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Walailak University Newsletter NEWS

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	พร้อมด้วยพนักงานหน่วย
ประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	กรุงเทพมหานคร	 เข้า
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูต	ิ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราช
กุมารี		ทรงเจริญพระชันษาครบ	59	ปี	(4	กรกฎาคม	2559)	เมื่อ
วันที่	1	กรกฎาคม	2559		ณ	ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ	์
กรุงเทพมหานคร		เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมร�าลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ		ที่ทรงบ�าเพ็ญพระกรณียกิจแก่ปวงชนชาว
ไทย	โดยม	ีคณุหญงิลกัษณาจนัทร	เลาหพนัธุ	์รองประธานสถาบนั
วิจัยจุฬาภรณ์	ฝ่ายบริหาร	เป็นประธานในพิธี	
	 ในการนี้ 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได ้จัดกิจกรรม
เฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลักษณ์	
อัครราชกุมารี	เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ	ครบ	59	ชันษา	
(4	กรกฎาคม	2559)	เพื่อแสดงความจงรักภักดี	และส�านึกใน
พระกรุณาธิคุณท่ีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของ

ประชาชนและประเทศชาติ	โดยเฉพาะการทรงงานด้านงานวิจัย
วิชาการ	งานพัฒนาวิทยาศาสตร์	งานสาธารณสุข	ตลอดจนการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งควบคู่กับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	โดยม	ี
ดร.สรุนิทร์	ไหมศรกีรด	รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ
และกจิการต่างประเทศ	เป็นประธานในพธิ	ีเมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	
2559	ณ	หอประชุมใหญ่	อาคารไทยบุรี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์			
พร้อมด้วยผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษา	ตลอดจนหัวหน้าส่วน
ราชการ	ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	สมาคมศิษย์เก่า	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	องค์การบริหารองค์การนักศึกษาสภา
นักศึกษา	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ตลอดจนหน่วยงานภายใน
ต่างๆ	ของมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์	ร่วมกันวางพานพุม่ถวายเครือ่ง
ราชสักการะ	เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี		ลงนามถวายพระพร	
ชมนทิรรศการเฉลมิพระเกยีรติ	ร่วมกนับริจาคโลหติเพ่ือถวายเป็น
พระกุศล	ตลอดจนร่วมบ�าเพ็ญประโยชน์	ในกิจกรรม“มวล.สาน
สัมพันธ์ชุมชน	:	สร้างฝายมีชีวิตทุ่งบ้านไผ่”	อีกด้วย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัปสร บุญยัง : FESEM กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด เพื่องานวิจัยและงานภาคอุตสาหกรรม

           Field Emission Scanning Electron
Microscope	(FESEM)	กล้องจลุทรรศน์อเิลก็ตรอน
แบบส่องกราดท่ีมสีมรรถนะสงู	ชนดิฟิลด์อมีสิชัน	เป็น
เครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจวิเคราะห์ลักษณะ
พืน้ผวิ	ขนาด	รูปร่างของอนภุาค	และลกัษณะการ
กระจายของเฟสในโครงสร้างจุลภาค	ซึง่เป็นอปุกรณ์ที่

