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 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนาม

ถวายพระพร..หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

พุทธศักราช 2562 พร้อมร่วมรับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในการ

เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที ่นั ่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และเสด็จออก ณ พระที ่นั ่งจักรีมหาปราสาท ให้

คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล ผ่านจอ LED และจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ 

ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยมีนายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำารวจ องค์กรอิสระ ผู้บริหารสถานศึกษา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐทุกสังกัด ภาคเอกชนและประชาชนจิตอาสา

ทุกภาคส่วน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกว่า 5,000 คน

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร 

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ระยะแรก เริ่มเปิดให้บริการรับผู้ป่วยในแล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จำานวน 16 เตียง 

เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดศูนย์การแพทย์อย่างเต็มรูปแบบในปลายปี 2563 จำานวน 120 เตียง และต้นปี 2565 จำานวน 419 เตียง

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า 

หลังจากท่ีโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เปิดให้บริการ

ระยะแรก..เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา..บุคลากรและบุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ 

ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยเปิดให้บริการดูแลรักษา แผนก

ผู้ป่วยนอก โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางต่าง ๆ ประกอบด้วย คลินิกทั่วไป 

คลินิกตา คลินิกวัดสายตา คลินิกคอนเทคเลนส์ คลินิกเด็ก คลินิกรักษ์ใจ(คลินิก

จิตเวข) คลินิกอายุรกรรม คลินิกโรคเรื้อรัง คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิก

สูตินรีเวช คลินิกหู คอ จมูก  คลินิกถันยเมตต์(คลินิกเต้านม) คลินิกศัลยศาสตร์ 

คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ซึ่งมีผู ้มาใช้บริการเฉลี่ย

วันละ 200 คน 

 ในขณะนี้ทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความพร้อมที ่จะเปิดให้บริการแผนกผู ้ป่วยในแล้ว จำานวน 16 เตียง แบ่งเป็น 

ชาย 8 เตียง หญิง 8 เตียง พร้อมทั้งขยายเวลาเปิดแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินจากเดิมเปิดถึง 20.00 น. เป็นตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ กรณีผู้ใช้สิทธิ์สำาหรับ

ผู้ป่วยใน ประกอบด้วย สิทธิ์องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยไม่ต้องสำารองจ่าย สิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง 30 บาท) ใช้ได้

สำาหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สิทธิ์รัฐวิสาหกิจสามารถขอใบส่งตัวจากหน่วยงานของตนโดยไม่ต้องสำารองจ่าย ส่วนสิทธิ์ข้าราชการเบิกจ่ายตรง

อยู่ระหว่างดำาเนินการ 

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ กำาลังดำาเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ 

ประกอบด้วย อาคารอำานวยการ 1 หลัง อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์ 3 หลัง อาคารพลังงาน 1 หลัง และกลุ่มอาคารที่พักบุคลากรจำานวน 450 ยูนิต 

ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 80 % มีกำาหนดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 2562 ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยได้ของบประมาณในการตกแต่งภายในและพัฒนา

ระบบบริการทางการแพทย์ จำานวน 990 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพันปีงบประมาณ 2563 - 2564 และจัดทำาคำาของบประมาณสำาหรับการติดตั้งอุปกรณ์และ

เครื่องมือทางการแพทย์เป็นงบผูกพัน ปี 2563 - 2564 อีกจำานวน 964 ล้านบาท ซึ่งปลายปี 2563 จะเปิดให้บริการ 120 เตียง และต้นปี 2565 จะเปิดให้บริการ 

419 เตียง หลังจากนั้นจะสร้างอาคารผู้ป่วยหลังที่ 4 เพิ่มเติม และจะรับผู้ป่วยได้ 550 เตียงต่อไป

 “ในอนาคตโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ จะเป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในภาคใต้ตอนบน เป็นโรงเรียนผลิตแพทย์ตอบสนอง

การขาดแคลนแพทย์ของพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ส่งเสริมการวิจัยทางการแพทย์ระดับตติยภูมิสอดคล้องเท่าทันกับความก้าวหน้าทางการแพทย์ของโลก 

รวมถึงการให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องประชาชนที่เจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโรคภัยที่สลับซับซ้อน ลดภาระไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องไปใช้บริการนอกพื้นที่อีกด้วย” 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ กล่าว

