่25	กนัยายน	2561	

	 พธิถีวายพระพรชัยมงคล	เนือ่งในโอกาสวนัคล้ายวนัประสตู	ิสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�านึกในพระกรุณาธิคุณ	ที่ทรงปฏิบัติ
พระภารกจิอนัทรงคณุประโยชน์ยิง่ต่อประชาชนและประเทศชาตนิานบัประการ	ณ	หอประชมุใหญ่	
อาคารไทยบรุ	ีเมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	2561	

	 บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพร	12	สิงหา	มหาราชินี	 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลท่ี	9	ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	86	พรรษา	12	สิงหาคม	
2561	ณ	สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย	(สทท.11)	จังหวัดนครศรีธรรมราช	เมื่อวันที่	31	
กรกฎาคม	2561	

	 								พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ	ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ	และ	
Coventry	University	London	Campus	ประเทศอังกฤษ	ภายใต้โครงการ	WUIC	Soft	Opening	ครัง้ท่ี	2 
โดยมีผู้บริหาร	คณาจารย์	และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก	ณ	ห้องโมคลาน	อาคารบริหาร	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2561

	 การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	และองค์การเภสัชกรรม	
เพือ่ร่วมกันพฒันาการศกึษาด้านเภสัชศาสตร์	มุง่สรา้งเภสัชกรเพียบพร้อมทัง้ความรู้	ประสบการณ์	
และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย	ณ	ห้องประชุมโมคลาน	อาคาร
บริหาร	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	2561	ที่ผ่านมา	

นกิ จ ก ร ร ม เ ด่ ใ น ร อ บ ปี
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	 กจิกรรมถ่ายทอดสดรายการพเิศษ	โครงการ	“รวมใจวลัยลกัษณ์”	เพือ่ระดมทุนพัฒนาโรงพยาบาล
ศนูย์การแพทย์และนกัศกึษาทีข่าดแคลนทนุทรพัย์”	ทางสถานโีทรทัศน์ช่อง	9	MCOT	(30)	โดยผูม้จิีตศรทัธา
ร่วมบริจาคเงินกว่า	500	ราย	จ�านวนเงินรวมกว่า	42	ล้านบาท	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2561	

        ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ	2561	(The	2nd	Walailak	University	Cultural	Camp)	
เพื่อเทิดพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ภายใต้แนวคิด	
“วัฒนธรรมไร้พรมแดน”	โดยมีนักศึกษาต่างชาติจาก	33	ประเทศ	5	ทวีปทั่วโลก	เข้าร่วม	ระหว่าง
วันที่	16	-23	มิถุนายน	2561

	 พิธีเปิดสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	Walailak	University	Language	
Institute	(WULI)	อย่างเป็นทางการ	มุง่เสรมิสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นกัศกึษา	ก้าวสูค่วามเป็น
เป็นนานาชาติภายใต้บรรยากาศการเรยีนรูภ้าษาองักฤษท่ีทันสมยั	โดยมผีูบ้รหิารของมหาวทิยาลยั	
คณาจารย์ของสถาบันภาษา	บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วม	ณ	สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	เมื่อวันที่	27	สิงหาคม	2561	

	 พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	วิทยาลัยนานาชาติรุ ่นแรก	ประจ�าปีการศึกษา	2561	
โดยเป็นนักศึกษาที่มาจาก	4	ทวีป	15	ประเทศ	ณ	ห้องประชุมโมคลาน	อาคารบริหาร	เมื่อวันที่	
11	กันยายน	2561

         โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่	ประดู่ช่อที่	21	ประจ�าปีการศึกษา	2561
ได้รบัเกยีรตจิากศาสตราจารย์	ดร.สมบตั	ิธ�ารงธญัวงศ์	อธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ให้การต้อนรบั	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ระหว่างวันที่	14-28	
กรกฎาคม	2561