ใช้กันอย่างแพร่หลายทัง้ในงานวิจยั	และงานภาคอุตสาหกรรม
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัปสร	บุญยัง	อาจารย์ประจ�าส�านักวิชา
วทิยาศาสตร์	เล่าว่า	FESEM	เป็นกล้องจลุทรรศน์อิเล็กตรอนทีมี่ก�าลงัขยายสงู
ถงึ	2,000,000	เท่า	ท�าให้สามารถศกึษาโครงสร้างขนาดเล็กระดับนาโนได้อย่าง
มีประสทิธภิาพ	เช่น	ตวัอย่างทางด้านวัสดุศาสตร์	อีกทัง้ยงัสามารถเชือ่มต่อกบั
อปุกรณ์วเิคราะห์ธาตเุชิงพลงังาน	(Energy	Dispersive	X-Ray	Spectrometer	
:	EDS)	ซึง่ช่วยในการศกึษาองค์ประกอบของธาตทุัง้เชิงปรมิาณและคณุภาพ	
และการกระจายขององค์ประกอบธาต	ุในวสัดทุีศ่กึษาได้	นอกจากนีย้งัสามารถ
เช่ือมต่อกบัอปุกรณ์วเิคราะห์การเรียงตัวของผลึกโดยใช้สญัญาณจากการเลีย้ว
เบนของอิเลก็ตรอนกระเจงิกลบั	(Electron	Backscatter	Diffraction	:	EBSD)	
เพ่ือระบโุครงสร้าง	ชนิดของผลกึ	และทศิทางการเรยีงตัวของผลึก
	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อัปสร	เล่าต่อว่า	ด้วยก�าลงัขยายท่ีสงู	และ
สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย	ครอบคลมุการศกึษาวิจยัในระดบัจลุภาค	
FESEM	เป็นเคร่ืองมือท่ีมีความจ�าเป็นต่อการศึกษาพัฒนางานวิจัยและภาค
อุตสาหกรรม	กระบวนการผลิต	การแก้ไขปัญหา	และควบคุมคุณภาพ	งาน
วเิคราะห์ความเสยีหายของวัสดุ	ได้เป็นอย่างดี	
	 พร้อมทัง้บอกเล่าถงึเครือ่ง	FESEM	ท่ีมใีห้บรกิารที	่ฝ่ายบรกิารการ
ใช้ประโยชน์เครือ่งมอื	ศนูย์เครือ่งมอืวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์	ซึง่ผูส้นใจสามารถติดต่อขอใช้บริการได้	ว่า	
	 Field	Emission	Scanning	Electron	Microscope	(FESEM)	รุน่	
Merlin	compact,	Zeiss	เป็นกล้องจลุทรรศน์อิเลก็ตรอนแบบส่องกราดทีม่ี
แหล่งก�าเนดิอเิลก็ตรอนแบบ	Schottky	type	field-emission	gun	ม	ีresolu-
tion	สงูถงึ	0.8	nm	ที	่15	kV	เหมาะส�าหรบังานทางวิทยาศาสตร์กายภาพ	ศกัย์
เร่งอเิลก็ตรอนปรบัเปลีย่นได้ในช่วง	0.02-30	kV	สญัญาณภาพทีไ่ด้จาก	FESEM	
แบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	1.	Secondary	Electron	Image	(SEI)	เป็น
สญัญาณภาพทีไ่ด้จาก	secondary	electrons	(SEs)	ทีห่ลุดออกมาจากพ้ืน
ผวิของชิน้งานเมือ่ถกูล�าอิเลก็ตรอนชน	มาประมวลผล	ภาพทีไ่ด้แสดงให้เห็น
ลกัษณะของพืน้ผวิของบนชิน้งาน	(Morphology)	และ	2.	Backscattered	
Electron	Image	(BEI)	เป็นสัญญาณภาพท่ีได้จาก	Backscattered	Electron	
(BSEs)	ท่ีสะท้อนจากพืน้ผวิของชิน้งานมาประมวลผล	โดยสญัญาณทีไ่ด้ในแต่ละ
บรเิวณจะแปรตามเลขอะตอม	(atomic	number)	ในเนือ้สารบรเิวณนัน้ๆ	ภาพ
ท่ีได้	จงึมคีวามสว่าง	เข้มหรอือ่อนตามเลขอะตอมของธาตุทีเ่ป็นส่วนประกอบ
ของเนือ้สาร	(atomic	contrast)	BEI	จงึสามารถแสดงภาพทีแ่ยกแยะความแตก