รพ.ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ระยะแรก 

เปิดให้บริการผู้ป่วยในขนาด 16 เตียง
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ผศ. ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต

ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำาระบบโลจิสติกส์เพื่อ วางแผนการผลิต 

การขนส่งและกระจายสินค้า
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.จรรยา...ชาญชัยชูจิต..อาจารย์ประจำาหลักสูตรบริหารธุรกิจ..สำานักวิชาการจัดการ..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ.(Logistics..and..Business..Analytics..Center..of..Excellence) และรักษาการผู้อำานวยการ

ศูนย์กิจการนานาชาต.ิ.ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำาระบบโลจิสติกส.์.เพื่อวางแผนการผลิต..การขนส่งและกระจายสินค้า โดยเฉพาะการยกระดับ

และปรับเปลี่ยนระบบการทำางาน เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน เจ้าของผลงานจดลิขสิทธิ์ระบบบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า..

(www.smartbackhaul.com)..เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์อย่างยั่งยืนให้กับบริษัทท่าอากาศยานไทย จำากัด มหาชน (AOT) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา เป็นคนจังหวัดสงขลา สำาเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ระดับปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขา Operational Research, University of Hertfordshire ประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างที่มาเป็น

อาจารย์ที่สำานักวิชาการจัดการ ได้รับทุนจากกระทรวงพลังงาน ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ทางด้าน Logistics and Supply Chain Management, Curtin University เครือรัฐ

ออสเตรเลีย และยังได้รับ Graduate Diploma in Management Science จาก The Japan-American Institution of Management Science (JAIMS) ประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

Certificate in Logistics Management จาก AOTS ประเทศญี่ปุ่น อีกด้วย

 หลังจากสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ได้ขอลาปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการสอนและการทำาวิจัย โดยได้ทำางานเป็นอาจารย์ที่ Curtin 

University สอนนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวิชา Logistics Analytics และ Global Distributions and Transportation และเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาโท

ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ Logistics and Supply Chain Management เป็นเวลา 3 ปี

 ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา มีประสบการณ์การทำางานภาคธุรกิจ โดยเคยทำางานให้กับบริษัทชั้นนำาทั้งในและ

ต่างประเทศ มีความเชี่ยวชาญการออกแบบและจัดทำาระบบโลจิสติกส์ เพื่อวางแผนการผลิต การขนส่งและกระจายสินค้า โดยเฉพาะการยกระดับและปรับเปลี่ยนระบบการทำางาน

โดยการใช้เครื่องมือช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) ที่ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ เช่น Optimisation model, Simulation method ร่วมกับการนำาเทคโนโลยีมาปรับระบบ

การทำางานใหม่ (Digital Transformation) ในองค์กร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำางาน ทำาให้สามารถนำาประสบการณ์ทั้งจากการสอนหนังสือที่ Curtin University และ

การทำางานภาคธุรกิจที่หลากหลายมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มมุมมองใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาอีกด้วย

 นอกจากงานด้านการสอนแล้ว..ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.จรรยา..ยังมีความสนใจและเชี่ยวชาญในงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือทางด้าน 

Operational Research เช่น Optimisation model , Simulation method ร่วมกับการนำาเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็นระบบการจัดการเพื่อใช้ในการบริหารงานด้านโลจิสติกส์และ

ซัพพลายเชน โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และหน่วยงานอื่นๆ จำานวน 9 โครงการ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำา

ระดับนานาชาติทางด้านโลจิสติกส์ เช่น International Journal of Logistics Management, International Journal of Logistics Research and Applications, International 

Journal of Logistics Systems and Management และ MIT Global Scale Network และผลงานหนังสือ Using Simulation Tools to Model Renewable Resources : The case 

of the Thai Rubber Industry ร่วมกับนักวิจัยจาก University of Chile ซึ่งตีพิมพ์และจัดจำาหน่ายโดย สำานักพิมพ์ Springer International Publishing AG ประเทศ Switzerland 

และหนังสือ Health4.0 : Next Generation Processes With The Latest Technologies โดยสำานักพิมพ์ Springer Nature Pte Ltd ประเทศ Singapore ร่วมกับ นักวิจัยจาก MIT 

Supply Chain and Logistics Excellence Center , Singapore National Healthcare Group และ สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ซึ่งกำาหนดตีพิมพ์