 								นักศึกษาและบุคลากร	เข้าร่วมงาน	IMT-GT	Varsity	Carnival	ครั้งที่	20	ภายใต้แนวคิด	
Exploring	Asean	Culture	Through	Multiethnics	Contemporary	Dance	โดยมีนักศึกษาจาก
ประเทศไทย	มาเลเซียและอินโดนีเซีย	จ�านวน	12	สถาบันเข้าร่วม	รวมท้ังสิ้นกว่า	1,000	คน	
ร่วมแลกเปลีย่นวฒันธรรมผ่านทางการแข่งขันกฬีา	ณ	Universiti	Teknologi	MARA	ประเทศมาเลเซีย	
ระหว่างวันที่	20-26	กรกฎาคม	2561

								การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ	“สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน”	
ครั้งที่	 3	“ศิลปหัตถกรรมอาเซียน”	The	3rd	National	and	International	Conference	
on	Weaving	ASEAN	Cultural	Connection	“ASEAN	Art	and	Craft”	สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน	พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่สาธารณะ	ณ	อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	

	 พธิรีบัมอบรถไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์	ภายใต้ช่ือ	โครงการรถไฟฟ้า	มวล.	จ�านวน	18	คนั	
จากคุณสุเนตร	คุณานันทกุล	รองกรรมการผู้จัดการบริษัท	โกลบอล	คอร์ปอเรชั่น	เพื่อน�ามาใช้เป็น
ระบบขนส่งภายในมหาวทิยาลัย	ส�าหรับให้บรกิารแก่นกัศกึษาและบุคลากร	ใน	5	เส้นทาง	โดยจะเริม่
ให้บริการอย่างเป็นทางการ	ตั้งแต่วันที่	14	กรกฎาคม	2561	

นกิ จ ก ร ร ม เ ด่ ใ น ร อ บ ปี
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 						ต้อนรับ	Prof.	Dr	Thomas	Mical,	Professor	of	Architectural	Theory,	School	
of	Art	and	Design,	Auckland	University	of	Technology	ประเทศนิวซีแลนด์	ในโอกาส
มาเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	AD	International	Workshop:	Environmental	
Design	“The	way	we	work	on	the	Fourth	Industrial	Revolution	ระหว่างวันท่ี	13-15	
กมุภาพนัธ์	2562

									พธิลีงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	“โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยง
สุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ	(Green	Farm)”	ระหว่าง	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์
และ	บริษัท	เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือซีพีเอฟ	เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงท่ีสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ	และพัฒนางานวิชาการ
ด้านการเกษตรให้กับชุมชนและสังคม		ณ	ห้องบอร์ดรูม	ชั้น	30	อาคารซีพีทาวเวอร์	สีลม	
เมื่อวันที่	7	มกราคม	2562	

	 ต้อนรบั	Mr.	Ding	Xuezhong,	Vice	Dean,	College	of	International	Cooperative	
Education,	Harbin	Engineering	University	(HEU)	ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
คณะ	ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เพ่ือกระชับความสัมพันธ์และ
ประชาสมัพนัธ์ทุนการศึกษา	Marine	Scholarship	of	China,	Atomic	Energy	Scholarship	
of	China	และ	HEU	Chinese	Language	Program	พร้อมทั้งหารือความร่วมมือใน
การแลกเปลีย่นบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน	เมือ่วนัท่ี	24	มกราคม	2562

	 อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จ�านวน	37	คน	 ได้รับการรับรอง
มาตรฐานวชิาชีพเพือ่การสอนและการสนบัสนนุการเรยีนรูท้ีม่คีณุภาพของประเทศ
อังกฤษ	หรือ	The	UK	Professional	Standards	Framework	(UKPSF)	ใน
ระดับ	Senior	Fellow	จ�านวน	8	คน	และระดับ	Fellow	จ�านวน	29	คน	อีกหนึ่ง
ความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ	

