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        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�าเพญ็
กุศลสวดพระอภิธรรม พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูพิลอดลุยเดช เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุและถวาย

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบ�าเพ็ญ
พระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และประชาชน เข้าร่วมเพื่อน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กว่า 
200 คน เมื่อช่วงค�่าของวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โถงกลาง 
หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี 
 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษา
การแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและกจิการต่างประเทศ ประธาน
ในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา ประธานใน
พิธีจุดเคร่ืองบูชาทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ 

เป็นพระราชกศุล ในวันพธุท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 
19.00 น. เป็นต้นไป ณ พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท ใน
พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร 
     ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย 
ศาสตราจารย ์ ดร.วิจิตร ศรีสอ ้าน นายกสภา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ศาสตราจารย์ 
ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหารและ
บุคลากร รวม 50 คน ได้เข้าร่วมในพิธีบ�าเพ็ญกุศล

ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นประธาน
จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย หน้าพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจุดเทียนหน้าพระพุทธรูป
ประจ�าพระชนมวาร 

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช อญัเชญิพระบรม-
ราโชวาท และจุดธูปเทียน หน้าตู้พระอภิธรรม 
 จากนั้นพระสงฆ์ 4 รูป จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
สวดธรรมคาถา ประธานในพธิีถวายผา้ไตร จวีร แด่พระสงฆ์ จ�านวน 
4 รูป พระสงฆ์ 4 รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนประชาชนจากหน่วยงาน
ต่างๆ จ�านวน 4 ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์
อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน�้า พระสงฆ์กลา่วน�าเจริญจิตภาวนา 
89 วินาที ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบ
ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบลา
พระสงฆ์ เสร็จพิธี 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพบ�าเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เตรียมจัดงานใหญ่ วลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เตรียมจัดงานวลัยลักษณ์
เอ็กซ์โป 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” 
 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาส
ครบปีท่ี 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ 29 มนีาคม 
2560 นี้ มหาวิทยาลัยเตรียมจัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2017 
ระหว่างวันท่ี 24 มีนาคม -1 เมษายน 2560 ภายใต้แนวคิด 
“ตามรอยเท ้าพ ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช พร้อมท้ังเปิดบ้านแสดงผล
งานทางวิชาการ งานวิจัยเผยแพร่องค์ความรู้ และช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจของจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน โดยงานวลัยลักษณ์
เอ็กซ์โป ประกอบด้วย 3 งานหลักคือ งานมหกรรมวิชาการ“เปิด
บ้านวลัยลักษณ์” งานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ และงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 
 ศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิธ�ารงธญัวงศ์ กล่าวต่อไปอกีว่า 
งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป จะมีการแบ่งพื้นที่จัดงานเป็นโซนต่างๆ
ประกอบด้วย โซน Royal Pavilion จะมกีารจดันิทรรศการ “ตาม
รอยพ่อ” เพื่อเทิดพระเกียรติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุเดช และนิทรรศการ
เทดิพระเกียรตสิมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกุมารี ส่วนในโซน Central Land จะเป็นมหกรรม
วชิาการ“เปิดบ้านวลยัลกัษณ์” มกีารจดันทิรรศการแสดงผลงาน
ทางวชิาการ ผลงานของนกัศกึษาของทัง้ 13 ส�านกัวชิา ตลอดจน
ลานศิลปะและวัฒนธรรมด้วย 
 นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ในส่วนอื่นๆ ประกอบด้วย Cre-
ative Land,Technology Land,Smart Farm Land,Ancient 
Land,Science and Digital Land,Sport Land ,Herb for 
Life, Health Mansion ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การ
จัดนิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจ” นิทรรศการภาพถ่าย “ตาม

รอยพ่อ ณ นครศรีธรรมราช การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งชิง
ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี การประกวดเพลงบอกประเภทนักเรียนและเยาวชนชิงโล่
พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี 
 การประกวดแข่งขันหุน่ยนต์ การประกวดการแก้ปัญหา
ความปลอดภัยในระบบเครือข่าย การประกวดสร้างสรรค์ 
Sensor Tool Kit การประกวดพันธุ์สัตว์ การจัดการแข่งขัน
กฬีา การสาธติการตรวจสอบสารเคมตีกค้างในอาหาร การสาธติ
การน�าสมุนไพรมาประกอบอาหารในชีวิตประจ�าวัน การแสดง
เครือ่งจักรกลทางการเกษตร กจิกรรม Sciences Show กจิกรรม
การเรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์ ความทนัสมยัทางด้านเทคโนโลยี
ทางการสื่อสาร การเปิดให้เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ สตูดิโอ
วิทยุกระจายเสียง สตูดิโอถ่ายภาพนิ่ง ห้องจับภาพเคลื่อนไหว 
Motion Capture ห้องจ�าลอง virtual Reality การสาธิตการใช้ 
AR (Augmented Reality) ตลอดจนการจัดจ�าหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าโอท้อปอีกด้วย 
 ในส่วนของสัมมนาและประชุมวิชาการ ประกอบด้วย 
การบรรยายพิเศษ โดย ดร. สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการ
อาเซยีน การประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 2nd International 
Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry: 
ISSAA 2017 การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”
ครั้งที่ 9 การประชุมวิชาการระดับชาติการเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 5 
Active Learning : Classrooms of the Future การประชุม
วิชาการเทคนิคการแพทย์ครั้งที่ 5 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
อพ.สธ. สนองพระราชด�าริโดยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน 
และการสัมมนาอื่นๆรวมทั้งสิ้น 14 รายการ 
 ส�าหรับงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2560 ในปีจัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ” เช่นเดียวกับงานวลัยลักษณ์
เอ็กซ์โป ซ่ึงจะมีการจัดนิทรรศการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนว
พระราชด�าริในหลวงรัชกาลท่ี 9 การประกวดแข่งขันทางการ
เกษตรและผลิตภัณฑ์ การสัมมนาวิชาการทางการเกษตร การ
ออกร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าทั่วไปด้วย 
 “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 
2017 ข้ึน เพื่อเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องประชาชน ให้ได้เข้ามารับ
รู้และเห็นถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในทางการจัดการศึกษา 
ความก้าวหน้าของงานวิจัยของเรา ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาส
ให้ผูป้ระกอบการ วสิาหกจิ น�าสนิค้ามาแสดงเพือ่เป็นการกระตุน้
เศรษฐกิจ ตามนโยบายของรัฐบาลแก่พ่ีน้องชาวภาคใต้ตอนบน
และจังหวัดใกล้เคียงด้วย” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว 
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ปฏิทนิการจดักจิกรรมต่างๆ งานวลยัลักษณ์เอ็กซ์โป 2560 เน่ือง ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ 25 ปี  