ในต้นปีหน้า (พศ. 2562) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการ (Editorial board) วารสาร World Review of Intermodal Transportation Research (WRITR) ซึ่งเป็นวารสาร

นานาชาติชั้นนำาในฐานข้อมูล Scopus ในสาขาโลจิสติกส์ ซัพพลายเชนและการขนส่ง รวมทั้งเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิอ่านบทความวิจัย และคณะทำางานชุดต่างๆ อีกด้วย 

 นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ยังเป็นที่ปรึกษาการวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน อาทิ การเป็นคณะทำางานและที่ปรึกษาในการ

วางแผนยุทธศาสตร์ให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราช ในโครงการสำาคัญๆ เช่น โครงการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง ให้แก่เทศบาลทุ่งสง โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัด

นครศรีธรรมราช และ ทำางานร่วมกับสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทยในการให้คำาปรึกษาแก่ภาคธุรกิจเพื่อวางกลยุทธ์การลดต้นทุนการขนส่ง และการสร้างมาตรฐานการเป็นผู้ประกอบการ

ด้านการขนส่งของประเทศไทย

 เกี่ยวกับปัญหาของระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรรยา เล่าให้ฟังว่า ระบบการขนส่งทางถนนเป็นส่วนหนึ่งของระบบโลจิสติกส์ ที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ปัญหาหลักของการขนส่งทางถนน คือ มีต้นทุนดำาเนินการที่สูงกว่าการขนส่งรูปแบบอื่น และมีการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศที่สูง ดังนั้น

หากประเทศไทยต้องการลดต้นทุนโลจิสติกส์และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจำาเป็นที่จะต้องลดต้นทุนการขนส่งทางถนนลงให้ได้ วิธีหน่ึงที่สามารถลดต้นทุน

การขนส่งทางถนนลงได้ คือ การลดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า (การขนส่งรถเที่ยวเปล่า คือ การขนส่งที่ไม่มีการบรรทุกสินค้ากลับจากการขนส่งสินค้า) จากงานวิจัยพบว่า สัดส่วนการขนส่ง

รถเที่ยวเปล่าของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 95 ขณะที่ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐอเมริกา ที่มีการบริหารจัดการที่ดี อยู่ที่ร้อยละ 20-30 ดังนั้น คณะนักวิจัยจึง

ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-based service (www. smartbackhaul.com) เพื่อทำาหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในลักษณะตัวกลาง (3PL - 

broker) ในการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าระหว่างบริษัทขนส่ง (Carrier) และตัวแทนผู้นำาเข้าและส่งออก (Shipper) โดยใช้ทฤษฎี Vehicle Routing Problem (VRP) ร่วมกับ

การสร้างอัลกอริธึมและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Optimisation model) เพื่อสร้างรายการจับคู่สินค้าและเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสมในรูปแบบ Consolidated truck 

 จากประสบการณ์การทำางานเป็นอาจารย์ในต่างประเทศ และการทำางานกับองค์กรทั้งในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งการทำางานวิจัยและบริการวิชาการด้านระบบโลจิสติกส์

มาอย่างต่อเนื่องของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรรยา ชาญชัยชูจิต จึงเชื่อมั่นได้ว่า ระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยจะพัฒนาไปสู่จุดที่สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และส่งเสริม

การเรียนการสอนของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ สำานักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น
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สสว. จับมือ ม.วลัยลักษณ์ แถลงจัดตั้ง

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ Excellence Center 

มุ่งยกระดับให้วิสาหกิจให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคง พร้อมสำาหรับการแข่งขันในยุค 4.0

 สำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)..ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จัดงานแถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์แห่งความเป็นเลิศ..Excellence..Center..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมเครือข่าย

วิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม 

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้กล่าวรายงาน นายถาวรรัตน์ คงแก้ว รอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ SME และประชาชน

ทั่วไปเข้าร่วม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

 อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง ผู้อำานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า 

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการสนับสนุนจากสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมให้จัดตั้ง Excellence center เพื่อดำาเนินการเสริมสร้างอาชีพขั้นพื้นฐาน

ให้กับประชาชน และสนับสนุนประชาชนที่มีความสนใจจะประกอบอาชีพในรูปแบบธุรกิจให้เกิด

การรวมกลุ่มกลายเป็นวิสาหกิจชุมชน พร้อมสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และ

ระดับจังหวัด เป็นการพัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อขยายโอกาส