ต่างของแต่ละบรเิวณท่ีมธีาตหุรอืสารประกอบต่างชนดิกนัได้	ตวัตรวจวัดส�าหรบั
การวเิคราะห์ด้วยภาพถ่ายของระบบหลกัใน	FESEM	รุน่	Merlin	compact	
ประกอบด้วย	2	ตวัตรวจวดั	คอื	SE2	detector	และ	In-lens	SE	detector	
ซึง่สามารถวเิคราะห์ภาพแยกระหว่างสญัญาณ	SEs	และ	BSEs	หรอืวเิคราะห์
ภาพรวมจากสญัญาณภาพทัง้	2	ได้
	 เคร่ือง	FESEM	รุ่น	Merlin	compact	น้ี	ยงัได้ตดิตัง้ชดุอปุกรณ์
พิเศษเพิม่เติม	ได้แก่	ชุดอปุกรณ์วเิคราะห์ธาตุเชิงพลงังาน	(Energy	Dispersive	
X-Ray	Spectrometer;	EDS)	ยีห้่อ	Oxford	รุน่	Aztec	ซึง่มพีืน้ทีร่บัพลงังาน	50	
mm2	ความละเอยีดในการแยกแยะ	(resolution)	ได้ถึง	127	eV	เมือ่วัดด้วย	
MnK	อตัราการตรวจจบัสญัญาณ	50,000	นบัต่อวนิาท	ี(cps)	โดยอาศยัหลกั
การทีว่่า	เมือ่ล�าอเิลก็ตรอนทีม่พีลงังานสงูพอเหมาะพุ่งเข้าชนชิน้งานซึง่ประกอบ
ไปด้วยอะตอมของธาตทุีอ่ยูใ่นสถานะพ้ืน	ท�าให้อเิลก็ตรอนในระดบัชัน้พลงังาน
วงในได้รบัพลงังานจากการชนหลดุออกจากอะตอม	แล้วอเิลก็ตรอนจากวงนอก
จะคายพลงังานออกมาบางส่วน	และเปลีย่นชัน้พลงังานเข้ามาแทนทีอ่เิลก็ตรอน
ทีห่ลดุออกไป	พลงังานทีอ่เิลก็ตรอนคายออกมานีจ้ะอยูใ่นรปูรงัสเีอกซ์และมค่ีา
เฉพาะตามธาตนุัน้	เมือ่วดัค่าพลงังานรงัสเีอกซ์นีด้้วย	EDS	จะสามารถวิเคราะห์
ได้ว่าชิน้งานประกอบด้วยธาตชุนิดใด	สามารถท�าการวเิคราะห์ธาตโุดยก�าหนด
แบบจดุ	(point)	หรอืบรเิวณ	(area)	หรอืแบบเส้น	(line	scan)	บนชิน้งานได้	
แสดงผลเป็นสเปกตรมัพลงังานของธาตตุ่างๆ	พร้อมกบัระบสุดัส่วนปริมาณของ
แต่ละส่วนประกอบ	สามารถสร้างแผนที	่(mapping)	ระบไุด้ว่ามกีารกระจายตวั
ของแต่ละธาตอุย่างไร
	 นอกจากนี	้FESEM	รุน่	Merlin	compact	ยงัต่อเข้ากบัชุดอปุกรณ์
วเิคราะห์การเรียงตวัของผลกึโดยใช้สัญญาณจากการเล้ียวเบนของอเิลก็ตรอน
กระเจิงกลบั	(Electron	Backscatter	Diffraction;	EBSD)	ยีห้่อ	Oxford	รุน่	
Nordlys	Max	ซึง่เป็นเทคนคิทีใ่ช้วเิคราะห์โครงสร้างผลกึ	ระดบัไมโครและนาโน
ซึง่สามารถระบุโครงสร้าง	ชนดิของผลกึ	ทศิทาง	การจัดเรยีงตัวของผลกึ	รวม
ทัง้ลกัษณะและขนาดของเกรนในระดับนาโนได้
	 ชุดอุปกรณ์นี้ถูกติดตั้งและใช้งานร่วมกับ	FESEM	ประกอบด้วย	
กล้องฟอสเฟอร์ติดตั้งเพื่อใช้รับสัญญาณจากการเลี้ยวเบนของอิเล็กตรอน
กระเจงิกลบั	ชดุโปรแกรมทีส่ามารถแสดงภาพ	Electron	Backscatter	Pattern	
(EBSP)	และท�าการระบกุารเรยีงตวัของผลกึ	(Indexing)	จากนัน้น�าข้อมลู	EBSP	
มาสร้างเป็น	Pole	Figure	และ	Inverse	Pole	Figure	ซึง่เป็นการวเิคราะห์การ
จดัเรียงผลกึแบบสามมติ	ิประมวลผลและแสดงภาพแผนที	่(Mapping)	หลาย
แบบ	เช่น	แผนทีก่ารจดัเรยีงตวัของผลกึ	แผนทีข่อบเขตของเกรน	แผนทีข่อง
เฟส	วดัขนาดของเกรน	ค�านวณและสร้างภาพการกระจายทางสถิติของการ
เรยีงตวัของผลึก
	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อปัสร	เล่าต่อว่า	นอกจากเครือ่ง	FESEM	ทีม่ี
ให้บรกิารแล้ว	ยงัมบีรกิารเตรยีมตวัอย่างด้วยเทคนคิต่างๆ	ทีร่องรบัการถ่ายภาพ	
และวเิคราะห์ข้อมลูด้วย	FESEM	อาทเิช่น	บรกิารเคลอืบตัวอย่างด้วยคาร์บอน	
(The	Cressington	108carbon/A)	และ	เคลอืบทอง	(The	Cressington	108/
Auto	Sputter	Coaters)	เตรียมตัวอย่างทางชวีภาพด้วยเครือ่ง	Critical	Point	
Dryer	(QUORUM	EMS850)	ยงัมเีครือ่งขึน้รปูแบบร้อน	MECAPRESS 
เครือ่งขดั	MECATECH	264	ส�าหรบัตัวอย่างทางวสัดศุาสตร์	เป็นต้น
	 ผูส้นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที	่ฝ่ายบรกิารการใช้
ประโยชน์เครือ่งมอื	ศนูย์เครือ่งมอืวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์	โทรศัพท์	0-7567-3225,	0	-7567-3248-50	หรอืhttp://cse.
wu.ac.th,	facebook	page	:	WUSEMhttps://www.facebook.com/WU-
SEM-713453728780504/?ref=aymt_homepage_panel
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สภา ม.วลัยลักษณ์ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ

ให้’ศ.ดร.สมบัติ  ธ�ารงธัญวงศ์’ ด�ารงต�าแหน่ง อธิการบดี

	 อาจารย์	ดร.อัตนันท์	 เตโชพิศาลวงศ์	รักษาการแทนผู้ช่วย
อธกิารบดีฝ่ายสือ่สารองค์กร	มหาวทิยาลยัวลยัลักษณ์	พร้อมด้วยตวัแทน
เครอืข่ายมหาวิทยาลยัเพือ่บรกิารสาธารณะ	32	สถาบนั	และผูแ้ทนจาก
สถานีโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล	5	ช่อง	ร่วมในพิธีเปิดตัวรายการ	ม.ทีวี	
(MORE	TV)	เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2559	ณ	ลานกิจกรรม	SIAM	
SQUARE	ONE	โดยมี	ศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อุดม	คชินทร	
อธิการบดมีหาวทิยาลยัมหิดล	ในฐานะประธานทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่ง
ประเทศไทย	(ทปอ.)	เป็นประธานเปิดงาน	
	 แนวคิดว่าด้วยช่องรายการเพ่ือบริการสาธารณะ	เป็นผลสืบ
เนือ่งจากการประชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	เมือ่ปี	พ.ศ.	2556	
ซึง่ประกอบด้วยมหาวทิยาลยัรฐั	27	แห่ง	และมหาวทิยาลยัเอกชน	5	แห่ง	
ซึง่ได้ท�าบนัทกึข้อตกลงเครอืข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่บรกิารสาธารณะ	และ
ได้เตรยีมยืน่ขอใบอนญุาตทีวีดิจิทัลช่องบรกิารสาธารณะ	ด้านการส่งเสรมิ
ความรู้	การศึกษา	วทิยาศาสตร์	เทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม	โดยใช้ชือ่ช่อง
ว่า	ม.ทีวี	(MORE	TV)	ภายใต้สโลแกน	“ทัง้ชวิีตคอืการเรยีนรู	้:	Learning	
never	ends”	เพือ่ผลติและออกอากาศรายการทีเ่ป็นองค์ความรูแ้ละ
งานวจิยัของมหาวทิยาลัยไปสู่สังคม	โดยมุง่หวังสร้างสังคมแห่งการเรียน
รูต้ลอดชวีติให้แก่คนไทยทัว่ประเทศ	
	 การร่วมกันของเครอืข่ายมหาวทิยาลยัท้ัง	32	สถาบนั	ในการ

									จากการประชมุสภามหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ์	ครัง้พเิศษ/2559	เมือ่วนัที	่25	
มถุินายน	2559	ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัท์
เห็นชอบให้	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ			
ธ�ารงธัญวงศ์	ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ซึง่มหาวิทยาลยั
จะได้เสนอชื่อเพื่อทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไปขณะเดียวกันได้มีมติ

