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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รบั การสถาปนาขึน้ ในสมัยที่
รัฐบาลส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
ในภูมภิ าคต่างๆ โดยภาคใต้แบ่งเป็นภาคใต้ตอนบนและภาคใต้
ตอนล่าง ซึง่ ขณะนัน้ ภาคใต้ตอนบนยังไม่มมี หาวิทยาลัยของรัฐ
ทบวงมหาวิทยาลัยในสมัยนัน้ จึงได้แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดตัง้
มหาวิทยาลัยขึน้ ตามนโยบายของคณะรัฐบาล แต่มหาวิทยาลัย
นี้มีลักษณะพิเศษ คือ ก่อนหน้านั้นได้มีการเรียกร้องให้มีการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จึงถือว่า
มหาวิทยาลัยแห่งนีม้ ที งั้ นโยบายของรัฐและมีทงั้ ความต้องการ
ทีม่ าจากประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
จากนั้ น จึ ง มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการรณรงค์ ใ ห้ มี
มหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อรัฐบาลได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการจัดตั้ง สิ่งแรกที่คณะกรรมการจัดตั้งท�ำ  คือ
การน�ำเอานโยบายมาหารือกับทางผูเ้ กีย่ วข้อง โดยเฉพาะคณะ
www.wu.ac.th

กรรมการรณรงค์ให้มีมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อให้ได้มหาวิทยาลัยที่ตอบสนองทั้งนโยบายของรัฐและ
ตอบรับกับความต้องการของประชาชนและได้มีการท�ำงาน
ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างคณะกรรมการจัดตั้งกับคณะ
ทีเ่ ป็นผูแ้ ทนของประชาชนในรูปกรรมการและรวมความไปถึง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ด้วย คณะกรรมการได้มีการศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนและ
น�ำเอาความต้องการของประชาชนในยุคนัน้ มาประกอบ ก็เห็นว่า
การจะได้มหาวิทยาลัยทีด่ ที สี่ ดุ ทันสมัยทีส่ ดุ ของยุคนัน้ ควรจะ
ต้องมีลกั ษณะ 3 ประการ ดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 คือ เอาความต้องการของประชาชนและ
ความต้องการของรัฐบาลมาเป็นข้อมูลส�ำคัญ เห็นว่าควรจะเป็น
มหาวิทยาลัยในความหมายทีม่ กี ารเปิดสอนในสาขาวิชาต่างๆ
ครบทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ซึง่ รวมความไปถึงวิชาชีพส�ำคัญๆ โดยเฉพาะทาง
ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ นีค่ อื การตัดสินใจทีเ่ ป็นฐานของการ
พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบในด้านที่เป็นแหล่ง
รวมของศาสตร์ในแขนงวิชาต่างๆ
ประการที่ 2 การเลือกรูปแบบซึง่ เป็นรูปแบบทีเ่ กิดขึน้
เป็นครัง้ แรกของประเทศไทย คือ รูปแบบการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ ซึ่งก่อนหน้านั้นมีเพียงแห่งเดียวที่จังหวัด
นครราชสีมา ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัยภูมภิ าคลักษณะเดียวกันเกิด
ขึน้ ก่อนประมาณ 2-3 ปี ภายใต้รปู แบบทีเ่ ป็นมหาวิทยาลัยทีอ่ ยู่
ในก�ำกับของรัฐแต่มคี วามเป็นอิสระ มีความคล่องตัวทีจ่ ะท�ำให้
มหาวิยาลัยบรรลุสคู่ วามเป็นเลิศได้เร็วขึน้ ถือเป็นมหาวิทยาลัย
ในยุคแรกๆของประเทศไทยทีน่ ำ� เอารูปแบบนีม้ าใช้
ประการที่ 3 คือ การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถให้
บริการแก่คนในพืน้ ทีแ่ ละประเทศชาติได้เต็มที่ ด้วยความเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ จะต้องมีพื้นที่ตั้งที่เพียงพอและ
เป็นทีต่ งั้ ทีส่ ามารถรองรับความเป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบนี้
ได้เต็มที่ รวมทัง้ การเป็นมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด ไม่สามารถไป
ตัง้ อยูใ่ กล้เมือง เพือ่ อาศัยเมืองรองรับในเรือ่ ง ทีพ่ กั ความสะดวก
ทางด้านสาธารณูปการและสาธารณูปโภค รวมทัง้ การคมนาคม
ขนส่งได้ จึงคิดและเห็นพ้องต้องกันว่าให้เป็นมหาวิทยาลัยแบบ
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อยูป่ ระจ�ำ (Residential University) จึงใช้หลักคิดของการสร้าง
ชุมชนทางวิชาการแห่งนี้ ให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ซึง่ ค�ำว่า “เมือง”
หมายความว่า บุคลากรตัง้ แต่ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและ
บุคลากรอืน่ ๆจะต้องมีทพี่ กั ในมหาวิทยาลัย ต้องใช้ชวี ติ ร่วมกัน
24 ชัว่ โมงและต้องมีสงิ่ รองรับ อ�ำนวยความสะดวกเสมือนหนึง่
เมืองใหม่ทเี่ กิดขึน้ และโชคดีทไี่ ด้พนื้ ทีๆ่ เป็นทีส่ าธารณประโยชน์
ทีช่ าวบ้านใช้สำ� หรับเป็นทุง่ เลีย้ งสัตว์ ทางจังหวัดให้ใช้สำ� หรับ
เป็ น ที่ ตั้ ง ให้ มี เ มื อ งมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี พื้ น ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
ประเทศไทย ประมาณ 12,000 ไร่ โดยประมาณ โดยได้จัด
ให้เป็นพื้นที่ชุมชน 3,000 ไร่ เหลือไว้เป็นพื้นที่มหาวิทยาลัย
ประมาณ 9,000 ไร่
ทั้ง 3 เรื่องนี้ เป็นเรื่องส�ำคัญที่น�ำมาเน้นในโอกาส
ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย มี อ ายุ ค รบ 27 ปี เพื่ อ จะแสดงให้ เ ห็ น ว่ า
มหาวิทยาลัยแห่งนีใ้ นช่วง 27 ปี ได้มกี ารพัฒนา โดยเริม่ จากการ
มีแผนของตัวเองและปรุงแต่งจากแผนนัน้ เพือ่ ให้มหาวิทยาลัย
ได้มีความเจริญก้าวหน้าเติบโต พูดได้เต็มปากว่า โตตามแผน
โตเต็มแผน เมือ่ ถึงอายุ 27 มีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบเต็มที่ มีคณะวิชา สาขาวิชาต่างๆทีต่ รงกับความต้องการ
และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
ในลักษณะมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ มีครบในทุกกลุม่
ศาสตร์ที่เป็นองค์ประกอบ โดยเฉพาะความเข้มแข็งครบถ้วน
มากทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งแพทย์ พยาบาล และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ  เป็นจุดเชื่อมโยงมาถึงเรื่องอนาคต
ในช่วงนี้ เป็นช่วงที่มียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อจะเตรียมการ
พัฒนาประเทศด้านต่างๆ ทีใ่ ช้คำ� ว่าปฏิรปู ประเทศไทยให้เป็น
ประเทศไทย 4.0 ต่อเนือ่ ง 20 ปี ในความหมายทีว่ า่ ท�ำอย่างไร
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับสูง ทีเ่ รียกว่า ก้าวข้ามกับดักของประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง
ท�ำอย่างไรจะให้ประเทศไทยเข้าไปอยู่ในโลกที่ 1 ที่สามารถ
พัฒนาแข่งขันได้และมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ท�ำให้
มหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวทีเ่ รียกว่า Reprofiling ให้สอด
รับกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการเน้นด้านต่างๆทีจ่ ะพัฒนาจาก
พืน้ ฐานทางธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยทีม่ คี วามพร้อมอยูแ่ ล้ว
ให้ขนึ้ สูร่ ะดับทีแ่ ข่งขันได้ รัฐบาลจึงมุง่ หวังว่าถ้าจะให้ประเทศ
แข่งขันได้ ต้องเร่งรัดพัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถสร้างคน
สร้างความรู้และสร้างนวัตกรรม เป็นเสมือนหัวรถจักรไปขับ
เคลือ่ น เรือ่ งการพัฒนาสูก่ ารเป็นประเทศ 4.0
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ใน 3 เรือ่ งนี้ และในกลุม่ ของสาขาวิชาทีเ่ ป็นความต้องการ
ซึง่ ประเทศไทยมีพนื้ ฐานทีจ่ ะพัฒนาให้ดไี ด้ ความเป็นมหาวิทยาลัย
สมบูรณ์แบบก็จะมีศาสตร์สาขาต่างๆทีส่ อดรับกับกลุม่ สาขาวิชา
ทีท่ างแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีระบุ และการเป็นมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ ซึ่งมีความเป็นอิสระและคล่องตัวโดยเฉพาะ
ทางด้านการเงิน บุคคล กฎระเบียบข้อบังคับทีเ่ ป็นของตนเอง
จะท�ำให้สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปตอบสนองความ
ต้องการนี้ได้ดีและบรรลุความเป็นเลิศได้ง่ายขึ้น และในช่วง
27 ปี โดยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยทัง้ หลาย มีทงั้ ส่วนทีเ่ ป็น
วิกฤตในบางครั้ง ส่วนที่ปรับวิกฤตให้เป็นโอกาสและประสบ
ความส�ำเร็จในบางครัง้ ทัง้ หมดนีม้ หาวิทยาลัยได้ผา่ นประสบ
การณ์นนั้ ๆมาแล้วทัง้ สิน้
ช่ ว งเวลานี้ ถื อ เป็ น ช่ ว งนาที ท องของมหาวิ ท ยาลั ย
วลั ย ลั ก ษณ์ ในการที่จะเร่งรัดพัฒนาโดยอาศัยความเป็น
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ความเป็นมหาวิทยาลัยในก�ำกับ
ของรัฐและการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย มีพนื้ ทีก่ ว้างขวาง มีอาคาร
สถานทีค่ อ่ นข้างพร้อม รองรับเรือ่ งทีก่ ำ� ลังท�ำเพือ่ ขับเคลือ่ นการ
เป็นมหาวิทยาลัย 4.0 เช่นเดียวกับการเป็นประเทศไทย 4.0
เพราะฉะนัน้ นีค่ อื ความหวังและอนาคตของมหาวิทยาลัยแห่งนี้
ซึ่งมีศักยภาพและความพร้อมระดับหนึ่ง ที่เชื่อว่าทุกคนจะได้
ร่วมกันขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายนัน้ ได้ แม้จะมีอปุ สรรคแต่เชือ่ ว่า
จะสามารถก้าวข้ามและเดินไปสู่จุดหมายนั้นได้ ถ้าบุคลากร
ตัง้ แต่ระดับบริหาร นักวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ มาจนถึง
นักศึกษาและประชาชนที่เป็นก�ำลังภายในและภายนอกของ
มหาวิทยาลัย สนับสนุนร่วมกันอย่างแข็งขัน เชื่อมัน่ ว่าเราจะ
เดินไปสูจ่ ดุ หมายนัน้ ได้อย่างแน่นอน
ในฐานะที่กระผมเป็นอธิการบดีผู้ก่อตั้งและปัจจุบัน
ท�ำหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย ขอยืนยันว่าการบริหาร
มหาวิทยาลัยในช่วงนี้ ความเอาจริงเอาจังของสภามหาวิทยาลัย
ในฐานะองค์กรนโยบาย ได้ร่วมกันอย่างแข็งขันที่จะผลักดัน
ให้มหาวิทยาลัยของเรา ก้าวไปสูค่ วามเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์
แบบในระดับแนวหน้าและทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของการเป็นประเทศไทย 4.0 ตามทีเ่ ป็นจุดมุง่ หมาย
ส�ำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ในโอกาสนีข้ อเชิญชวนให้ทกุ คนและทุกฝ่ายเข้ามาร่วมกัน
เพื่อให้สิ่งที่เราวาดหวังอยากจะเห็นมหาวิทยาลัยแห่งนี้บรรลุ
ความเป็นเลิศและสามารถน�ำพาไปสูก่ ารเป็นพลังขับเคลือ่ นให้ไปสู่
ประเทศไทย 4.0 สัมฤทธิผ์ ลตามความมุง่ มาดปรารถนาทุกประการ
www.wu.ac.th
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ในช่วง 27 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้วางรากฐาน
การพั ฒ นาในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แต่ ใ นช่ ว งกว่ า 2 ปี
ทีก่ ระผมมาเป็นอธิการบดี ได้เร่งรัดการพัฒนามากยิง่ ขึน้
เพราะปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงได้
ประกาศให้ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์ เ ป็ น “ยุ ค แห่ ง
การเปลี่ยนแปลง”
การเปลี่ ย นแปลงประการแรก คื อ การปฏิ รู ป
การเรี ย นการสอน โดยยกเลิ ก การเรี ย นในห้ อ งเรี ย น
ใหญ่แบบ One- Way และได้น�ำกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
www.wu.ac.th

เพือ่ การสอนและการสนับสนุนการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพของ
ประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional
Standards Framework) จาก The Advance Higher
Education (AdvancyHE) ที่ มุ ่ ง เน้ น การสอนเพื่ อ
เสริ ม สร้ า งทั ก ษะการคิ ด วิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
แก่นักศึกษา ซึ่งอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ต้ อ งผ่ า นการอบรมกรอบ UKPSF ทั้ ง หมด 100%
การประเมินระบบ UKPSF ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ Associate
Fellow, Fellow, Senior Fellow และ Principal Fellow
ภายในสิน้ ปี 2562 จะมีอาจารย์ทผี่ า่ นเกณฑ์การประเมิน
ได้รบั ประกาศนียบัตรการเป็นผูส้ อนมืออาชีพในต�ำแหน่ง
Fellow และ Senior Fellow ร้อยละ 40 ของอาจารย์
ทั้งหมด ซึ่งมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งหมดนี้ คือการ
ยืนยันว่ามหาวิทยาลัยให้ความส�ำคัญมากกับการปฏิรูป
การเรียนการสอน เพื่อให้มั่นใจว่าอาจารย์จะมีทักษะใน
การสอนให้นกั ศึกษามีทกั ษะการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์
และคิดนอกกรอบได้
เรือ่ งหนึง่ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการและเสร็จสิน้ เป็นทีเ่ รียบร้อย
แล้ ว คื อ การจั ด ตั้ ง สถาบั น ภาษาเพื่ อ ปฏิ รู ป การเรียน
การสอนภาษาอั ง กฤษ โดยก� ำ หนดให้ นั ก ศึ ก ษาเรี ย น
วิ ช าทั่ ว ไปเป็ น ภาษาอั ง กฤษทุ ก ภาคการศึ ก ษา เป็น
เวลา 2 ปี รวม 6 ภาคการศึ ก ษา ซึ่ ง จะเปลี่ ย นแปลง
จากเดิมที่นักศึกษาเรียนแค่ 1 ปี 3 ภาคการศึกษา และ
หลังจากเข้าไปเรียนวิชาเอก ยังก�ำหนดนโยบายเพื่อให้
มั่นใจว่า บัณฑิตที่ส�ำเร็จการศึกษาจะสามารถใช้ภาษา
อังกฤษในชีวิตประจ�ำวันได้ จึงก�ำหนดให้ทุกหลักสูตรจะ
ต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษประมาณ ร้อยละ 50 ซึง่ ภายใน
3 ปีนี้ ทุกส�ำนักวิชาต้องพัฒนาและเพิม่ การเรียนการสอน
ที่เป็นภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเป้าหมาย
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    ในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ คื อ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง าน
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ปรับปรุงสหกิจศึกษา ซึ่งแต่
เดิมที่ก�ำหนดให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นเวลา
4 เดือน ขณะนี้หลักสูตรใหม่ก�ำหนดให้นักศึกษาที่มีสภา
วิชาชีพดูแลต้องไปสหกิจศึกษา 2 ภาคการศึกษา เป็น
ระยะเวลา 8 เดือน เมื่อผู้ประกอบการรับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าท�ำงาน  จึงไม่ต้องกังวลเรื่อง
ทักษะการท�ำงาน นี่คืออีกหนึ่งความส�ำคัญของคุณภาพ
บัณฑิตที่ต้องมีความรู้   มีความสามารถในเรื่องวิชาการ
และเชี่ยวชาญการปฏิบัติ
เรื่องสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน
นักศึกษาใหม่ที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 จะได้เรียน
ในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ห้องปฏิบัติการที่
ทันสมัย (Digital LAB) ทัง้ หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   อีกส่วนหนึง่ ทีข่ าดไม่ได้สำ� หรับนักศึกษา คือ Sport
Complex มหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นาและปรับปรุงสนามกีฬา
ที่เหมาะสมและทันสมัยส�ำหรับนักศึกษาและบุคลากร
ทุกคน นอกจากนี้มีข่าวความคืบหน้าที่น่ายินดีจะเรียน
ทุกท่านว่า โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ในระยะแรกจะสร้างเสร็จในปี 2562 นี้ และ
ภายในปี 2564 จะด�ำเนินการเรือ่ งของบประมาณส�ำหรับ
การตกแต่งภายในและอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์
และคาดว่าต้นปี 2564 จะสามารถเปิดให้บริการผู้ป่วย
ในได้จ�ำนวน 120 เตียง  และช่วงต้นปี 2565 จะสามารถ
เปิดให้บริการได้ 419 เตียง  จึงขอถือโอกาสนี้เชิญชวน
อาจารย์แพทย์ที่สนใจมาสมัครเป็นอาจารย์ประจ�ำส�ำนัก
วิ ช าแพทยศาสตร์ หรื อ โรงพยาบาลศู น ย์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอีกอย่างหนึ่ง คือ
“สวนวลัยลักษณ์”  โดยการพัฒนาพื้นที่ขนาด 255 ไร่
แบ่งเป็น พืน้ ทีอ่ า่ งน�ำ 
้ จ�ำนวน 130 ไร่ เป็นผืนดิน จ�ำนวน
125 ไร่ ขณะนี้ มี พี่ น ้ อ งประชาชนทั้ ง จากจั ง หวั ด
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นครศรีธรรมราชและใกล้เคียงมาใช้บริการและเยี่ยมชม
เป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับผูส้ นใจมาเยีย่ มชมสวนวลัยลักษณ์
เป็นหมูค่ ณะ ทัง้ โรงเรียน หน่วยงานราชการและภาคส่วน
ต่างๆ สามารถติดต่อประสานงานขอผู้น�ำเที่ยว และร่วม
Campus Tours กับทางมหาวิทยาลัยได้ ทั้งหมดนี้คือ
ความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ในรอบปีที่ 27
   ในโอกาสวั น สถาปนามหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
ครบปีที่ 27 วันที่ 29 มีนาคม พุทธศักราช 2562  ช่วงเช้ามี
พิธที ำ� บุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร
ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธาน
ในพิธ  ี และการปาฐกถาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย
ศิรชิ นะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง หนึง่ ในผูร้ ว่ ม
ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นอกจากนี  ้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จดั งานใหญ่