ทางการค้าขายให้มากขึ้น เช่น สินค้า OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ อย. เป็นต้น 

รวมถึงการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับจังหวัดมากข้ึน..โดยคาดหวัง

ว่าการดำาเนินงานของศูนย์ Excellence Center จะสามารถส่งเสริม พัฒนา เพื่อยกระดับให้วิสาหกิจชุมชนไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและ

มั่นคง พร้อมสำาหรับการแข่งขันในยุค 4.0 พร้อมกันนี้ยังสามารถสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเพิ่มมากขึ้น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอด

ไป ที่สำาคัญจะสร้างรายได้ให้กับ 400 วิสาหกิจชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2562 นี้

 สำาหรับศูนย์แห่งความเป็นเลิศหรือ Excellence Center ซึ่ง สสว.และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ร่วมกันจัดตั้งในครั้งนี้จะดำาเนิน

กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนตามกรอบการส่งเสริมพัฒนา 2 ด้าน ได้แก่ ด้านภาคเกษตร และด้านสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่ง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีขอบเขตรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยอาศัยจุดเด่นและศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์

และมีความชำานาญในการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของวิสาหกิจชุมชน โดยกล่าวถึงปัญหาของวิสาหกิจ

ชุมชนในพื้นที่ และสามารถแก้ไขปัญหาผ่านนักวิชาการและประสบการณ์ของนักธุรกิจ รวมถึงนวัตกรรมด้านเกษตรที่มีสามารถนำาผลวิจัยมาช่วยใน

การเป็นข้อมูลให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มความแตกต่าง ผลิตภัณฑ์ที่ทำาให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ซึ่งโครงการดังกล่าว สสว. 

ยังได้บูรณาการความร่วมมือกับ 8 มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัย

นเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ 

ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน และคณะผู ้บริหาร ให้การต้อนรับ 

Mr. Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำาจังหวัดสงขลา..ซึ่งเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อบรรยาย

พิเศษในหัวข้อ..“Thailand..and..Indonesia..Relations”..และกระชับความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยเนื่องในโอกาส

เดินทางมารับตำาแหน่งใหม่..ณ..สถานกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำาจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 

ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

 โอกาสน้ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และคณะผู้บริหาร..ให้การต้อนรับพร้อมนำาชมสถานที่ต่างๆ.ภายใน

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ระยะแรก โรงพยาบาลสัตว์เล็ก วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

อัครราชกุมารี โครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ กลุ่มอาคารเรียนรวม และห้องเรียนแบบสมาร์ทคลาสรูม ศาลจำาลอง และ

สวนวลัยลักษณ์

กงสุลใหญ่อินโดนีเซียประจำาจังหวัดสงขลา 
เยือนม.วลัยลักษณ์
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 ฯพณฯ Tun Abdullah Ahmad Badawi อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5 ของประเทศมาเลเซีย และภริยา พร้อมด้วย Mr.MohdAfandi 
Abu Bakar กงสุลมาเลเซียประจำาจังหวัดสงขลา คณะผู้แทนจากโรงเรียนปอเนาะบ้านตาล จังหวัดนครศรีธรรมราชรวม จำานวน 14 คน 
เดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างเป็นทางการ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ 
ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร

อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมคณะ เดินทางเยี่ยมชม ม.วลัยลักษณ์

 การเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจที่อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียพร้อมคณะ จะได้
มาพบกับผู้บริหารและทำาความรู้จักกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยตนเอง โดยก่อนหน้านี้อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้ทราบมาบ้าง
แล้วว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศมาเลเซีย โดยมี Mr.MohdAfandi Abu Bakar 
กงสุลมาเลเซียประจำาจังหวัดสงขลา เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกต่างๆ แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยด้วยดี
มาโดยตลอด

 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ได้กล่าวต้อนรับ Tun Abdullah Ahmad Badawi อดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 5ประเทศ
มาเลเซีย และคณะ พร้อมกล่าวถึงพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ก้าวสู่สากล ก้าวสู่มหาวิทยาลัย
แห่งคุณภาพ ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ รวมถึงผลสำาเร็จทางด้านงานวิจัยที่ปัจจุบันมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัด
อันดับ(Ranking) โดย the Nature Index Ranking ในปี 2018 อยู่ที่ระดับ 10 ของประเทศ และ ในปี 2019 Scimaga Institutions Ranking 
ได้จัดอันดับให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่ 7 มีศูนย์วิจัยจำานวน 18 ศูนย์ ทำาการศึกษาวิจัยเพื่อตอบสนองทั้งในระดับชุมชนและ
ระดับชาติ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้นำาคณะไปเยี่ยมชมสวนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
ก่อนที่คณะจะเดินทางกลับในเวลา 12.00 น.