	 พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่	 วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคร
ราชกุรี	ระยะที่	1	คาดจะแล้วเสร็จกลางปี	2562	และเปิดให้บริการปลายปี	2562	ณ	บริเวณสถาน
ที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่	(ตรงข้ามอาคารวิชาการ	3)	เมื่อวันที่	29	พฤศจิกายน	2561

นกิ จ ก ร ร ม เ ด่ ใ น ร อ บ ปี

	 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์	กับ
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	เพือ่ให้ความช่วยเหลอืด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ขบัเคลือ่นความร่วมมอื
ทางวิชาการ	พร้อมร่วมสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ให้เป็นคนเก่ง	คนดี	ณ	ห้องโมคลาน	อาคารบริหาร	
เมื่อวันที่	22	พฤศจิกายน	2561	

								ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก	Indiana	University-Purdue	University	Indianapolis	
(IUPUI)	น�าโดย	Prof.	Dr.	Nasser	H.	Paydar,	Chancellor	and	Prof.	Dr.	Gil	Latz	Associate	
Vice	Chancellor	for	International	Affairs	of	Indiana	University–Purdue	University	
Indianapolis	(IUPUI)	ในโอกาสทีเ่ดินทางมาเยอืนมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์เพือ่หารอืความร่วมมอื
ทางวิชาการร่วมกันของทั้ง	2	สถาบัน	เมื่อวันที่	9	ตุลาคม	2561	
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 นักศึกษาทีม	Jointcarec	และ	ทีม	SetBall	เข้าร่วมแข่งขัน	Pitching	ในกิจกรรม	Startup	Thailand	
League	2018	ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ณ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	โดย	
Startup	จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการคัดเลือก	ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา	Prototype	เป็นจ�านวนเงิน
ทมีละ	50,000	บาท	รวม	100,000	บาท	เมือ่วนัที	่5-6	พฤษภาคม	2561

	 นกัศึกษากายภาพบ�าบดั	ชัน้ปีที	่4	จ�านวน	3	คน	จากทมี	“นวตักรรมล้อเล่ือนเคลือ่นชวีติ	Wheel	for	Life”	ประกอบด้วย	
น.ส.อจัฉรา	เอยีดหวงั	น.ส.อสัมาอ์	พทิกัษ์คุม้พล	และนายกันทรากรณ์	แก้วดานา	เข้ารับรางวลัชนะเลศิคลิป	VDO	นวตักรรม
การดูแลผูส้งูอาย	ุจากมูลนธิสิถาบันวจิยัและพัฒนาผูส้งูอายุไทย	(มส.ผส.)	ร่วมกับ	สสส.	และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล	ในงานเวทีสาธารณะ	“ผู้สูงวัยกับโลกดิจิตัล”	ณ	โรงแรมรามาการ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	
เมื่อวันที่	28	เมษายน	2561

นผ ล ง า น เ ด่

	 นายเอกสิทธิ์	เขียวคราม	และนางสาวฉัตรแก้ว	สมบูรณ์	นักศึกษาชั้นปีท่ี	3	หลักสูตรนิติศาสตร์	ได้รบัรางวลั
ชมเชย	ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์	ระดับประเทศ	ครั้งที่	4	
ซ่ึงจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ร่วมกับส�านักงานศาลยุติธรรม	ส�านักงานอัยการสูงสุด	และ
สภาทนายความในพระบรมราชปูถมัภ์	2560	ณ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ท่าพระจนัทร์	ระหว่างวนัท่ี	28	มนีาคม-25	เมษายน	2561

 นางสาวเฉิดฉิน	เลิศพงศ์ไพบูลย์	นักศึกษาชั้นปีท่ี	4	หลักสูตรนิเทศศาสตร์	ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์	
ซึ่งมีอาจารย์ธนภร	เจรญิธัญสกลุ	เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา	คว้ารางวลันกัข่าวแห่งอนาคตทีม่ศัีกยภาพดเีด่นภาคใต้	เป็นปีที	่2	
ตดิต่อกนั	จากโครงการ	16th	True	Future	Journalist	Award	2018	‘นกัข่าวแห่งอนาคต	ทร’ู	ปีที	่16	ประจ�าปี	2561	