คือ งานวลัยลักษณ์เดย์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3
เมษายน 2562 ภายในงานประกอบด้วย งานวลัยลักษณ์
เกษตรแฟร์ ซึง่ มีนทิ รรศการแสดงความก้าวหน้าทางด้าน
การเกษตร ทั้งยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช และถื อ เป็ น โอกาสอั น ดี ข องพี่ น ้ อ ง
ประชาชนและเกษตรกร ที่ มี ผ ลผลิ ต ทางการเกษตร
และผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชนจะได้ น� ำ มาเสนอภายในงาน
งานวลัยลักษณ์วิจัย ระหว่างวันที่ 27- 28 มีนาคม 2562   
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในหัวข้อ “การปฏิวตั ิ
อุ ต สาหกรรมยุ ค ที่ 4 และผลกระทบ” ระหว่ า ง วั น ที่
27-30 มี น าคม 2562 ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย วลั ย ลั ก ษณ์
ได้รับเกียรติจาก ดร.จ�ำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิด  และได้
รับเกียรติจาก ดร.ไพรินทร์   ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นองค์ปาฐกในการประชุม
วิชาการครั้งนี้ด้วย
ท้ายทีส่ ดุ นี  ้ ขอเชิญชวนพีน่ อ้ งประชาชนและผูส้ นใจ
มาร่วมงาน “วลัยลักษณ์เดย์”  ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม
- 3 เมษยาน 2562 ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
www.wu.ac.th
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กิ จ ก ร ร ม เ ด่ น ใ น ร อ บ ปี
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและ
ส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เมือ่ วันที่ 25 กันยายน 2561
บั น ทึ ก เทปโทรทั ศ น์ ถ วายพระพร 12 สิ ง หา มหาราชิ นี เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 86 พรรษา 12 สิงหาคม
2561 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.11) จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 31
กรกฎาคม 2561
พิธถี วายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติ
พระภารกิจอันทรงคุณประโยชน์ยงิ่ ต่อประชาชนและประเทศชาตินานับประการ ณ หอประชุมใหญ่
อาคารไทยบุรี เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
        พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติ และ
Coventry University London Campus ประเทศอังกฤษ ภายใต้โครงการ WUIC Soft Opening ครัง้ ที่ 2
โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561
พิธลี งนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการนวัตกรรมการพัฒนาสถาบันการศึกษาเพือ่ ก้าวสู่
มหาวิทยาลัยดิจทิ ลั ทางการศึกษาและมหาวิทยาลัยสีเขียว (University of Digital Education & Green
University) โดยมีคณะผูบ้ ริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริษทั บลิส-เทล จ�ำกัด (มหาชน) บริษทั หัวเว่ย
เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมด้วยสือ่ มวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริเวณ SOLUTION
EXPERIENCE CENTER ชั้น 39 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561
        ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับมอบทุนมูลนิธิ
ท่านท้ า วมหาพรหมโรงแรมเอราวั ณ เพื่ อ ซื้ อ เครื่ อ งมื อ แพทย์ จ� ำ นวน 10 ล้ า นบาท โดยมี
พิ ธี ม อบ ณ ห้องแกรนด์บอลล์รมู 3 โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2561
การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และองค์การเภสัชกรรม
เพือ่ ร่วมกันพัฒนาการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ มุง่ สร้างเภสัชกรเพียบพร้อมทัง้ ความรู้ ประสบการณ์
และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคาร
บริหาร เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา
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กิ จ ก ร ร ม เ ด่ น ใ น ร อ บ ปี
ค่ า ยวั ฒ นธรรมนานาชาติ 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
กิจกรรมถ่ายทอดสดรายการพิเศษ โครงการ “รวมใจวลัยลักษณ์” เพือ่ ระดมทุนพัฒนาโรงพยาบาล
ศูนย์การแพทย์และนักศึกษาทีข่ าดแคลนทุนทรัพย์” ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 MCOT (30) โดยผูม้ จี ติ ศรัทธา
ร่วมบริจาคเงินกว่า 500 ราย จ�ำนวนเงินรวมกว่า 42 ล้านบาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561
โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 21 ประจ�ำปีการศึกษา 2561
ได้รบั เกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 14-28
กรกฎาคม 2561
พิธรี บั มอบรถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้ชอื่ โครงการรถไฟฟ้า มวล. จ�ำนวน 18 คัน
จากคุณสุเนตร คุณานันทกุล รองกรรมการผู้จัดการบริษัท โกลบอล คอร์ปอเรชั่น เพื่อน�ำมาใช้เป็น
ระบบขนส่งภายในมหาวิทยาลัย ส�ำหรับให้บริการแก่นกั ศึกษาและบุคลากร ใน 5 เส้นทาง โดยจะเริม่
ให้บริการอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2561
        นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด
Exploring Asean Culture Through Multiethnics Contemporary Dance โดยมีนักศึกษาจาก
ประเทศไทย มาเลเซียและอินโดนีเซีย จ�ำนวน 12 สถาบันเข้าร่ว ม รวมทั้งสิ้น กว่ า 1,000 คน
ร่วมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมผ่านทางการแข่งขันกีฬา ณ Universiti Teknologi MARA ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 20-26 กรกฎาคม 2561