แต่งต้ังให้	ศาสตราจารย์	ดร.สมบตั	ิธ�ารงธัญวงศ์		ด�ารงต�าแหน่งรักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์		ตัง้แต่วันที	่1	กรกฎาคม	2559	
เป็นต้นไป
      ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่		ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	
พร้อมด้วยพนกังานหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์	
กรงุเทพมหานคร	เข้าร่วมพธิถีวายพระพรชยัมงคล	เนือ่งในโอกาสวันคล้าย
วนัประสตู	ิสมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	
ทรงเจริญพระชันษาครบ	59	ปี	(4		กรกฎาคม	2559)	วนัที	่1	กรกฎาคม	

เปิดตวัรายการ	ม.ทวี	ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างการรบัรูแ้ละความตืน่ตวั
ให้เกิดขึน้ในสงัคมไทยเกีย่วกบัสถานโีทรทศัน์ประเภทบรกิารสาธารณะ
ในระบบดจิทิลั	และเพือ่ประชาสมัพนัธ์ให้ทราบถงึความพร้อมในการออก
อากาศของรายการ	ม.ทวีี	โดยมสีถานโีทรทศัน์ต่างๆ	รวม	5	ช่อง	ให้ความ
ร่วมมือในการออกอากาศของ	รายการ	ม.ทวีี	ประกอบด้วย	ช่อง	Bright	
TV,	Nation	TV,	NEW	TV,	TRUE4YOU	และ	Thai	PBS	รวมถงึเคเบลิ
ทวีท้ีองถิน่ครอบคลมุทกุภูมภิาคอกีอย่างน้อย	4	แห่ง	
	 ก่อนหน้านี	้เครือข่ายมหาวทิยาลยัเพือ่บรกิารสาธารณะ	ได้มี
การเตรียมยืน่ขอเปิดช่องต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง	กจิการ
โทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	 (กสทช.)	แต่ยังไม่ได้รับ
โอกาสให้ยืน่ค�าขอ	ในขณะทีมี่การจดัท�ารายการต้นแบบล่วงหน้าไปแล้ว	
จ�านวน	11	รายการ	รวมกันกว่า	150	ตอน	ซึง่คณะกรรมการเครอืข่าย
มหาวิทยาลัยเพือ่บริการสาธารณะ	เห็นสมควรให้น�ารายการท่ีผลติแล้ว
เผยแพร่สูส่าธารณะ	เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและบรกิารสงัคม
ตามเจตนารมณ์ทีจ่ะสร้างสงัคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ	
ซึง่รายการ	ม.ทวีี	ผลติโดยผูผ้ลติสมาชิกเครอืข่ายมหาวิทยาลยัต่างๆ	ของ
สถาบนัการศกึษาทีม่คีวามเป็นมอือาชพี	ในระดบัคณุภาพท่ีได้มาตรฐาน	
ภายใต้งบประมาณกว่า	17	ล้านบาท	โดยจะเร่ิมออกอากาศในเดือน
สงิหาคม	2559	เป็นต้นไป	

2559		ณ	ศนูย์ประชมุสถาบนัวิจยัจฬุาภรณ์	กรงุเทพมหานคร	จากน้ัน
วนัที	่5	กรกฎาคม	2559		ในโอกาสทีเ่ดนิทางมาปฏบัิตหิน้าท่ีในต�าแหน่ง
ผูบ้รหิารทีม่หาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	จงัหวดันครศรธีรรมราชเป็นวันแรก	ได้
น�าทมีคณะผูบ้ริหารชดุใหม่สกัการะทวดตมุปังและเยีย่มชมโบราณสถาน
ตมุปัง	เพือ่ความเป็นสริิมงคล		และพบปะประชาคมวลยัลักษณ์
	 อนึ่ง	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	 เกิดเมื่อวันท่ี	
17	เมษายน	พ.ศ.	2494	ที่จังหวัดสุพรรณบุรี	ส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรวีทิยาศาสตร์	(เกษตรศาสตร์)	คณะเกษตร	จากมหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์	ระดบัปรญิญาโท	รฐัศาสตร์	(การปกครอง)	จากจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	และระดบัปรญิญาเอก	สาขาการบรหิารการพฒันา	จาก
สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์	เป็นเลขาธกิารศนูย์กลางนสิตินกัศกึษา		
แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	2516	ทัง้น้ียงัรบัราชการเป็นอาจารย์ประจ�าคณะ
รัฐประศาสนศาสตร์		สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์	เคยด�ารงต�าแหน่ง
คณบด	ีและผูอ้�านวยการหลกัสตูรปริญญาเอกนานาชาต	ิและยังเคยด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการการเคหะแห่งชาติ	และกรรมการองค์การอุตสาหกรรม
ป่าไม้อกีด้วย