ระหว่างวันท่ี 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

วนั/เดอืน/ปี

22 – 24 มคี.60

24 มคี.60

24 มคี.60

24 มคี.60

24 มคี.60

24 มคี.60

24-25 มคี.60

24-28 มคี. 60

24 มคี. – 1 เมย.60

24 มคี. – 1 เมย.60

24 มคี. – 1 เมย.60

24 มคี. – 1 เมย.60

25-26 มคี.60

26-27 มคี.60

26,28,30 มคี.60

27-28 มคี. 60

27-28 มคี.60

28-29 มคี. 60

28-29  มคี. 60

29 มคี. 60

29 มคี. 60

29 มคี.60

30 มคี.60

30-31 มคี. 60

31 มคี. 60

31 มคี.60

31 มคี. – 1 เมย.60

1 เมย. 60

วนั/เดอืน/ปี

1 เมย.60

1- 2 เมย.60

อบรมเชิงปฏิบัติการการพฒันาศกัยภาพการคิดอย่างมเีหตผุลเชิงคลนิกิ รุน่ที ่2

พธีิเปิดงานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป 2560

การอบรมเชิงปฏิบติัการ Living Will and Palliative Care 

Open House พบผูป้ระกอบการภาคธุรกจิและอุตสาหกรรม

การสมัมนาวิชาการรฐัศาสตร์วิจยั

ประกวดวาดภาพพระกรณียกจิ ในหลวง ร.9 ด้าน IT

การสมัมนาเชิงปฏิบติัการ Work Integrated Learning

อบรมเชิงปฏิบัติการ 

1.นทิรรศการ “ธ.สถติย์ในดวงใจ”

2.นทิรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณนครศรธีรรมราช”

3.ถนนคนเดิน ประกอบด้วย Street Art เพ่ือให้เป็นจดุถ่ายรูป 

และจ�าหน่ายสนิค้า D.I.Y.

4.กจิกรรม Facebook Like

วลยัลกัษณ์เกษตรแฟร์

นทิรรศการวาดภาพจติรกรรม “แล...ใต้” (พธิเีปิด วนัที ่27 มคี. 60)

ANCIENT LAND น�าชมโบรานสถานตมุปัง

กจิกรรมการฝึกอบรมเก่ียวกบัหัตถกรรมประดษิฐ์ (D.I.Y.) การให้ความรู้ด้าน 

Solar Cell การให้ความรูด้้านการออกแบบ CLM Graphic

การสมัมนา Functional Materials and Nanotechnology

ประกวดเพลงบอกรางวัลโล่พระราชทานสมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณ์

วลยัลกัษณ์ อัครราชกมุารี

การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรยีนรู้เชงิรกุ” ครัง้ที ่5

กจิกรรมแข่งขันหุน่ยนต์ 

การประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิ The Second International Symposium 

on Sustainable Agriculture and Agro-Industry 

การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคนคิการแพทย์ คร้ังที ่5

สถาปนามหาวิทยาลยั ครบปีที ่25

ปาฐกถาพเิศษ เรือ่ง “มหาวิทยาลัยไทยสูร่ะดับสากล” โดย ดร.สริุนทร์ พศิสวุรรณ 

(อดีตเลขาธิการอาเซียนและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ)

ประกวดการแก้ปัญหาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย

ประกวดการสร้างสรรค์ Sensor Tool Kit

การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลกัษณ์วิจยั” ครัง้ที ่9

การสมัมนาวิชาการ อพ.สธ. สนองพระราชด�ารโิดยเครือข่าย สกอ. ภาคใต้ตอนบน

จดับรรยายทางวิชาการเร่ือง Smart Classroom

ประกวดร้องเพลงลกูทุง่รางวัลถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกมุารี

การสมัมนาวิชาการศลิปะศาสตร์วิจัย

กจิกรรมการฝึกอบรมเก่ียวกบัหัตถกรรมประดษิฐ์ (D.I.Y.)

การแข่งขนัร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลกูเธอ 

เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ อัครราชกมุารี 

อาคารวิชาการ 2

ระเบียงบรรณ ศูนย์บรรณสารฯ

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ห้อง E-Testing  อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

ห้องตุมปัง อาคารบริหาร และเกาะสมุย

อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

บริเวณหน้าอาคารไทยบุรี

โซนนิทรรศการ  อาคารไทยบุรี

โบราณสถานตุมปัง

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

เวทีกลาง หน้าอาคาร  ไทยบุรี

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

โรงแรมทวินโลตัส

อาคารไทยบุรี

อาคารไทยบุรี

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

เวทีกลาง หน้าอาคารไทยบุรี

อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

อาคารศูนย์บรรณสารฯและศูนย์คอมพิวเตอร์

หอประชุมใหญ่    อาคารไทยบุรี

กิจกรรม สถานที่
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การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

มหกรรมวิชาการ “เปิดบ้านวลัยลักษณ์”

	 วนัพธุที	่29	มนีาคม	พ.ศ.	2560	ดร. สรุนิทร์ พศิสวุรรณ บรรยาย
พเิศษ ในการสมัมนาเครือข่ายวชิาการนานาชาติ
	 วนัพฤหสับดทีี	่30	พ.ศ.	2560	ผศ.ดร.บณัฑติ อนิณวงศ์ ผูเ้ช่ียวชาญ
การพฒันาผลติภณัฑ์จากชมุชนให้แข่งขนัได้ในตลาดบน จากมหาวทิยาลยั
ศิลปากร บรรยายเปิด การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย”
ครัง้ที ่9 (http://research.wu.ac.th)
	 วนัศกุร์ที	่31	มนีาคม	พ.ศ.	2560		ดร.ปิยรษัฎ์ ปรญิญาพงษ์ เจรญิทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารสิมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.)  
เป็นวทิยากรน�าพฒันาโจทย์วจิยั ในการสัมมนาเชิงปฏบิตักิาร อพ.สธ. สนอง
พระราชด�ารโิดยเครอืข่ายสกอ. ภาคใต้ตอนบน
 นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาในหัวข้อเฉพาะด้าน 1) ศิลปศาสตร์ 2) 
รฐัศาสตร์ 3) นาโนเทคโนโลย ี4) การเช่ือมโยงมหาวทิยาลยักบัภาคธรุกจิและ
อตุสาหกรรม และ การอบรมเชงิปฏบัิตกิาร 1) การพฒันาศักยภาพการคดิ
อย่างมเีหตผุลเชงิคลนีกิ 2) การดแูลผูป่้วยระยะสดุท้ายและพนิยักรรมชีวติ 3) 
การจัดการศกึษาเชงิบูรณาการกับการท�างาน (WIL) รวมทัง้สิน้13 รายการ
 ผู้ส่งผลงานเข้าร่วมน�าเสนอในการประชมุ ยงัมโีอกาสตพีมิพ์เช่ือมโยง
ในวารสารตามฐานข้อมูล SCOPUS และ TCI เพื่อยกระดับและเผยแพร่
ผลงานในวงกว้างทัง้ระดับชาตแิละนานาชาต ิอีกด้วย