	 นักศึกษาส�านักวิชาเภสัชศาสตร์	คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	การแข่งขันทักษะการตอบค�าถาม
ทางเภสัชกรรม	(Pharmacy	quiz)	ระดับประเทศ	Pharmacy	counseling	Event	2018	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	
กรุงเทพมหานคร	ซ่ึงเป็นการรักษาแชมป์การแข่งขันงานดังกล่าว	2	ปีซ้อน	โดยมีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์
ทั่วประเทศกว่า	19	สถาบัน	เข้าร่วมการแข่งขัน	เมื่อวันที่	1	เมษายน	พ.ศ.	2561

	 บัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์	ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	รุ่นที่	17	สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพได้ทุกคน	หรือผ่าน	100%	โดยเข้าสอบจ�านวน	55	คน	ผลปรากฏว่า	บัณฑิตทั้ง	55	คน	สามารถ
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ทุกคน	

	 นกัศกึษาสาขาวชิาการจดัการการท่องเทีย่วและการบริการ	ส�านกัวิชาการจดัการ	คว้ารางวลัจากการประกวด
การประกอบอาหารในรายการ	มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย	ตามรอยชิม	9	ถิ่นเมืองใต้	ณ	ห้างโรบินสัน
จังหวัดตรัง	ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	และสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย	
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ	9	จังหวัดภาคใต้ตอนบน	ระหว่างวันที่	10-12	สิงหาคม	2561

	 ผลงานเรือ่ง	“เจลท�าความสะอาดมอืเพือ่ก�าจัดกลิน่คาวปลาและอาหารทะเล”	ได้รบัรางวลัข้อเสนอโครงการนวตักรรม
สายอดุมศกึษาระดบั	“ดมีาก”	ซึง่ได้รบัโล่รางวลั	เหรยีญเงนิ	และเงนิรางวลัจ�านวน	15,000	บาท	ในกลุ่มอาหารและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ	(Food	and	Health	Products)	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.วรวรรณ	พันพิพัฒน์	เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก	
ดร.กอบศักดิ์	ภูตระกูล	รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี	ภายในงาน	“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ	(Thailand	Research	
Expo	2018ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	)”	เมื่อวันที่	12	สิงหาคม	2561

          รองศาสตราจารย์	ดร.วิภาวรรณ	ชะอุ่ม	เพ็ญสุขสันต์	คณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	เข้ารับรางวัลพยาบาล
ดีเด่น	ประจ�าปี	2561	สาขาการศึกษาพยาบาล	ระดับผู้บริหารการศึกษาพยาบาล	จากผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.จิรพรรณ	
พีระวุฒิ	นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้	ในงานการประชุมสามัญประจ�าปี	พิธีแสดงความยินดี
พยาบาลดีเด่นวันพยาบาลฯ	ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ	สาขาภาคใต้จัดขึ้น	ณ	โรงแรมหรรษา	เจปี	หาดใหญ	่
จ.สงขลา	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2561
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         ศาสตราจารย์	ดร.ธวัชชัย	ศุภดิษฐ์	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา	เปิดเผย
ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษา	ระดบัมหาวทิยาลัย	ปีการศึกษา	2560	พบว่า	โดยภาพรวมของมหาวทิยาลยั	
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่	4.66	ในระดับดีมาก	จากผลการประเมินทั้ง	5	องค์ประกอบ	จ�านวน	13	ตัวบ่งชี้	