พิ ธีเปิ ด สถาบันภาษามหาวิท ยาลัย วลัย ลักษณ์ Walailak University Language
Institute (WULI) อย่างเป็นทางการ มุง่ เสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นกั ศึกษา ก้าวสูค่ วามเป็น
เป็นนานาชาติภายใต้บรรยากาศการเรียนรูภ้ าษาอังกฤษทีท่ นั สมัย โดยมีผบู้ ริหารของมหาวิทยาลัย
คณาจารย์ ข องสถาบันภาษา บุคลากรและนัก ศึกษาเข้าร่ว ม ณ สถาบันภาษามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561
        การประชุมวิชาการระดับชาติแ ละนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซี ย น”
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
พิ ธี ป ฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาใหม่ วิ ท ยาลั ย นานาชาติ รุ ่ น แรก ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2561
โดยเป็ น นั ก ศึก ษาที่มาจาก 4 ทวีป 15 ประเทศ ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร เมื่อวันที่
11 กันยายน 2561
www.wu.ac.th
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        ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Indiana University-Purdue University Indianapolis
(IUPUI) น�ำโดย Prof. Dr. Nasser H. Paydar, Chancellor and Prof. Dr. Gil Latz Associate
Vice Chancellor for International Affairs of Indiana University–Purdue University
Indianapolis (IUPUI) ในโอกาสทีเ่ ดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพือ่ หารือความร่วมมือ
ทางวิชาการร่วมกันของทั้ง 2 สถาบัน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน ขับเคลือ่ นความร่วมมือ
ทางวิชาการ พร้อมร่วมสร้างบัณฑิตนิติศาสตร์ให้เป็นคนเก่ง คนดี ณ ห้องโมคลาน อาคารบริหาร
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัคร
ราชกุรี ระยะที่ 1 คาดจะแล้วเสร็จกลางปี 2562 และเปิดให้บริการปลายปี 2562 ณ บริเวณสถาน
ที่ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ (ตรงข้ามอาคารวิชาการ 3) เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
         พธิ ลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการฟาร์มสาธิตการเลี้ยง
สุกรขุนและไก่ไข่ระบบปิดอัตโนมัติ (Green Farm)” ระหว่าง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริงที่สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจ และพัฒนางานวิชาการ
ด้านการเกษตรให้กับชุมชนและสังคม  ณ ห้องบอร์ดรูม ชั้น 30 อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562
ต้อนรับ Mr. Ding Xuezhong, Vice Dean, College of International Cooperative
Education, Harbin Engineering University (HEU) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและ
คณะ ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และ
ประชาสัมพันธ์ทนุ การศึกษา Marine Scholarship of China, Atomic Energy Scholarship
of China และ HEU Chinese Language Program พร้ อ มทั้ ง หารื อ ความร่ ว มมื อ ใน
การแลกเปลีย่ นบุคลากรและนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2562
      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 ระหว่างวันที่ 13-15
กุมภาพันธ์ 2562
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำนวน 37 คน ได้รับการรับรอง
มาตรฐานวิชาชีพเพือ่ การสอนและการสนับสนุนการเรียนรูท้ มี่ คี ณ
ุ ภาพของประเทศ
อังกฤษ หรือ The UK Professional Standards Framework (UKPSF) ใน
ระดับ Senior Fellow จ�ำนวน 8 คน และระดับ Fellow จ�ำนวน 29 คน อีกหนึ่ง
ความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ
www.wu.ac.th
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ผ ล ง า น เ ด่ น
นัก ศึก ษาส�ำนั ก วิ ช าเภสั ช ศาสตร์ คว้ า รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บที่ 1 การแข่ ง ขั น ทั ก ษะการตอบค�ำถาม
ทางเภสัชกรรม (Pharmacy quiz) ระดับประเทศ Pharmacy counseling Event 2018 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการรักษาแชมป์การแข่งขันงานดังกล่าว 2 ปีซ้อน โดยมีตัวแทนจากคณะเภสัชศาสตร์
ทั่วประเทศกว่า 19 สถาบัน เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561
นายเอกสิทธิ์ เขียวคราม และนางสาวฉัตรแก้ว สมบูรณ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรนิติศาสตร์ ได้รบั รางวัล
ชมเชย ในการแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นอุทธรณ์ ระดับประเทศ ครั้งที่ 4
ซึ่งจัดโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับส�ำนักงานศาลยุติธรรม ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และ
สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม-25 เมษายน 2561
นักศึกษากายภาพบ�ำบัด ชัน้ ปีที่ 4 จ�ำนวน 3 คน จากทีม “นวัตกรรมล้อเลือ่ นเคลือ่ นชีวติ Wheel for Life” ประกอบด้วย
น.ส.อัจฉรา เอียดหวัง น.ส.อัสมาอ์ พิทกั ษ์คมุ้ พล และนายกันทรากรณ์ แก้วดานา เข้ารับรางวัลชนะเลิศคลิป VDO นวัตกรรม
การดูแลผูส้ งู อายุ จากมูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส้ งู อายุไทย (มส.ผส.) ร่วมกับ สสส. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในงานเวทีสาธารณะ “ผู้สูงวัยกับโลกดิจิตัล” ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561