Creative	Land:	เรยีนรู้และสร้างสรรค์ด้วย	IT
 - นทิรรศการ “ธ.สถติย์ในดวงใจ”
 - นทิรรศการภาพถ่าย “ตามรอยพ่อ ณ นครศรธีรรมราช”
 - ประกวดวาดภาพพระกรณยีกจิ ในหลวง ร.๙ ด้าน IT
 - กจิกรรมการฝึกอบรมเกีย่วกบัหัตถกรรมประดษิฐ์ (D.I.Y) การให้ความรูด้้าน 
Solar	Cell	การให้ความรูด้้านการออกแบบ	CLM	Graphic
 - กิจกรรมแข่งขนัหุน่ยนต์
 - ประกวดการแก้ปัญหาความปลอดภัยในระบบเครือข่าย
 - ประกวดการสร้างสรรค์ Sensor Tool Kit
Smart	Farm	Land:	Smart	Farm	มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์
 - โครงการ Smart Farm มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
 - โครงการโคแม่พนัธุ์
 - การแสดงเครือ่งจกัรกลทางการเกษตร
 - การประกวดพนัธุ์สตัว์
Ancient	Land:	โบราณสถานตมุปัง
 - รถไม้ย้อนเวลาสูเ่มอืง...ตมุปัง
 - เปิดเมอืง “โบราณสถานตมุปัง”
Sport	Land:	มหกรรมกฬีา	๒๕	ปี	แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
 - การแข่งขนักฬีาระดบัมัธยมศึกษา ได้แก่ ฟตุบอล บาสเกต็บอล วอลเลย์บอล 
เทนนสิ แบดมนิตัน เซปักตะกร้อ เปตอง เดิน-วิง่
Health	Mansion:	นทิรรศการเกีย่วกบัชวีติ
 - โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์
 - การวจิยัในมนษุย์
 - การใช้สตัว์ทดลองทางการวจัิยด้านสขุภาพ
Herb	for	Life:	สมนุไพรเพือ่ชวีติ	ตามรอยพ่อ
 - สมุนไพรใกล้ตวัเพือ่เสรมิสร้างสขุภาพ
 - สาธติการน�าสมนุไพรมาประกอบอาหารในชีวติประจ�าวัน
 - สมุนไพรเพ่ือการรกัษาโรคพืน้ฐานหรอือาการ
วลยัลกัษณ์เกษตรแฟร์	๒๕๖๐:	เกษตรทฤษฎใีหม่	ตามแนวพระราชด�าริในหลวง
รชักาลที	่๙
 - เกษตรทฤษฎใีหม่ ตามแนวพระราชด�าริในหลวงรัชกาลท่ี ๙
 - นทิรรศการทางการเกษตร
 - การประกวดแข่งขนัทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์
 - สัมมนาวชิาการทางการเกษตร
 - การออกร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทางการเกษตรและสนิค้าท่ัวไป

 มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ครบรอบสถาปนา 25 ปี จดั 13 สมัมนาและ
ประชมุวชิาการ
 ขอเชญิ เข้าร่วม การสมัมนาและประชมุวชิาการ ในโอกาสครบรอบการ
สถาปนามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 25 ปี ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที ่22 มนีาคม ถงึ 
1 เมษายน พ.ศ. 2560 โดยมหาวทิยาลยัได้รบัเกยีรตจิากผูท้รงคุณวฒุทิัง้ใน
และต่างประเทศเป็นไฮไลท์ ดงันี้
 วนัจนัทร์ที	่27	มนีาคม	พ.ศ.	2560 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑติ 
ทิพากร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบรีุ บรรยายพเิศษการประชมุวชิาการระดบัชาตกิารเรยีนรู้
เชงิรุกคร้ังท่ี 5 (http://alc.wu.ac.th)
	 วันอังคารที่	28	มีนาคม	พ.ศ.	2560 Professor Dr. Ikuo Hirono 
ผู้เช่ียวชาญด้านการควบคุมโรคกุ้ง จาก Tokyo University of Marine 
Science and Technology บรรยายเปิด การประชมุวชิาการนานาชาต ิThe 
2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and 
Agro-Industry: ISSAA 2017 (http://issaa.wu.ac.th/) 
 วนัองัคารที	่28	มนีาคม	พ.ศ.	2560 ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ 
นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั บรรยายเปิด การประชมุวชิาการเทคนคิการแพทย์คร้ังที ่5 
(http://mtc.wu.ac.th) 