 อนึ่ง การมาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบเนื่องจากการมีส่วนช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ของอดีตเลขาธิการอาเซียน 
ดร..สุรินทร.์.พิศสุวรรณ..ผู้ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยกำาเนิด ปัจจุบันได้ถึงแก่กรรมไปแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 และ 
ฯพณฯ Tun Abdullah Ahmad Badawi ได้ให้เกียรติเดินทางไปคารวะหลุมฝังศพท่านที่มัสยิด Tha-It Mosque,Nonthaburi เมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2562 ก่อนเดินทางมายังจังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 เมษายน 2562 และในวันที่ 23 เมษายน 2562 ฯพณฯ Tun Abdullah 
Ahmad Badawi จะปาฐกถาในพิธีรำาลึกถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ “Memorial Talk on Dr.SurinPitsuwan” ณ โรงเรียนปอเนาะบ้านตาล 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
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สหกิจศึกษาในต่างแดน
เปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา

 สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ..ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบ

การและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง. .เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน : 2558) 

 ทั้งนี้..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทั้งใน

และต่างประเทศ โดยในส่วนของสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปเรียนรู้และ

เปิดโลกทัศน์ของการทำางานที่มีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และภาษาที่แตกต่าง ดังนั้น การปรับตัวและการเรียนรู้เรื ่องต่างๆ จึงมีความสำาคัญและ

เป็นการเริ่มต้นประสบการณ์การทำางานที่ท้าทาย โดยมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของนักศึกษาจำานวน 3 คน จากสำานักวิชาวิทยาศาสตร์มาให้อ่านกัน

 นางสาวปิยะนุช ตั้งมนัสสุขุม ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำานวณ สาขาคณิตศาสตร์เชิงคำานวณ สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์..ได้ไปสหกิจศึกษา..ที่ศูนย์วิจัย..IWR..มหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก..ประเทศเยอรมนี..ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่ส่งเสริมการวิจัยและการทำางานเก่ียวกับการ

คำานวณทางวิทยาศาสตร์ (Scientific computing) โดยได้รับการยอมรับว่า เป็นศูนย์วิจัยที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำาหรับการคำานวณทางวิทยาศาสตร์ 

โดยได้ไปต่อยอด Senior Project ในหัวข้อ การจำาลองการกระจายตัวของมลพิษทางอากาศที่ถูกปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมในบริเวณที่ล้อมรอบ

ด้วยภูเขา ซึ่งได้รับคำาปรึกษาและแนะนำาเป็นอย่างดีจาก Prof. Perter Bastian และบุคลากรในกลุ่มวิจัย

 นางสาวปิยะนุช ได้เล่าให้ฟังถึงการไปสหกิจศึกษาในครั้งนี้ว่า เนื่องจากเป็นนักศึกษาทุน พสวท. ซึ่งมีทุนสนับสนุนให้นักศึกษาในชั้นปีที่ 3-4 ได้ทำา

วิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ ประกอบกับทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีภาคการศึกษาที่ให้นักศึกษาได้ทำาสหกิจศึกษาพอดี จึงได้ใช้โอกาสนี้ไปสหกิจ

ศึกษาในต่างประเทศ โดยได้รับคำาแนะนำาจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ รุจิวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

 ตอนแรกที่ทราบว่า ได้ไปทำาสหกิจศึกษาในต่างประเทศ รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมาก แต่เมื่อถึงเวลาที่ต้องไปจริงๆ กลับรู้สึกกลัวขึ้นมา เพราะ

ไม่มั่นใจการใช้ภาษาอังกฤษของตัวเอง รวมทั้งความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานวิจัย ในช่วงแรกมีปัญหาการสื่อสารกับ Prof. แต่ก็แก้ปัญหาด้วยการอัดเสียง

ของ Prof. ขณะที่กำาลังอธิบายให้คำาแนะนำา แล้วนำากลับมาฟังอีกครั ้งพร้อมกับจดลงกระดาษทีละประโยค รวมทั ้งการเข้าไปเรียนในคลาสเรียน 