นางสาวเฉิดฉิน เลิศพงศ์ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ซึ่งมีอาจารย์ธนภร เจริญธัญสกุล เป็นอาจารย์ทปี่ รึกษา คว้ารางวัลนักข่าวแห่งอนาคตทีม่ ศี กั ยภาพดีเด่นภาคใต้ เป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน จากโครงการ 16th True Future Journalist Award 2018 ‘นักข่าวแห่งอนาคต ทรู’ ปีที่ 16 ประจ�ำปี 2561
นักศึกษาทีม Jointcarec และ ทีม SetBall เข้าร่วมแข่งขัน Pitching ในกิจกรรม Startup Thailand
League 2018 ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย
Startup จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนา Prototype เป็นจ�ำนวนเงิน
ทีมละ 50,000 บาท รวม 100,000 บาท เมือ่ วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561
บัณฑิตหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รุ่นที่ 17 สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพได้ทุกคน หรือผ่าน 100% โดยเข้าสอบจ�ำนวน 55 คน ผลปรากฏว่า บัณฑิตทั้ง 55 คน สามารถ
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพได้ทุกคน
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ วและการบริการ ส�ำนักวิชาการจัดการ คว้ารางวัลจากการประกวด
การประกอบอาหารในรายการ มหกรรมอาหารเพื่อการท่องเที่ยวไทย ตามรอยชิม 9 ถิ่นเมืองใต้ ณ ห้างโรบินสัน
จังหวัดตรัง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารของ 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561
ผลงานเรือ่ ง “เจลท�ำความสะอาดมือเพือ่ ก�ำจัดกลิน่ คาวปลาและอาหารทะเล” ได้รบั รางวัลข้อเสนอโครงการนวัตกรรม
สายอุดมศึกษาระดับ “ดีมาก” ซึง่ ได้รบั โล่รางวัล เหรียญเงิน และเงินรางวัลจ�ำนวน 15,000 บาท ในกลุม่ อาหารและผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพ (Food and Health Products) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ เป็นผู้รับมอบรางวัลจาก
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research
Expo 2018ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ )” เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561
รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เข้ารับรางวัลพยาบาล
ดีเด่น ประจ�ำปี 2561 สาขาการศึกษาพยาบาล ระดับผู้บริหารการศึกษาพยาบาล จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพรรณ
พีระวุฒิ นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯสาขาภาคใต้ ในงานการประชุมสามัญประจ�ำปี พิธีแสดงความยินดี
พยาบาลดีเด่นวันพยาบาลฯ ซึ่งสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้จัดขึ้น ณ โรงแรมหรรษา เจปี หาดใหญ่
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561
www.wu.ac.th
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ผ ล ง า น เ ด่ น
นางสาวมูรณี หนิมะ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
เข้ารับพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี จากสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด้วยคะแนนเฉลีย่
สะสม 3.80  ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวังเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2561
        ในปีงบประมาณ 2561 คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร
วิชาการระดับนานาชาติ รวมทั้งสิ้น 155 บทความ สูงกว่าทุกปีที่ผ่านมา (จ�ำนวนเฉลี่ย 3 ปีหลังอยู่ที่ประมาณ 120
ผลงาน) โดยจ�ำแนกเป็น  -บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล ISI และ Scopus จ�ำนวน 121 เรื่อง  -บทความตีพิมพ์ใน
ฐานข้อมูล Scopus แต่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ISI จ�ำนวน 30 เรื่อง - บทความตีพิมพ์ในฐานข้อมูล PubMed,
MathSciNet Agricola แต่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ISI, Scopus จ�ำนวน 4 เรือ่ ง
   นางสาวเรนุกา เพชรฤทธิ์ นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอาหาร ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เจ้าของไอเดียผลิตภัณฑ์
ซีเรียลจากเปลือกกล้วยน�้ำว้า คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ โครงการ Smart Start Idea by GSB Startup
ประจ�ำเดือนกันยายน 2561 ภายใต้โจทย์ “Idea WOW 4.0 นวัตกรรมเพิม่ มูลค่าผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิน่ สูก่ ารเป็นครัว
อาหารโลก” โดยได้รับรางวัลทุนการศึกษาจ�ำนวน 30,000 บาท
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา เปิดเผย
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 พบว่า โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัย
มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.66 ในระดับดีมาก จากผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ จ�ำนวน 13 ตัวบ่งชี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ประธานหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สาขาการจัดการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ�ำหลักสูตรการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์ ส�ำนักวิชาการ
จัดการ น�ำเสนอและร่วมส่งมอบสมุดปกขาว BCG Economy ต่อนายกรัฐมนตรี  ในงานนายกรัฐมนตรีพบประชาคม