Royal	Pavilion:	ตามรอยพ่อ
 - นทิรรศการ “ตามรอยพ่อ” เทดิพระเกียรตแิละส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
 - นทิรรศการเทดิพระเกยีรต ิสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์ 
อัครราชกมุารี
Central	Land:	๒๕	ปี	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
 - ๒๕ ปี แห่งการสถาปนามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
 - แนะน�ามหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์การแสดงผลงานวิชาการของส�านกัวชิา
 - ประชาสมัพนัธ์หลกัสตูร
 - ลานศลิปะและวัฒนธรรม
  ประกวดขบัร้องเพลงลกูทุง่ชงิถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี
  ประกวดเพลงบอกประเภทนกัเรยีนและเยาวชน ชงิโล่พระราชทานสมเดจ็
พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลกัษณ์ อัครราชกุมารี
  การแสดงดนตร ีนาฏศลิป์
Sustainability	Land:	มหกรรมผลิตภณัฑ์ชมุชน
 - จัดแสดงและจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชมุชน/วสิาหกิจชมุชน
 - สินค้า OTOP
Technology	Land:	ศนูย์เครือ่งมือวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 - เยีย่มชมเครือ่งมอืวิเคราะห์ทดสอบขัน้สงู
 - สาธติการตรวจสอบสารเคมตีกค้างในอาหาร
 - ตรวจสอบสารอาหารในดิน
 - เรยีน & เลียน กบัวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน
 - เปิดโลกกจิกรรมวทิยาศาสตร์สุขภาพ
Science	and	Digital	Land:	เปิดโลกการเรียนรู	้สูโ่ลกดจิติอล
 - กิจกรรมการเรยีนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์
 - Science Show
 - วิวฒันาการของการเรียนรูท้างด้านวทิยาศาสตร์
 - ความทนัสมยัทางด้านเทคโนโลยกีารสือ่สาร
 - ห้องปฏบิตักิารสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ สตดูโิอนเิทศศาสตร์ ห้องบนัทกึ
วทิยกุระจายเสยีง สตดูโิอถ่ายภาพนิง่ ห้องจบัภาพเคลือ่นไหว (Motion Capture) 
ห้องจ�าลอง (virtual Reality)
 - การสาธติการใช้ AR (Augmented Reality)
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ยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ : นักศึกษาส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับทุน พสวท.ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก ที่ประเทศอังกฤษ

ปรกึษากบัอาจารย์ผูเ้ชีย่วชาญ ตรงส่วนนีช่้วยส่งเสรมิกระบวนการ
ท�าวิจัยของผมเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน อาจารย์ส�านักวิชา
วิทยาศาสตร์ก็ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีและท่ัวถึง รวมทั้งให้ค�า
ปรึกษาในส่วนของวชิาการได้เป็นอย่างดี ทัง้ยงัจดักิจกรรมเพือ่ส่ง
เสริมสนบัสนุนนกัศกึษา ไม่ว่าจะเป็นการศกึษาดงูานนอกสถานที่
และการท�าวจิยั 
 ส่วนแนวทางด้านการเรียนและการด�าเนนิชวีติในฐานะ
นกัศกึษา “น้องอคิควิ” เล่าว่า เวลาเรยีนจะตัง้ใจเรียนในห้องเป็น
หลกั และอ่านหนังสอืทบทวน ไม่ใช่เพียงแต่การเรยีนในห้องเรยีน
เท่านัน้ แต่ต้องค้นคว้านอกห้องเรยีนด้วย เพราะการทีเ่ราจะแข่ง
กบัสงัคมภายนอกมหาวทิยาลยัได้นัน้ การเรยีนในห้องอย่างเดยีว
อาจไม่เพียงต่อ ต้องอ่านเพ่ิมเติมด้วย นอกจากกจิกรรมในห้องเรยีน
แล้ว ยังได้ท�ากิจกรรมที่พัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกับคนอื่น เช่น 
เป็นประธานนกัศึกษา ศนูย์ พสวท. มหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์ และ
เป็นผูน้�าค่ายภาษาองักฤษสอนน้องๆ ในอ�าเภอจฬุาภรณ์ จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 
 ด้วยแนวทางการเรยีนรูท้ัง้ในและนอกห้องเรยีน รวมทัง้
ประสบการณ์การท�าวจัิย ท�าให้ “น้องอคิควิ” สอบคดัเลอืกผ่าน
เข้าค่าย POSN Science Camp ของ สอวน. สาขาวิชาเคมี และได้
รบัโอกาสจาก พสวท. ไปฝึกท�าวจัิยระยะสัน้ ที ่The Institute of 
Fundamental Scinece ประเทศนวิซแีลนด์ ได้ท�าวจัิยในหวัข้อ 
“การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีแม่เหล็กของสารประกอบเชิงซ้อน
เหลก็ทีม่คีณุสมบตัเิป็นสารสปินครสิโอเวอร์” ภายใต้การก�ากับดแูล
ของ Prof. Shane G Telfer ผูเ้ชีย่วชาญทางด้าน X-ray Crystal-
lography ท�าให้มีโอกาสไปเรียนรู้การปลูกผลึกระดบัโมเลกุล ได้ท�า 
X-ray Crystallography ตลอดจนศึกษา Molecular Structure 
 “น้องอิคคิว” บอกถึงความภาคภูมิใจและความฝันที่
สามารถท�าส�าเรจ็ คอื ได้ผ่านการสอบคดัเลอืกได้รับทนุพฒันาและ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(พสวท.) เพือ่ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท-เอก สาขาเคมีอนนิทรย์ี 
ทีป่ระเทศองักฤษ โดยหลงัจากส�าเรจ็การศกึษาแล้วจะกลับมาเป็น
อาจารย์มหาวทิยาลยั และพฒันางานวจิยัเพือ่พัฒนาประเทศไทย
ต่อไป 
 ก่อนจบการพดูคยุ นายยรุฉตัร จนัปฐมพงศ์ “น้องอคิควิ” 
ได้ฝากบอกถงึน้องๆ นกัเรยีน ว่า “จะท�าอะไรเราต้องม ีDetermina-
tion หรือ ความมุง่มัน่ ไม่มอีะไรท่ีเป็นไปไม่ได้ถ้าเราจะท�า ต้องขยนั 
อดทน และมุ่งมั่น สักวันก็จะเป็นวันของเราเอง” และไม่ลืมที่จะ
ขอบคณุโครงการ พสวท. ทีท่�าให้มโีอกาสอย่างเช่นทกุวันนี ้ทีส่�าคญั
ที่สุดขอขอบคุณคณาจารย์ส�านักวิทยาศาสตร์และพี่เจ้าหน้าที่
ที่เอาใจใส่นักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี ท�าให้รู ้สึกเหมือนเป็น
ครอบครวัเดยีวกนั และอยากเชญิชวนน้องๆ นกัเรยีนให้มาเป็นส่วน
หนึง่ของครอบครวัวทิยาศาสตร์เชิงค�านวณของเรา 