เพื่อทำาความคุ้นเคยและฟังสิ่งที่ท่านพูดให้มากข้ึน ทั้งยังได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา สุดท้ายก็สามารถผ่านเรื่องราวต่างๆ มาได้ด้วย

ความกรุณาจาก Prof. Bastian และพี่ๆในกลุ่มวิจัย ที่พยายามสื่อสารด้วยคำาที่ไม่ซับซ้อน รวมถึงให้คำาชี้แนะแหล่งความรู้เพื่อให้ไปศึกษาค้นคว้า

เพิ่มเติมด้วยตัวเอง

 ส่วนการใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี นางสาวปิยะนุช ได้เล่าให้ฟังว่า ค่อนข้างแตกต่างจากประเทศไทย ทั้งวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน โดยเฉพาะ

ภาษาที่ใช้เป็นภาษาเยอรมันทั้งหมด มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ นอกจากภาษาแล้วอาหารการกินส่วนใหญ่เป็นประเภทแป้ง

หรือเนื้อ ส่วนการเดินทางภายในเมืองไฮเดลเบิร์ก นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีจักรยานเป็นของตัวเอง แต่บางส่วนจะใช้รถสาธารณะอย่างรถรางหรือรถบัส 

นับว่าสะดวกมากๆ เพราะสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถผ่านแอพพลิเคชั่นของบริษัทขนส่งในเมือง และอีกสิ่งที่สำาคัญ คือ ซุปเปอร์มาเกตรวมถึง

ศูนย์การค้าต่างๆ ปิดทุกวันอาทิตย์ และไม่มีถุงให้บริการ ลูกค้าจะต้องเตรียมถุงผ้าไปเอง หรือซื้อที่เคาน์เตอร์จ่ายเงิน

 นางสาวปิยะนุช เล่าต่อว่า โชคดีที่ไปสหกิจฯ ช่วงเทศกาลคริสต์มาส ทำาให้ได้ประสบการณ์และบรรยายกาศของเทศกาลนี้ ในตัวเมืองมีการประดับ

ตกแต่งด้วยไฟสวยงาม มีตลาดคริสต์มาสซึ่งเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมมีของประดับตกแต่งเกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ของฝาก งานฝีมือ ขนมท้องถิ่นและ

เครื่องดื่มต่างๆ วางขาย เมื่อถึงวันคริสต์มาสทุกคนก็จะกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว ส่วนร้านค้าจะปิดเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ ยังได้ไปเที่ยวทั้งแฟรงค์เฟิร์ส 

และสทราซบูร์ ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งคริสต์มาส รวมทั้งได้มีโอกาสไปทำากิจกรรมกับรุ่นพี่ชาวไทย 

ทำาให้มีโอกาสสอบถามแนวทางการใช้ชีวิต การเรียน และการศึกษาต่อที่เยอรมนี

 “ถ้าหากว่า..เราไม่ยื่นมือออกไปไขว่คว้าสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวเองล่ะก็ไม่มีใครเขาหยิบยื่นสิ่งนั้นให้เราหรอกนะ”..นางสาวปิยะนุช...ตั้งมนัสสุขุม 

ฝากไว้ในตอนท้าย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อันดับ 7 ของประเทศ

โดย SCIMAGO Intitutions Rankings 

 SCImago Institutions Rankings ได้จัดอันดับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในปี ค.ศ.2019 ขยับดีขึ้น โดยอยู่อันดับที่ 7 

ของประเทศไทย จาก 22 มหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ อันดับที่ 255 ของเอเชีย และ อันดับที่ 696 ของโลก

ชิงช้าชักช้าช่วงช้าชัก             แรงผลักชักดึงเปลถึงแกว่ง
เหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงพลังแรง        พลังแฝงแบ่งจังหวะระยะไกว

ไกวแกว่งแบ่งกะจังหวะแกว่ง        ผ่อนแรงผ่อนรักชักรุกไล่
ไล่รุกลุกรู้อยู่ไรไร                   พักผ่อนหย่อนใจไกวชิงช้า

ชิงช้าทอดช่วงการหน่วงชัก        ผ่อนรักพักแรงแห่งท่วงท่า
เหม่อลอยปล่อยฝันขึ้นฟั่นฟ้า        เวล่ำาเวลามาผ่านเลย