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศิวฤทธิ์	พงศกรรังศิลป์	ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	และดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ	และผู้ช่วยศาสตราจารย์	ประจ�าหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์	ส�านักวิชาการ
จดัการ	น�าเสนอและร่วมส่งมอบสมดุปกขาว	BCG	Economy	ต่อนายกรฐัมนตร	ี	ในงานนายกรฐัมนตรพีบประชาคม
วจิยัด้านเศรษฐกจิชวีภาพ	เศรษฐกจิหมนุเวียน	และเศรษฐกิจสีเขยีว	Bio-Circular-Green	(BCG)	Economy	เพือ่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื	ณ	ตึกสันติไมตรี	(หลังนอก)	ท�าเนียบรัฐบาล	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2561	

   			รองศาสตราจารย์	ดร.วฒันพงศ์	เกดิทองม	ีและ	ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.พงศธร	เดชาตวิงศ์	ณ	อยธุยา	2	นกัวจิยั
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ	จากพลอากาศเอก	ประจิน	จั่นตอง	รองนายกรัฐมนตรี	
ในงานวนันกัประดิษฐ์	ประจ�าปี	2562	จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิณ	ศนูย์นทิรรศการและการประชมุ
ไบเทค	บางนา	กรงุเทพมหานคร	เมือ่วนัที	่2	กุมภาพนัธ์	2562

 					มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์	ตดิอนัดับองค์กรด้านการวจิยั	จากการจดัล�าดบัโดย	SCImago	Institutions	
Rankings	(SIR)	เป็นคร้ังแรกในรอบ	10	ปี	SCImago	Institutions	Rankings	(SIR)	เริม่จดัอนัดบัองค์กรด้าน
การวิจัยทัว่โลก	ตัง้แต่ปี	2009	–	ปัจจุบนั	ในรอบ	9	ปีทีผ่่านมา	มอีงค์กรด้านการวจิยัไทย	ตดิอนัดบั	จ�านวน	
17-24	องค์กร	โดยไม่เคยปรากฎชือ่ของมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์	ปี	2018	เป็นครัง้แรกในรอบ	10	ปี	ทีป่รากฏ
ชือ่มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	เป็น	1	ในองค์กรทีต่ดิอนัดบัด้านการวจิยั	โดยเป็นอนัดบัที	่27	ของไทย	และเป็น
อนัดับที	่714	ของโลก	(จากของไทยทัง้หมด	29	และของโลก	5,637	องค์กร	ทีต่ดิอนัดบั)	

	 นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยาศาสตร์อาหารและนวตักรรม	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	จ�านวน	2	ผลงาน	ในการประกวด
โครงการ	“รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ ์รุ ่นใหม่”	ประจ�าป ี	 2562	 ระดับอุดมศึกษา	 ในงาน	 “วันนักประดิษฐ ์”	
ประจ�าปี	 2562	 (Thailand	Inventors’	Day	2019)	ณ	ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค	บางนา	กรุงเทพฯ	
ระหว่างวนัที	่2	-	6	กุมภาพนัธ์	2562

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นน�าระดับโลก	Nature	Index	
Ranking	2018	ให้อยู่ในอนัดบัท่ี	8	ของประเทศไทยเป็นปีที	่2	ตดิต่อกนั	และเป็นอนัดบัที	่620	ของเอเชยี	
(ระหว่างเดือนสิงหาคม	2017	-	เดือนกรกฎาคม	2018)	โดยการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการพิจารณา
ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตีพิมพ์ใน	82	วารสารชัน้น�าของโลก	และเป็นทีย่อมรบัของแต่ละสาขา	รวบรวม
จากสถติบิทความทางวทิยาศาสตร์คณุภาพสงู	ทีต่พิีมพ์ลงในวารสารวทิยาศาสตร์ชัน้น�าของโลก	ใน	4	กลุม่วจิยั	
ได้แก่	Physical	Sciences,	Life	Sciences,	Chemistry	และ	Earth	&	Environmental	Sciences