 นายยรุฉตัร จนัปฐมพงศ์ “น้องอคิควิ” นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 
สาขาเคมเีชงิค�านวณ หลักสตูรวทิยาศาสตร์เชิงค�านวณ ส�านกัวชิา
วทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ได้รบัทุนพฒันาและส่งเสรมิ
ผูมี้ความสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(พสวท.) 
เพือ่ศกึษาต่อระดบัปรญิญาโท-เอก สาขาเคมีอนนิทรย์ี ท่ีประเทศ
องักฤษ หลงัจากส�าเรจ็การศกึษาทีม่หาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ 
 “น้องอิคคิว”ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจากโรงเรียนอ�ามาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ และได้
รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงค�านวณ ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ ปัจจบุนัก�าลังศกึษาอยู่ชัน้ปีที ่4 
 “น้องอคิควิ” เล่าให้ฟังถึงความสนใจด้านเคมต้ัีงแต่เด็ก 
ว่า เป็นคนที่ชอบตั้งค�าถามแปลกๆ อยู่เสมอ ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
ขณะท�าการทดลอง ท�าให้อยากรู้ค�าตอบว่า เกิดขึ้นเพราะอะไร 
เกิดได้อย่างไร มีเหตุผลใดมาสนับสนุนผลการทดลอง ท�าให้การ
เรียนวิชาเคมีมีความสนุกมาก ประกอบกับสมัยที่เรียนอยู่ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายได้มีโอกาสมาท�ากิจกรรมที่มหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ์ ท�าให้เกดิความประทับใจ เพราะสถานทีน่่าอยูแ่ละมี
ความเป็นธรรมชาตเิป็นอย่างมาก จึงคดิว่า บรรยากาศในลกัษณะ
อย่างนีจ้ะช่วยส่งเสรมิการเรยีนรู้ให้มปีระสทิธิภาพได้ และเมือ่มา
ศกึษารายละเอียดของหลกัสตูรวทิยาศาสตร์เชงิค�านวณ พบว่า มี
ความน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นการบูรณาการระหว่างวทิยาศาสตร์ 
คณติศาสตร์ และคอมพวิเตอร์เข้าด้วยกนั สามารถน�าความรูท้าง
เคมใีนสาขาเคมีบรสิทุธิม์าประยกุต์กับทางเคมีเชงิค�านวณได้อย่าง
น่าสนใจ ซึง่จะช่วยให้การเรยีนทางด้านเคมปีระสบความส�าเรจ็ได้ 
จงึได้เลอืกเรยีนหลกัสตูรนี้ 
 “น้องอิคคิว”เล่าต่อว่า ตั้งแต่เรียนอยู ่ชั้นปีที่ 1 ที่
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ผมได้มโีอกาสท�าวจิยัในแขนงเคมอีนนิทรย์ี 
ภายใต้การก�ากับดแูลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวดิ เจมส์ ฮาร์ดงิ ท�าให้มโีอกาสใช้
เคร่ืองมอืทีห่ลากหลายด้วยตนเอง วางแผนการทดลอง ตลอดจน
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินหน้าสหกิจศึกษานานาชาติ ส่ง นศ.ปฏิบัติงานจริง 16 ประเทศทั่วโลก

 ในปีน้ีมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ได้ส่งนกัศึกษาในหลกัสตูร
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา การจัดการสารสนเทศ
ดิจิทัล วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิทยาศาสตร์เชิงค�านวณ 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ 
บริหารธุรกิจ การจัดการการท่องเท่ียวและบริการ รัฐศาสตร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยกีารจัดการทรัพยากรชายฝ่ัง และ
เทคโนโลยีชีวภาพ ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ 
ประกอบด้วย สถานทูตฯ สถานกงสลุ สถาบนัการศึกษาต่างๆและ
บรษิทัเอกชนใน 16 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซยี จนี เวียดนาม สงิคโปร์ 
อินเดีย ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ลาว ญี่ปุ่น ไต้หวัน นิวซีแลนด์ 
แคนาดา เยอรมนี ฮงัการี แอฟรกิาใต้ และสาธารณรฐัเช็ค 
 “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์น�ารูปแบบจัดการเรียนการ
สอนแบบสหกจิศึกษามาใช้เป็นเครือ่งมือในการเตรียมความพร้อม
ด้านทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา ด้วยความมุ่งหวังให้บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเป็นบัณฑิตพร้อมท�างานทันทีหลังส�าเร็จการศึกษา 
และเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสร้างประสบการณ์ท�างานใน
ต่างประเทศจงึได้มกีารส่งนกัศกึษาไทยยงัประเทศต่างๆให้มากขึน้
อย่างต่อเนือ่งต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.สรุนิทร์ กล่าว 

             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา
ต่างประเทศ 16 ประเทศ ครอบคลมุ
ท่ัวโลก มุ ่งสร้างสมรรถนะสากล 
นกัศกึษามปีระสบการณ์การใช้ชวีติ
ต่างแดน 

          รองศาสตราจารย์ ดร.สรุนิทร์ 
ไหมศรีกรด รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการ

ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์มีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาในต่างประเทศให้มากขึน้ โดยมเีป้าหมายเพือ่สร้างสมรรถนะ
ความเป็นสากลให้แก่บัณฑิต เพิ่มประสบการณ์ทางด้านภาษา
อังกฤษ การใช้ชีวิตต่างแดน ตลอดจนให้นักศึกษาได้เรียนรู ้
วฒันธรรมการท�างานในต่างประเทศ ซึง่จะเสรมิสร้างความเข้มแขง็
และเตรียมความพร้อมการท�างานให้แก่นักศึกษาได้เป็นอย่างดี 
ทัง้นีท้ีผ่่านมา มหาวิทยาลยัสนบัสนนุให้มกีารจัดค่ายทางด้านภาษา
องักฤษ รวมถงึมีโครงการจัดตั้งสถาบันภาษาเพื่อช่วยท�าหน้าที่
เตรยีมความพร้อมในเรือ่งดงักล่าวด้วย 

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ รบัตรงออนไลน์ ปี’60 รวม 2,220 คน

 ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเกษตรศาสตร์ 
(พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ ประมง) 150 คน อุตสาหกรรมการเกษตร
(วิชาเอกเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม) 30 คน อุตสาหกรรม
การเกษตร(วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) 60 คน 
ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.อนามัย
สิ่งแวดล้อม) 60 คน สาธารณสุขศาสตร์ (วท.บ.อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย) 60 คน 
 ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตร
วิศวกรรมโยธา 50 คน วิศวกรรมไฟฟ้า 40 คน วิศวกรรมเคมี
และกระบวนการ 50 คน วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ยาง ไม้) 
40 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 คน วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
40 คน เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง 40 คน 
และส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตร
สถาปัตยกรรม รับ 40 คน การออกแบบอุตสาหกรรม 40 คน 
 ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอก
ใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเวบ็ไซต์ http://entry.wu.ac.th และปฏบิตัิ
ตามขัน้ตอนทีแ่จ้งไว้ โดยก�าหนดการรบัสมคัรม ี4 รอบ คอื รอบที ่1 
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559- 23 มกราคม 2560 รอบที่ 2 
วนัที ่28 มกราคม- 27 มนีาคม 2560 รอบที ่3 ตัง้แต่วนัท่ี 1 เมษายน-15 
พฤษภาคม 2560 และรอบที ่4 ระหว่างวนัที ่20 พฤษภาคม-18 มถินุายน 
2560 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ) 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับนักศึกษาประเภทรับตรง 
ผ่านระบบออนไลน์ ประจ�าปีการศึกษา 2560 ใน 9 ส�านักวิชา 
30 หลักสูตร รวม 2,220 คน 
 รองศาสตราจารย์ ดร.สรุนิทร์ ไหมศรกีรด รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก�าลังด�าเนินการ
เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 
ประเภทรับตรงทั่วประเทศ ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยใช้
คะแนนเฉลีย่สะสม (GPAX) และเป็นนักเรียนท่ีก�าลังศกึษาชัน้ ม.6 
หรอืส�าเรจ็การศกึษาชัน้ ม.6 หรอืเทียบเท่าทัง้ในและต่างประเทศ 
ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต http://entry.wu.ac.th ใน 9 ส�านัก
วิชา 30 หลักสูตร รวม 2,220 คน ดังนี้ 
 ส�านกัวชิาวทิยาศาสตร์ หลกัสูตรวทิยาศาสตร์เชิงค�านวณ 
รับ 40 คน ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 100 คน 
ภาษาจนี 70 คน อาเซยีนศกึษา 70 คน ไทยศกึษาบรูณาการ 70 คน 
ส�านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ 150 คน
นิติศาสตร์ 150 คน ส�านักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี 120 คน 
เศรษฐศาสตร์ 100 คน บริหารธุรกิจ 200 คน อุตสาหกรรม
ท่องเท่ียว 100 คน ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ 80 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 50 คน การจัดการ
สารสนเทศดิจิทัล 50 คน เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 
60 คน วิศวกรรมซอฟแวร์ 50 คน 
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 สวัสดีค ่ะเจ ้าป ัญญาและ
น้องๆ พี่ชื่อ นางสาวอิษฎาพร พงศ์
จันทรเสถียร ชื่อเล่น “มะปราง” 
นะคะ เป็นคนจังหวัดพัทลุง จบ
การศึกษาช้ัน ม.6 จากโรงเรียน
หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ และได้ใช้
โควต้ารอบแรกเข้ามาศึกษาต่อที่
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ค่ะ

 รู ้สึกดีมากท่ีได้เลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เพราะเป็นมหาลัยที่ฝันไว้ตั้งแต่เรียนอยู่ชั้น ม.3 และได้มีพี่ศึกษา
อยู่ในหลักสูตรนี้ซึ่งเป็นสาขาที่ตัวเองชอบ และมีโอกาสได้มาอยู่
ด้วยเวลาพี่ท�างาน มาเล่นด้วย ท�าให้อยากจะมาศึกษาด้วยตัวเอง 
ทางครอบครัวและตนเองคาดหวังมากที่จะได้ฝึกงานในสถานที่
ประกอบการที่ดี และจบไปมีงานท�าที่ดีคะ

 จริงๆแล้วตัวเองชอบเล่นเกมส์ อ่านการ์ตูน เล่นกีฬา 
ดูหนัง ฟังเพลง แต่ตัวเองจะแบ่งเวลาให้เป็น เวลาไหนเล่นก็เล่น 
เวลาไหนเรียนก็เรียน  แต่ขอเจียดเวลามาเรียนนอกเหนือจากใน
ห้องเรียนสักวันละ 30 นาที - 1 ชั่วโมง เสาร์-อาทิตย์ไม่ต้องก็ได้ 
แต่อ่านล่วงหน้าก่อนเข้าห้องเรียนสัก 10-15 นาที อ่านผ่านๆพอ
ตกเย็น ก็อ่านทบทวนผ่านๆอีกรอบว่าวันนี้เราเรียนอะไรไป จะไม่
เป็นคนมนีสิยัดินพอกหางหม ูอาจารย์สัง่งานอะไรมา ถ้ามเีวลาว่าง
ก็จะท�าเลย ถึงจะท�าไม่เสร็จก็ขอให้ได้เริ่มท�าสักนิดก็ยังดี  เสาร์-
อาทิตย์ ถ้ามีเวลาว่างก็ลองท�าโจทย์และแบบฝึกหัดต่างๆไป หรือ
น่ังท�า Mindmap เล่นๆไป สุดท้ายลองท�าสรุปหรือช๊อตโน้ตจะ
เป็นเสมือนการทบทวนและสรุปเนื้อหาด้วยตัวเอง  เมื่อใกล้สอบ
จะจับกลุ่มกับเพื่อนๆ ติว หรือผลัดกันถาม-ตอบ ก่อนสอบ แค่นี้
การเรียนก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วค่ะ

 ปกติจะเรียนไปด้วยท�างาน ท�ากจิกรรมไปด้วย กิจกรรมที่
ท�ามหีลายอย่างค่ะแต่ทีภ่มูใิจมากคือ กจิกรรมประกวดดาวประดบั-
เดอืนประดู ่เพราะภมูใิจทีไ่ด้เป็นตวัแทนของส�านกัวชิาสารสนเทศ
ไปแสดงความสามารถ มมุมอง ทศันคติในเร่ืองต่างๆของเราให้ผูอ้ืน่
ได้เหน็ค่ะ ซึง่การท�ากจิกรรมหากช่วงไหนมีงานกลุม่และมกีจิกรรม
ทีต้่องท�าพร้อมกนั ตัวเองกจ็ะบอกเพือ่นในกลุม่ให้เว้นงานในส่วนที่
ตัวเองต้องรับผิดชอบเอาไว้ให้  แต่หากเป็นช่วงสอบกง็ดรบังานและ
งดท�ากิจกรรมไปก่อนค่ะ ถามว่าเหนื่อยไหม ขอตอบเลยว่าเหนื่อย
แต่สนกุ เพราะได้ออกไปเจอผูค้นมากหน้าหลายตา และด้วยความ
ที่เราเรียนนิเทศศาสตร์อยู่แล้ว จึงสามารถน�าวิชาความรู้ที่เรียนมา
ปรับใช่ในชวีติและการท�างานได้เป็นอย่างดี เวลาทียุ่ง่ๆต้องท�าอะไร
หลายๆอย่างพร้อมกัน แล้วสามารถท�าทุกอย่างให้บรรลุตามเป้า
หมายที่วางไว้ได้ในแต่ละปี ท�าให้รู้สึกสนุกและภูมิใจ หากเหนื่อย
มากๆก็จะโทรไปขอก�าลังใจจากพ่อแม่ และเพื่อนค่ะ