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเปิดตัวรายการ ม.ทีวี ผ่าน 5 ช่องทีวีดิจิทัล
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ม.วลยัลักษณ์ เปิดเวทีวลัยลักษณ์วิจยัครัง้ท่ี 8 ชูแนวคิด Research for Well-being

หวัข้อ	“การวิจยัเพือ่สนับสนนุอตุสาหกรรมท่องเทีย่วภาคใต้”	
	 การประชุมวิชาการดังกล่าวยังได้ผนวกกิจกรรมสัมมนา
วชิาการ	รปูแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยัง่ยนื	:	วจิยัเชงิพ้ืนที่
และรบัใช้สงัคม	การสมัมนาเรือ่ง	Learning	and	Teaching	Develop-
ment	for	Community	Engagement	การประชมุคณะกรรมการเครือ
ข่ายการวจิยัและพฒันานวตักรรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยสีูช่มุชนฐานราก	
สกอ.	ภาคใต้ตอนบน	และเวทีน�าเสนอความก้าวหน้าโครงการวจิยัของ
นักศึกษาผู้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา	นอกจากนี้
ยังมีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ์	การออกร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึจากศูนย์หนงัสอื	
และฟาร์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	นอกจากน้ี	ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์และ
สาธารณสขุศาสตร์	ส�านกัวชิาเภสชัศาสตร์	ส�านกัวชิาแพทยศาสตร์	และ
ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์	ยังร่วมกันจัดประชุมวิชาการระดับชาต	ิ
“สหวทิยาการสุขภาพ”	ครัง้ท่ี	1	หวัข้อ	Smart	and	Healthy	Life	โดยได้
รบัเกียรตจิาก	นายแพทย์มงคล	ณ	สงขลา	อดตีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง
สาธารณสขุ	บรรยายพเิศษในหวัข้อ	“การเตรยีมความพร้อมของบุคลากร
ทางสุขภาพของท้องถิ่นในศตวรรษที่ 	21”	และ	ศาสตราจารย	์
ดร.สร้อยสงัวาลย์	สาตะรักษ์	บรรยายหวัข้อ	“Heavy	metal	toxicity	:	
Preventive	and	therapeutic	strategies”	ด้วย	
	 “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ตระหนักถึงความส�าคัญของงาน
วจิยัและงานสร้างสรรค์	ท้ังการวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูใ้หม่	การวจิยัเพือ่
พฒันาการเรยีนการสอน	การวจิยัประยุกต์	การวจิยัสถาบัน	รวมไปถึงการ
สนบัสนนุงานวชิาการรบัใช้สงัคม	โดยส่งเสรมิและสนบัสนนุการสร้างงาน
วจิยัของคณาจารย์	และบคุลากรของมหาวิทยาลยั	เพือ่ให้ผลติผลงานวจัิย
งานสร้างสรรค์และนวตักรรมท่ีมคีณุค่าต่อสังคม	รวมทัง้ยงัส่งเสรมิให้เกดิ
การเผยแพร่ผลงานวิจยัท่ีมีประโยชน์สู่สาธารณะ	เพือ่ก่อให้เกดิการน�าผล
งานวจิยัไปใช้ประโยชน์ได้จรงิท้ังในเชงินโยบาย	เชงิวชิาการ	เชงิสาธารณะ	
เชงิสร้างสรรค์	เชงิพืน้ที	่และเชงิพาณชิย์	โดยมุง่เน้นให้นกัวจิยัสามารถคดิ
ต่อยอดและเพิม่มลูค่างานวจิยัได้”	รองศาสตราจารย์	ดร.ชิตณรงค์	กล่าว
ทิง้ท้าย	