นผ ล ง า น เ ด่

   			นางสาวเรนกุา	เพชรฤทธิ	์นกัศกึษาหลกัสูตรเทคโนโลยอีาหาร	ส�านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	เจ้าของไอเดยีผลติภณัฑ์
ซเีรยีลจากเปลือกกล้วยน�้าว้า	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับประเทศ	โครงการ	Smart	Start	 Idea	by	GSB	Startup	
ประจ�าเดอืนกนัยายน	2561	ภายใต้โจทย์	“Idea	WOW	4.0	นวตักรรมเพิม่มลูค่าผลติผลทางการเกษตรในท้องถิน่สูก่ารเป็นครวั
อาหารโลก”	โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาจ�านวน	30,000	บาท	

	 นางสาวมูรณี	หนิมะ	นักศึกษาชั้นปีที่	4	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	
เข้ารบัพระราชทานเหรยีญรางวลัเรยีนดี	จากสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	ด้วยคะแนนเฉล่ีย
สะสม	3.80		ณ	ศาลาสหทยัสมาคม	พระบรมมหาราชวงัเม่ือวนัที	่25	ธนัวาคม	2561	

 								ในปีงบประมาณ	2561	คณาจารย์และนักศึกษา	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ	รวมทั้งสิ้น	155	บทความ	สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา	(จ�านวนเฉลี่ย	3	ปีหลังอยู่ที่ประมาณ	120	
ผลงาน)	โดยจ�าแนกเป็น		-บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	ISI	และ	Scopus	จ�านวน	121	เรื่อง		-บทความตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล	Scopus	แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล	 ISI	จ�านวน	30	 เรื่อง	 -	บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล	PubMed,	
MathSciNet	Agricola	แต่ไม่อยูใ่นฐานข้อมลู	ISI,	Scopus	จ�านวน	4	เรือ่ง
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	 	 	 ในฐานะชาวนครศรีธรรมราชคนหนึ่ง	 รู ้สึกภาคภูมิใจท่ีมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกิดขึ้นในจังหวัด
นครศรธีรรมราช	เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่กดิจากความต้องการของพีน้่องประชาชน	พฒันาการความก้าวหน้าด้าน
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ตัง้แต่ปีแรกจนมาครบปีที	่27ท�าให้เหน็ว่ามหาวทิยาลัยแห่งนีม้คีวามสามารถในการบรหิารจดัการ
ความรู	้ข้อมลูข่าวสาร	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อประชาชนทัง้ชาวนครศรธีรรมราช	ชาวภาคใต้	รวมทัง้พีน้่องประเทศไทย	
มีความเข้มแข็งทางศาสตร์ความรู้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ	ทั้งแพทย์	พยาบาล	สาธารณสุขและอื่นๆ
โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลศนูย์การแพทย์เพ่ือดูแลด้านสขุภาพให้แก่พ่ีน้องประชาชนชาวภาคใต้ในอนาคต	
อกีท้ังมีสวนวลัยลกัษณ์ทีท่�าใหม้หาวทิยาลยัแห่งนี้เป็นเสมอืนปอด	เปน็ศูนยก์ลางและทีพ่ักผ่อนหย่อนใจ	ท�าให้

มหาวิทยาลัยใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากขึ้น
	 ในโอกาสสถาปนามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ครบปีที	่27	ขอแสดงความยนิดต่ีอผูบ้รหิาร	คณาจารย์	บคุลากรและนกัศกึษา	ท่ีได้ร่วมกนัท�าให้
มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์มีความก้าวหน้า	น�าความรูไ้ปใช้พฒันาท้องถิน่และประเทศชาต	ิโดยเฉพาะอย่างยิง่	ผลงานทางวิชาการ	งานวจิยั
ที่เป็นประโยชน์	ขอให้มีความจ�าเริญและขอให้กิจการมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าสืบไปครับ