เรียน+กิจกรรม

 สุดท้ายนี้อยากฝากถึงน้องหลายๆคนที่ยังไม่มั่นใจว่าจะ
ศึกษาต่อคณะอะไร มหาวิทยาลัยไหน พี่อยากให้มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของน้องๆ เพราะมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์บางคนอาจจะยังไม่รู้จัก แต่พี่อยากจะบอกว่า ท่ีนี่เรา
มีอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนต่างๆครบถ้วน รวมถึงอาจารย์ผู้สอน
ที่เป็นถึง ดร. พี่อยากให้น้องๆมาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์นะคะ

ฝากน้อง ๆ

แนะน�าตัว

เล่าความรู้สึก

 
 สวัสดีคร๊าบน้องๆ พบกับเจ้าปัญญาอีกแล้วนะครับ วันนี้ขอพาน้องๆไปพูดคุยกับ
พี่นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดีกรี พรีเซ็นเตอร์มหาวิทยาลัยฯ ครับ นั่นก็คือ 
“พี่มะปราง” นางสาวอิษฎาพร พงศ์จันทรเสถียร จากส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตร
นิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 เจ้าของคติประจ�าใจที่ว่า “อย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายาม	
และอย่าเพิ่งหมดหวังในส่ิงที่ยังไม่เริ่มต้น” ไปดูกันครับว่าเธอมีเคล็ดลับการเรียนควบคู่
การท�ากิจกรรมอย่างไร... ไปกันเลยคร๊าบบบ

เทคนิคการเรียน



น�้ำท่วมอ่วมใต้หลำยพันแห่ง  สวรรค์กลั่นแกล้งแสร้งพลิกกลับ

ต้นเดือนก่อนน�้ำมำคณำนับ ขนย้ำยของกันอับสับอดหลับตำ

พอส่งท้ำยปีเก่ำกลับเอำใหญ่ ต้อนรับปีใหม่น�้ำพร้อมหน้ำ

เพิ่งช�ำระสะสำงล้ำงเสร็จมำ ถึงเวลำขนอีกคร้ังยังเข็ดเอว

จึงขนบ้ำงไม่ขนบ้ำงมัวชั่งใจ น�้ำป่ำก็บ่ำไหลปนโคลนเหลว

ข้ำวของท่ีเหลือหลงต้องส่งเปรว น�้ำท้ังเร็วท้ังมำกยำกขนทัน

กรมอุตุฯประกำศเตือนเหมือนก่อนก่อน นึกไม่ถึงว่ำน�้ำก้อนจะย้อนหัน

เปลี่ยนถนนเป็นทำงน�้ำตำมตำมกัน ท่ีส�ำคัญน�้ำรอบใหม่ใส่โคลนตม

น�้ำไหลเชี่ยวเป็นเกลียวชักทะลักล้น น�้ำโคลนข้นฝนต่อห่ำฟ้ำถล่ม

พืชผักข้ำวของล่องแล้วจม สังคมยลยินจนชินชำ

ถุงน�้ำใจไหลหลั่งเหมือนคร้ังก่อน ดับทุกข์ร้อนผ่อนทุกข์พลันกันพร้อมหน้ำ

ถุงยังชีพรอบใหม่ท่ีได้มำ  แทนรอบก่อนซึ่งน�้ำพำไปพ้นแล้ว

     สมใจ  สมคิด

     6 มกรำคม 2560
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	 	สวสัดีค่ะ		วนันีมี้ค�ำศัพท์ท่ีน่ำสนใจหลำย

ค�ำมำให้คุณผูอ่้ำนได้ทบทวนดูนะคะว่ำคุ้นเคย

หรือไม่ค่ะ	ค�ำศัพท์เหล่ำน้ี	เป็นค�ำคุณศัพท์	

(adjective)	 ท่ีใช้ในกำรบรรยำยลักษณะของ

คนเรำ	มำดตัูวอย่ำงค�ำศัพท์และกำรใช้กันค่ะ		

	 หำกคุณผูอ่้ำนไม่คุ้นเคยกับค�ำท้ังสำมค�ำข้ำงบน	อย่ำลมืตรวจ

สอบกำรออกเสยีงและตัวอย่ำงกำรใช้เพิม่เติมนะคะ	เพือ่ท่ีจะได้

สำมำรถน�ำค�ำเหล่ำน้ีไปใช้ในกำรบอกลกัษณะของคนแบบต่ำงๆ

ในบทสนทนำได้อย่ำงม่ันใจค่ะ

Essential English#2

ถุงรอบสอง

ดร. พชัร ีอิม่ศรี

1. anxious

	 ค�ำน้ีจะใช้บรรยำยลกัษณะของคนท่ีวติกกังวลง่ำย		

เช่น	My	uncle	always	gets	anxious	when	I	come	

home	late.		

	 คุณลงุจะวติกกังวลเสมอ	เวลำท่ีฉันกลบับ้ำนช้ำ	

2.	 reliable

	 คนท่ีมีลกัษณะ	reliable	คือคนท่ีเรำสำมำรถวำงใจได้	

เช่น	Tim	is	very	reliable.	If	he	says	he	will	do	some-

thing,	he	will	do	it.	

	 ทิมเป็นคนท่ีเรำวำงใจได้	ถ้ำเขำบอกว่ำจะท�ำอะไร	เขำ

จะท�ำตำมท่ีพดู

3.	 sympathetic 

	 คนท่ีมีลกัษณะ	sympathetic		จะเป็นคนท่ีเห็นใจคนอืน่	

คอยรับฟังเวลำคนอืน่มีปัญหำ	ซึง่ค�ำน้ีสำมำรถใช้ในกลุม่ค�ำ

ว่ำ	‘lend	a	sympathetic	ear’	ได้	

	 เช่น		Nancy	always	lends	a	sympathetic	ear	when	

friends	have	problems.	