วิจยั ด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว Bio-Circular-Green (BCG) Economy เพือ่ การ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�ำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ติดอันดับองค์กรด้านการวิจยั จากการจัดล�ำดับโดย SCImago Institutions
Rankings (SIR) เป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี SCImago Institutions Rankings (SIR) เริม่ จัดอันดับองค์กรด้าน
การวิจยั ทัว่ โลก ตัง้ แต่ปี 2009 – ปัจจุบนั ในรอบ 9 ปีทผี่ า่ นมา มีองค์กรด้านการวิจยั ไทย ติดอันดับ จ�ำนวน
17-24 องค์กร โดยไม่เคยปรากฎชือ่ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปี 2018 เป็นครัง้ แรกในรอบ 10 ปี ทีป่ รากฏ
ชือ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น 1 ในองค์กรทีต่ ดิ อันดับด้านการวิจยั โดยเป็นอันดับที่ 27 ของไทย และเป็น
อันดับที่ 714 ของโลก (จากของไทยทัง้ หมด 29 และของโลก 5,637 องค์กร ทีต่ ดิ อันดับ)
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับจากดัชนีวารสารชั้นน�ำระดับโลก Nature Index
Ranking 2018 ให้อยูใ่ นอันดับที่ 8 ของประเทศไทยเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และเป็นอันดับที่ 620 ของเอเชีย
(ระหว่างเดือนสิงหาคม 2017 - เดือนกรกฎาคม 2018) โดยการจัดอันดับดังกล่าวมาจากการพิจารณา
ผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูงตีพิมพ์ใน 82 วารสารชัน้ น�ำของโลก และเป็นทีย่ อมรับของแต่ละสาขา รวบรวม
จากสถิตบิ ทความทางวิทยาศาสตร์คณ
ุ ภาพสูง ทีต่ พี มิ พ์ลงในวารสารวิทยาศาสตร์ชนั้ น�ำของโลก ใน 4 กลุม่ วิจยั
ได้แก่ Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences
   รองศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี และ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา 2 นักวิจยั
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้ารับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562 จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม ได้รบั รางวัลเหรียญเงิน จ�ำนวน 2 ผลงาน ในการประกวด
โครงการ “รางวั ล นั ก คิ ด สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ รุ ่ น ใหม่ ” ประจ� ำ ปี 2562 ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ในงาน “วั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ”
ประจ� ำ ปี 2562 (Thailand Inventors’ Day 2019) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
www.wu.ac.th
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จ า ก ใ จ ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ
ดร.จรูญ ไชยศร

รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
  ในฐานะชาวนครศรีธรรมราชคนหนึ่ง รู้สึกภาคภูมิใจที่มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกิดขึ้นในจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นมหาวิทยาลัยทีเ่ กิดจากความต้องการของพีน่ อ้ งประชาชน พัฒนาการความก้าวหน้าด้าน
ต่างๆทีเ่ กิดขึน้ ตัง้ แต่ปแี รกจนมาครบปีที่ 27ท�ำให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยแห่งนีม้ คี วามสามารถในการบริหารจัดการ
ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชนทัง้ ชาวนครศรีธรรมราช ชาวภาคใต้ รวมทัง้ พีน่ อ้ งประเทศไทย
มีความเข้มแข็งทางศาสตร์ความรู้สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ทั้งแพทย์ พยาบาล สาธารณสุขและอื่นๆ
โดยเฉพาะการก่อสร้างโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์เพือ่ ดูแลด้านสุขภาพให้แก่พนี่ อ้ งประชาชนชาวภาคใต้ในอนาคต
อีกทัง้ มีสวนวลัยลักษณ์ทที่ �ำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นเสมือนปอด เป็นศูนย์กลางและทีพ่ ักผ่อนหย่อนใจ ท�ำให้
มหาวิทยาลัยใกล้ชิดประชาชนและชุมชนมากขึ้น
ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 ขอแสดงความยินดีตอ่ ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ทีไ่ ด้รว่ มกันท�ำให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มคี วามก้าวหน้า น�ำความรูไ้ ปใช้พฒ
ั นาท้องถิน่ และประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลงานทางวิชาการ งานวิจยั
ที่เป็นประโยชน์ ขอให้มีความจ�ำเริญและขอให้กิจการมหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าสืบไปครับ

คุณรุจาฑิต สุชาโต

กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ขอแสดงความยินดีกบั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสทีม่ อี ายุครบปีที่ 27 ผมเป็นอีกคนทีเ่ ฝ้ามองมหาวิทยาลัย
แห่งนีค้ อ่ ยๆเติบโตขึน้ มาเรือ่ ยๆ มีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นมหาวิทยาลัยวลัยทีท่ ำ� ประโยชน์มากมายให้กบั
ชาวนครศรีธรรมราช ในรูปแบบของการให้ความรูท้ างวิชาการกับชุมชน สังคมและประเทศชาติ และมีสว่ นร่วมกับหลายๆ
โครงการของจังหวัด ทัง้ ช่วยให้ความคิด ค้นคว้า วิจยั ปัจจุบนั ลูกหลานชาวนครศรีฯ สนใจศึกษาต่อทีม่ หาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์มากขึ้น อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีโครงการใหญ่ทั้งโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่ก�ำลังก่อสร้าง หรือ