																		ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ครบปีที่	27	ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
ที่ได้ผู้น�าที่มีความมุ่งมั่นจริงจัง	ผลักดัน	ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ก้าวไปข้างหน้า	เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มี
ภมิูทัศน์สวยงาม	เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและใช้ชวิีตของนกัศึกษา	ในส่วนของส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์	ซึง่เป็นส�านกัวิชา
ทีด่ฉินัเคยด�ารงต�าแหน่งรกัษาการคณบดผีูก่้อตัง้หลกัสตูร	จ�าได้ว่าขณะนัน้เปิดการเรยีนการสอนส�านักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ได้ปีเดยีว	กเ็จอกบัปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจต้มย�ากุง้	แต่ถึงกระนัน้กส็ามารถผ่านปัญหานัน้มาได้เพราะ	พยาบาล
เป็นวิชาชพีทีย่งัขาดแคลน	นกัศกึษาส�าเร็จการศกึษาไปแล้วทกุคนมงีานท�า	ส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ในอดตีไม่มี
โรงพยาบาลรายรอบ	วตัถปุระสงค์แรกเริม่ในการวางพืน้ฐานหลกัสตูรจึงแตกต่างจากสถาบนัอ่ืน	ตามอัตลกัษณ์	
หรอืบรบิทของมหาวิทยาลัย	คือ	การเน้นเร่ืองโรงพยาบาลของคนในชมุชน	ซึง่ปัจจบุนัส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์	

กย็งัคงรกัษาความเป็นอัตลกัษณ์นีเ้อาไว้ได้เป็นอย่างดี	ทัง้การบรกิารวชิาการ	การวิจยัและการสอนทีส่ามารถบรูณาการทัง้	3	อย่างนีใ้ห้เป็นประโยชน์กับ
ชมุชน	การลงไปช่วยเหลอืชมุชน	เกดิเป็นการเรยีนการสอนและการวจิยัในชมุชน	นีคื่อจดุเด่นของส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
และคดิว่าคณาจารย์ของส�านักวชิา	จะท�างานวจัิยทีเ่ป็นประโยชน์กบัชมุชนต่อไปเรือ่ยๆค่ะ

	 ขอแสดงความยนิดีกบัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ในโอกาสทีม่อีายคุรบปีที	่27	ผมเป็นอีกคนทีเ่ฝ้ามองมหาวทิยาลยั
แห่งนีค่้อยๆเตบิโตขึน้มาเรือ่ยๆ	มกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็	เป็นมหาวทิยาลัยวลัยท่ีท�าประโยชน์มากมายให้กบั
ชาวนครศรธีรรมราช	ในรปูแบบของการให้ความรูท้างวชิาการกบัชุมชน	สงัคมและประเทศชาต	ิและมส่ีวนร่วมกบัหลายๆ
โครงการของจังหวัด	ท้ังช่วยให้ความคดิ	ค้นคว้า	วจัิย	ปัจจบุนัลกูหลานชาวนครศรฯี	สนใจศกึษาต่อทีม่หาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์มากขึ้น	อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีโครงการใหญ่ทั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ก�าลังก่อสร้าง	หรือ
สวนวลัยลักษณ์ท่ีสวยงามขนาดใหญ่	ด้านวิชาการ	มีอาจารย์ท่ีมีความรู้	ความสามรถ	เป็นท่ียอมรับของ
ชาวต่างชาต	ิในฐานะคนนครศรธีรรมราชแอบภมิูใจนดิๆว่า	มหาวิทยาลยัของเราเตบิโตข้ึนทกุวนั	เป็นสิง่ทีน่่า
ภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่
		 ในโอกาสที่ครบ	27	ปีนี้	ขออาราธนาศีลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช	
ทวดตุมปัง	โบราณสถานที่เก่าแก่ภายในมหาวิทยาลัย	ดลบันดาลคุ้มครอง	ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจริญเติบโตต่อไปภายหน้า	น�าสิ่งที่ดีๆมาสู่
จงัหวดันครศรธีรรมราช	ภาคใต้และประเทศ	ขอให้ทัง้คณาจารย์บคุลากรและนกัศึกษา	ประสบโชคดมีีชัยและเป็นก�าลงัของชาต	ิท่ีจะน�าประเทศให้พฒันา
ไปในอนาคต	ขอบคณุครบั

ดร.จรูญ ไชยศร 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล
กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

คุณรุจาฑิต สุชาโต
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปจ รกา าก ใ คุจ ณผู้ มี อุ



06.30-07.30	น.