แรงรักชักแกว่งเพื่อแต่งฝัน           ลอยล่องสวรรค์ชั้นเสวย
เก็บรักถักฟ้ามากอดเกย           อุ่นออกงอกเงยขึ้นงดงาม

แกว่งไกวชิงช้าในตาฝัน            ชิงช้าสวรรค์ชั้นสองสาม
ทอดช่วงถ่วงชั้นกันตามตาม        หวิวหวิวหวามหวามตามขึ้นลง

นั่งลงตรงนี้มีคนแกว่ง             สายรักถักแต่งพร้อมแรงส่ง
เร็วช้ารามือความซื่อตรง            ยืนยันมั่นคงนั่งลงนะ.

ชิงช้าชักช้า

สมใจ สมคิด
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ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์”

 ม.วลัยลักษณ์..จัด..“กิจกรรมกินแตงโม..ปลอดสาร..@.ม.วลัยลักษณ์”..เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายแตงโมแก่เกษตรกร 
พร้อมปลูกสละต้นแรก บนพื้นที่ 130 ไร่

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวในพิธีเปิดกิจกรรม 
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ว่า กิจกรรม “กินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์” 
ในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงการ “การสร้างความมีส่วนร่วมกับชุมชน” เปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
ในชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมกันปลูกพืชอายุสั้น แซมหรือเสริมพืชหลักของมหาวิทยาลัย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัย..และนอกจากนี้ยัง
เป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นและเป็น
ช่องทางหนึ่งที่จะช่วยจำาหน่ายผลผลิตแตงโม ให้ถึงมือผู้บริโภคได้หลากหลายช่องทางมากขึ้น 

 ในปีงบประมาณ 2562 นี้ มีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ จำานวน 14 คน ปลูกแตงโมปลอดสารพิษ จำานวน 130 ไร่ โดยเริ่มปลูกเมื่อประมาณ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา และเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตเมื่อประมาณวันที่ 6 เมษายน 2562 โดยกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการสร้างขวัญและ
กำาลังใจให้แก่เกษตรกรและส่งเสริมการกินแตงโมที่ปลอดภัย และในส่วนของโครงการปลูกพืชระยะสั้น ในอนาคตมหาวิทยาลัยยังมีโครงการ 
ที่จะเชิญชวนลูกหลานของชาวชุมชนมาร่วมกันปลูกผักปลอดสารพิษ หรือผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อจะให้พี่น้องเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น นี่คือ
สิ่งที่มหาวิทยาลัยตั้งใจจะทำาสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับชุมชน 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความตั้งใจอยากให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตที่ดีเติบโตไปพร้อมกับ
มหาวิทยาลัย และจะทำางานร่วมกับพี่น้องประชาชนมากขึ้น โดยที่ดินผืนนี้เดิมทีจะให้เป็นพื้นที่ปลูกสละพันธ์สุมาลี คาดว่าในอนาคต 3-4 ปี 
ข้างหน้า พื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ โดยการจัดให้มีการเยี่ยมชมสวนผลไม้ รับซื้อผลผลิตได้จากศูนย์ Smart Farm โดยตรง ซึ่งขณะนี้
มีไม้ผลที่ปลูกไปแล้ว กว่า10 ชนิด เช่น มะพร้าวน้ำาหอม ขนุนพันธ์ทองประเสริฐ ทุเรียน ฝรั่งกิมจู และอื่นๆ อีกหลายชนิด คาดว่า ภายในปี 2562 
จะสามารถปลูกไม้ผลได้ประมาณพันกว่าไร่ แบ่งเป็นมะพร้าวน้ำาหอม 150 ไร่ มังคุด 180 ไร่ ทุเรียน 270 ไร่ ขนุนทองประเสริฐ 270 กว่าไร่และ
ยังมีพื้นที่ๆเตรียมจะปลูกในที่ 2563 อีกด้วย 

 นอกจากน้ี ภายในศูนย์ Smart Farm ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีการก่อสร้างโรงเรือนเล้ียงไก่ระบบปิดซ่ึงบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จำากัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้ร่วมก่อสร้างโรงเรือนและโรงเรือนเลี้ยงสุกรอีก 650 ตัว เพราะฉะนั้นต่อไปศูนย์ Smart Farm ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จะเป็นศูนย์กลางที่ทันสมัย ทำาการปลูกพืชไม้ผล รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ เป็นแหล่งวิจัยของอาจารย์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของ
นักศึกษาและการอบรมสร้างอาชีพให้แก่ชุมชน