		 แนนซี่เป็นคนท่ีพร้อมจะรับฟังเสมอเวลำเพื่อนๆมี

ปัญหำ	

สสีัน แห่ง ภาษา
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกีฬาสีร่วมใจใต้ร่มพระบารมี น้อมเกล้าฯถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 

ท่ามกลางสายฝน

เพือ่ก้าวไปเป็นตัวแทนของนกัศกึษาไปร่วมแข่งขันกฬีามหาวิทยาลยั
แห่งประเทศไทยต่อไปด้วย 
 ทัง้น้ี โครงการกฬีาสีภายในมหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ประจ�า
ปีการศกึษา 2559 มีการแบ่งกจิกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กจิกรรม
แข่งกฬีาและกจิกรรมกฬีาสร่ีวมใจใต้ร่มพระบารม ีโดยกจิกรรมการ
จดัการแข่งขันกฬีา มีวตัถุประสงค์เพือ่ให้นักศกึษาแสดงออกซ่ึงทกัษะ
ด้านกีฬา ส่งเสรมิสุขภาพ ส่งเสรมิความสามัคค ีความเป็นคนมนี�า้ใจ
นักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬา 
5 ชมรม ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมแบตมินตัน 
ชมรมบาสเกต็บอล และชมรมเปตอง 
 ในส่วนของกิจกรรมกีฬาสีร่วมใจใต้ร่มพระบารมี เป็น
ส่วนของกิจกรรมที่คณะสีต่างๆ 6 คณะสี ได้แก่ สูรย์ส่องหล้า 
(สีแดง) , จันทราฉายแสง (สีเหลือง), นภสูรศิริชัย (สีชมพู) , 
นภากาศส�าแดง (สนี�า้เงนิ) ,ไพรแผลงจ�ารญู (สเีขยีว) และกฤษนยั-
เศวตศิลา (สีขาว) ได้ร่วมใจกันแสดงออกผ่านกิจกรรมขบวน
พาเหรด , กิจกรรมเชียร์หลีดเดอร์ และกิจกรรมเชียร์ ท่ามกลาง
บรรยากาศของสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดการจัดกิจกรรม 
แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แต่อย่างใด 

 องค์การบรหิารองค์การนกัศึกษา มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
จดักิจกรรมกฬีาสีภายในมหาวทิยาลยัประจ�าปีการศกึษา 2559 ภาย
ใต้แนวคดิ “กฬีาสร่ีวมใจใต้ร่มพระบารม”ี เพือ่น้อมร�าลกึและถวาย
ความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
และสร้างความสมัพันธ์ทีด่รีะหว่างประชาคมวลัยลกัษณ์และเป็นเวที
แสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ ให้เกียรตเิป็นประธานเปิดการ
แข่งขัน มนัีกศกึษาเข้าร่วมท่ามกลางสายฝนกว่า 1,000 คน เมือ่วัน
ที ่26 มกราคม 2560 ณ สนามกฬีากลาง มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
  รองศาสตราจารย์ ดร.จรญั บญุกาญจน์

กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหาร 
องค์การนักศึกษา ส�านักวิชา ชมรมและหน่วย
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือเป็น
ส่ิงทีด่ ีเพราะกฬีาเป็นสือ่สร้างสรรค์อันดรีะหว่าง

นักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมความสามัคคี ความมีน�้าใจนักกีฬา รู้แพ้ รู ้ชนะ รู้อภัย 
สิง่ส�าคญัของการแข่งขนักฬีาดงักล่าวยงัเป็นเวทใีห้นกัศึกษาทีมี่ความ
สามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
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รับฟังรายการ “นานาสาระ” ทางสถานี เชิญชมรายการ 

     “วลัยลักษณ์สู่สังคม”

1. http://walailakchannel.wu.ac.th 2. Facebook : Walailak Channel  3. Application : Walailak Channel

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz. 

	 ทุกวันอาทิตย์		 เวลา	08.30	-	09.00	น.

สวท.สตูล FM 95.5 MHz.

 ทุกวันเสาร์		 เวลา	16.30	-	17.00	น.

สวท.ทุ่งสง AM	963	MHz.

	 ทุกวันเสาร์		 เวลา	08.30	-	09.00	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.กระบี่  

 ทุกวันอาทิตย์		 เวลา	08.00	-	08.30	น.

ฟังรายการวิทยุ ปริทัศน์วัฒนธรรม

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางการรับชมและเผยแพร่

ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 - 17.00 น.

และรับชมย้อนหลังได้ที่	http://dpr.wu.ac.th

          สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี	FM	88.75	MHz.	

																				AM.	1242	KHz.		 ทุกวันศุกร์		 เวลา	17.30	-	18.00	น.

สวท.ระนอง	FM107.25	MHz		 ทุกวันเสาร์		 เวลา	15.05	-	15.35	น.

สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา	FM	90.25	MHz.		 ทุกวันเสาร์		 เวลา	11.05	-	11.35	น.

สถานีวิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราช	FM	88.5	MHz.		ทุกวันเสาร์		 เวลา	10.00	-	10.30	น.	

สถานีวิทยุท่าม้าซิต้ีเรดิโอ	FM	88.00	MHz		 ทุกวันอาทิตย์	เวลา	09.30	-	10.00	น.

สวท.นครศรีฯ	FM	93.50	MHz		 ทุกวันอาทิตย์	เวลา	17.05	-	17.35	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.สงขลา	AM	558	KHz.		 ทุกวันจันทร์		 เวลา	19.30	-	20.00	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.กระบ่ี	AM	963	KHz.		 ทุกวันจันทร์		 เวลา	06.30	-	07.00	น.

สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4	AM	1044/684	KHz.		 ทุกวันจันทร์-อังคาร	เวลา	21.10	-	21.35	น.

สวท.ภูเก็ต	FM	96.75	MHz.		 ทุกวันอังคาร	เวลา	18.30	-	19.00	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานครและเครือข่ายท่ัวประเทศ 

FM	92	MHz.	AM	1161	KHz.		 ทุกวันพุธ		 เวลา	18.30	-	19.00	น.

ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ ผ่านการตรวจประเมินห้องสมุดสเีขยีว