07.30-08.30	น.

08.45	น.
09.00	น.
09.30	น.

10.00	น.

11.30	น.

13.00	น.

15.30-18.30	น.

หมายเหตุ	 ก�าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

เวลา สถานที่กิจกรรม
ท�าบญุตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง	
เพือ่ความเป็นสิรมิงคลเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์		ครบปีที	่27
ผูเ้ข้าร่วมงานลงทะเบยีนเข้าร่วมงานและรบัอาหารว่าง	
ณ	จดุลงทะเบยีน
-	ชมสือ่วดิทีศัน์	จ�านวน	2	ชดุ
-	อธกิารบดี	กล่าวต้อนรบั
-	นายกสภามหาวทิยาลยั	(ศาสตราจารย์	ดร.วจิติร		ศรสีอ้าน)	
		กล่าวในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยัฯ	ครบปีท่ี	27
-	ปาฐกถาพเิศษ	เร่ือง	ประสบการณ์	การบรหิารอดุมศึกษากบั
		มมุมองความท้าทายในปัจจบัุน”		โดย	รองศาสตราจารย์	
		ดร.วนัชยั		ศริชินะ		อธกิารบดมีหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง		
		และปชูนยีบคุคลผูร่้วมก่อตัง้มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์
-	นายกสภามหาวทิยาลยั		กรรมการสภามหาวทิยาลยั	อธกิารบดี		
	 แขกผูม้เีกียรต/ิผูม้อีปุการคณุต่อมหาวทิยาลยั	และผูบ้รหิาร		
	 รบัประทานอาหารร่วมกัน	
-	พธิรัีบพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	ชัน้ต�า่กว่าสายสะพาย	
		ประจ�าปี	2561	และมอบโล่รางวลัต่างๆ	 
	 โดยนายกสภามหาวทิยาลยัเป็นประธานในพธิี
	 1)	พิธรีบัพระราชทานเคร่ืองราชอิสรยิาภรณ์	
	 	 	 ชัน้ต�า่กว่าสายสะพาย	ประจ�าปี	2561
	 2)	มอบโล่รางวัลบคุลากรดีเด่น	ตามภารกจิหลกั	3	ด้าน
	 	 -	 รางวลับคุลากรดเีด่น		ด้านการวจิยั
	 	 -	 รางวลับคุลากรดเีด่น		ด้านบริการวชิาการ
	 	 -	 รางวลับคุลากรดเีด่น		ด้านบ�ารุงศลิปวฒันธรรม
	 3)	มอบรางวลัเชดิชเูกียรตบิคุลากรทีม่าปฏิบตังิานต่อเนือ่ง	25	ปี
	 4)	มอบรางวลัศิษย์เก่าดีเด่น
การแข่งขนัฟตุบอลประเพณเีชือ่มความสามคัค	ีมวล.	ครบปีที	่27
	 -	ศิษย์เก่า	พบศษิย์ปัจจบุนั	
	 -	รวมดาว	27	ปี	(ผูบ้ริหาร	มวล.	ประชาคมนครฯ)	พบส่ือมวลชน

ลานเพลินตา
อาคารไทยบุรี

ด้านหน้าทางขึ้นห้องประชุมใหญ่
อาคารไทยบุรี
หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม	ม.วลัยลักษณ์

ก�ำหนดกำรจัดงำนในโอกำสวันสถำปนำมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  ครบปีที่ 27

วันศุกร์ที่  29  มีนำคม  2562

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ตำาบลไทยบุรี อำาเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160 โทรศัพท์ 0-7567-3723, 0-7563725-30 โทรสาร 0-7567-3724