 กิจกรรมกินแตงโม ปลอดสาร @ ม.วลัยลักษณ์ นอกจากผู้เข้าร่วมงานจะได้กินแตงโมฟรี สดจากไร่ รสชาติหวานอร่อยแล้ว ยังมีการจำาหน่ายแตงโม
ในราคาถูก เพียงกิโลกรัมละ 7 บาท กิจกรรมการแข่งขันกินแตงโมและการแข่งโยนแตงโม อีกด้วย โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพงษ์วิณัย ชูยก 
นายอำาเภอท่าศาลา ผู้นำาชุมชน แขกผู้มีเกียรติในพื้นที่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชาวบ้าน
จากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัยและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

 จากนั้นศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี นำานายอำาเภอท่าศาลาและคณะผู้บริหาร ร่วมปลูกสละต้นแรกของแต่ละแปลง
รวมพื้นที่ปลูกสวนสละพันธ์สุมาลี จำานวน 130 ไร่ อีกด้วย 
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ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ 
คว้ารางวัล Bronze Award

ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ..ร่วมกับ..สถาบันวิจัยและพัฒนา..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..จัดนิทรรศการเพื่อ
นำาเสนอผลงานวิจัยในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2019 ซึ่งจัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ระหว่าง
วันที ่ 7-10 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นต์เตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร 
โดยนิทรรศการและผลงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ เรื่อง ระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า ( A smart 
backhaul trucking system ) ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร จรรยา ชาญชัยชูจิต ผู้อำานวยการแผนงานของโครงการวิจัยนี้ได้รับรางวัล 
Bronze Award โดยได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลจำานวน 30,000 บาท 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์โลจิสติกส์และธุรกิจ ( Logistics and Business Analytics Center for Excellence ) ก่อตั้งขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ การจัดการซัพพลายเชน และการจัดการการดำาเนินงาน รวมทั้งการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจเพื่อนำาไปสู่การตัดสินใจในการบริหารธุรกิจรวมถึงประเด็นสำาคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ..และการพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ..หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการดำาเนินงานและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนตามนโยบาย Thailand 4.0 

 งานวิจัยเรื่องระบบการจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่า ( A smart backhaul trucking system ) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยมุ่งเป้า ปี พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งรถเที่ยวเปล่าในรูปแบบ Web-
based service (www. smartbackhaul.com) เพื่อทำาหน้าที่เป็นระบบปฏิบัติการในลักษณะตัวกลาง (3PL - broker) ในการบริหารจัดการ
ขนส่งรถเที่ยวเปล่าระหว่างบริษัทขนส่ง (Carrier) และตัวแทนผู้นำาเข้าและส่งออก (Shipper) โดยใช้ทฤษฎี Vehicle Routing Problem 
(VRP) ร่วมกับการสร้างอัลกอริธึมและตัวแบบทางคณิตศาสตร์ (Optimisation model) เพื่อสร้างรายการจับคู่สินค้าและเส้นทางการขนส่ง
ที่เหมาะสมในรูปแบบ Consolidated truck โดยผลลัพธ์จากงานวิจัยนี้ได้จดลิขสิทธิ์ (Copyright) และถูกนำาไปใช้งานในเชิงพาณิชย์โดย บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จำากัด มหาชน (AOT) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการรถบรรทุกที่เข้ามาใช้บริการเพื่อนำาเข้าและส่งออกสินค้าภายในพื้นที่
เขตปลอดอากร (Free Zone) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณของรถขนส่งเที่ยวเปล่าที่เข้าออกภายในพื้นที่ 
ลดปัญหาความแออัดของพื้นที่ และลดต้นทุนการขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งยังเป็นโครงการนำาร่องในการลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (GHG emissions) จากภาคการขนส่งและที่สำาคัญเป็น การเพิ่ม Logistics Performance Index (LPI) ให้แก่ประเทศ
ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ โลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)

สารวลัยลักษณ์  I 11

สารวลัยลักษณ์  I กุมภาพันธ์ 2562



สารวลัยลักษณ์
ปีที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓๓๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ISSN 08959-3523 WALAILAK UNIVERSITY NEWSLETTER