สวนวลัยลักษณ์ที่สวยงามขนาดใหญ่ ด้านวิชาการ มีอาจารย์ที่มีความรู้ ความสามรถ เป็นที่ยอมรับของ
ชาวต่างชาติ ในฐานะคนนครศรีธรรมราชแอบภูมใิ จนิดๆว่า มหาวิทยาลัยของเราเติบโตขึน้ ทุกวัน เป็นสิง่ ทีน่ า่
ภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่
ในโอกาสที่ครบ 27 ปีนี้ ขออาราธนาศีลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ทวดตุมปัง โบราณสถานที่เก่าแก่ภายในมหาวิทยาลัย ดลบันดาลคุ้มครอง ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เจริญเติบโตต่อไปภายหน้า น�ำสิ่งที่ดีๆมาสู่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคใต้และประเทศ ขอให้ทงั้ คณาจารย์บคุ ลากรและนักศึกษา ประสบโชคดีมชี ยั และเป็นก�ำลังของชาติ ทีจ่ ะน�ำประเทศให้พฒ
ั นา
ไปในอนาคต ขอบคุณครับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและอดีตคณบดีส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
                 ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27 ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ได้ผู้น�ำที่มีความมุ่งมั่นจริงจัง ผลักดัน ให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ก้าวไปข้างหน้า เป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มี
ภูมทิ ศั น์สวยงาม เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและใช้ชวี ติ ของนักศึกษา ในส่วนของส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ซึง่ เป็นส�ำนักวิชา
ทีด่ ฉิ นั เคยด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการคณบดีผกู้ อ่ ตัง้ หลักสูตร จ�ำได้วา่ ขณะนัน้ เปิดการเรียนการสอนส�ำนักวิชาพยาบาล
ศาสตร์ได้ปเี ดียว ก็เจอกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจต้มย�ำกุง้ แต่ถงึ กระนัน้ ก็สามารถผ่านปัญหานัน้ มาได้เพราะ พยาบาล
เป็นวิชาชีพทีย่ งั ขาดแคลน นักศึกษาส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วทุกคนมีงานท�ำ ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ในอดีตไม่มี
โรงพยาบาลรายรอบ วัตถุประสงค์แรกเริม่ ในการวางพืน้ ฐานหลักสูตรจึงแตกต่างจากสถาบันอืน่ ตามอัตลักษณ์
หรือบริบทของมหาวิทยาลัย คือ การเน้นเรือ่ งโรงพยาบาลของคนในชุมชน ซึง่ ปัจจุบนั ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ก็ยงั คงรักษาความเป็นอัตลักษณ์นเี้ อาไว้ได้เป็นอย่างดี ทัง้ การบริการวิชาการ การวิจยั และการสอนทีส่ ามารถบูรณาการทัง้ 3 อย่างนีใ้ ห้เป็นประโยชน์กบั
ชุมชน การลงไปช่วยเหลือชุมชน เกิดเป็นการเรียนการสอนและการวิจยั ในชุมชน นีค่ อื จุดเด่นของส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และคิดว่าคณาจารย์ของส�ำนักวิชา จะท�ำงานวิจยั ทีเ่ ป็นประโยชน์กบั ชุมชนต่อไปเรือ่ ยๆค่ะ
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ก�ำหนดการจัดงานในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 27
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
เวลา

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

กิจกรรม

ท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร/อาหารแห้ง
เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  ครบปีที่ 27
ผูเ้ ข้าร่วมงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานและรับอาหารว่าง
ณ จุดลงทะเบียน
- ชมสือ่ วิดที ศั น์ จ�ำนวน 2 ชุด
- อธิการบดี กล่าวต้อนรับ
- นายกสภามหาวิทยาลัย (ศาสตราจารย์ ดร.วิจติ ร  ศรีสอ้าน)
  กล่าวในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบปีที่ 27
- ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง ประสบการณ์ การบริหารอุดมศึกษากับ
  มุมมองความท้าทายในปัจจุบนั ” โดย รองศาสตราจารย์
  ดร.วันชัย  ศิรชิ นะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง  
  และปูชนียบุคคลผูร้ ว่ มก่อตัง้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- นายกสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี  
แขกผูม้ เี กียรติ/ผูม้ อี ปุ การคุณต่อมหาวิทยาลัย และผูบ้ ริหาร  
รับประทานอาหารร่วมกัน
- พิธรี บั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ชัน้ ต�ำ่ กว่าสายสะพาย
  ประจ�ำปี 2561 และมอบโล่รางวัลต่างๆ
โดยนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานในพิธี
1) พิธรี บั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
ชัน้ ต�ำ่ กว่าสายสะพาย ประจ�ำปี 2561
2) มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ตามภารกิจหลัก 3 ด้าน
- รางวัลบุคลากรดีเด่น  ด้านการวิจยั
- รางวัลบุคลากรดีเด่น  ด้านบริการวิชาการ
- รางวัลบุคลากรดีเด่น  ด้านบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม
3) มอบรางวัลเชิดชูเกียรติบคุ ลากรทีม่ าปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ ง 25 ปี
4) มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น
การแข่งขันฟุตบอลประเพณีเชือ่ มความสามัคคี มวล. ครบปีที่ 27
- ศิษย์เก่า พบศิษย์ปจั จุบนั
- รวมดาว 27 ปี (ผูบ้ ริหาร มวล. ประชาคมนครฯ) พบสือ่ มวลชน

ลานเพลินตา
อาคารไทยบุรี

สถานที่

ด้านหน้าทางขึ้นห้องประชุมใหญ่
อาคารไทยบุรี
หอประชุมใหญ่อาคารไทยบุรี

สนามฟุตบอลหญ้าเทียม ม.วลัยลักษณ์

ก�ำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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