	 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	จดัประชมุวลัยลกัษณ์วจิยั	ครัง้ที	่8	
ภายใต้แนวคดิ	Research	for	Well-being	การวิจยัเพือ่ความเป็นอยู่ที่
ดขีึน้	มนีกัวชิาการ	นกัวจัิย	จาก	50	สถาบนัทัว่ประเทศ	ส่งผลงานเข้าร่วม
กว่า	250	บทความ	โดยได้มีพิธเีปิดอย่างเป็นทางการเม่ือวนัท่ี	7	กรกฎาคม	
2559	ณ	ห้องประชมุ	4	อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละพฒันานวตักรรม	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชติณรงค์	ศริสิถติย์กลุ	รกัษาการแทนรอง
อธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารสงัคม	มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์	เปิดเผยว่า	
มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์	โดยสถาบนัวจิยัและพฒันา	ร่วมกับชมรมผู้รบั
พระราชทานทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล	เครอืข่ายการวจิยั	สกอ.ภาคใต้ตอน
บน	และหน่วยประสานงานส�านกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาติ	
(วช.	ภมูภิาคภาคใต้)	จดัประชมุวชิาการระดบัชาต	ิ“วลยัลกัษณ์วจิยั”	ครัง้
ที	่8	หวัข้อ	Research	for	Well-being	การวิจยัเพือ่ความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้	
ระหว่างวนัที	่7-8	กรกฎาคม	2559	ณ	อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยแีละ
พฒันานวตักรรม	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	เพือ่เป็นเวทสีาธารณะด้านการ
วจิยัและวชิาการให้กบัคณาจารย์	บคุลากร	นกัวชิาการ	นกัวจิยั	นกัศกึษา
และผูส้นใจ	ได้แลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การท�าวจิยัร่วมกนั	โดยมผีู้
สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการน�าเสนอแบบบรรยายและโปสเตอร์	รวมกว่า	
250	บทความ	จาก	50	หน่วยงานและสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.ชติณรงค์	กล่าวต่อว่า	การประชมุครัง้น้ีได้
รบัเกยีรตจิาก	ดร.เลศิชาย	ศริชิยั	รกัษาการแทนรองอธิการบดฝ่ีายกิจการ
นกัศกึษา	เป็นประธานเปิดการประชมุอย่างเป็นทางการ	ศาสตราจารย์	
นายแพทย์	ดร.ประพันธ์	ภานุภาค	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	ผูร้บัพระราชทานทนุมลูนธิอิานนัทมหดิล	บรรยายพเิศษ
เปิดการประชมุ	ในหวัข้อ	“	เอดส์	:	จากการวิจัยสู่ชุมชน”	รองศาสตราจารย์ 
ดร.อษุา	เลก็อุทยั	คณะสาธารณสขุศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหดิล	บรรยาย
หัวข้อ		“งานวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย” 
การบรรยายจากบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มีผลงานวิจัยเด่น
จ�านวน	2	คน	ได้แก่	รองศาสตราจารย์	ดร.จรวย	สวุรรณบ�ารงุ	บรรยาย
หัวข้อ	“รปูแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลอืดออกอย่างยัง่ยนื	:	วจิยัเชงิพืน้ที่
และรบัใช้สงัคม”	และ	อาจารย์	ดร.พิมพ์ลภสั	พงศกรรงัศลิป์	บรรยาย
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ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๕

		 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลศิ		 อนัดบั	๒	โรงเรยีนกระทุม่แพ้วพิทยาคม	
	 	 อ�าเภอบ้านสร้าง	จังหวัดปราจีนบุรี
รางวัลชมเชย	อันดับ	๑		 โรงเรียนสตรีทุ่งสง	(คณะที่	๒)	
	 	 อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	อันดับ	๒		 โรงเรียนทุ่งสง	(คณะที่	๑)	
	 	 อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการแข่งขันมัธยมศึกษาตอนปลาย	เข้าแข่งขันจ�านวน	๔๓	ทีม
รางวัลชนะเลิศ		 โรงเรียนสตรีทุ่งสง	(คณะที่	๑)	
	 	 อ�าเภอทุ่งสง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๑	โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม	
	 	 อ�าเมือง	จังหวัดบุรีรัมย์
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๒	โรงเรียนเบญจมราชูทิศ	(คณะที่	๑)			
	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	อันดับ	๑		 โรงเรยีนกลัยาณศีรธีรรมราช	(คณะที	่๒) 
	 	 อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	อันดับ	๒		 โรงเรยีนสชิลคณุาธารวทิยา	(คณะที	่๑)	
	 	 อ�าเภอสิชล	จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผลการแข่งขันระดับอุดมศึกษา	เข้าแข่งขันจ�านวน	๑๐	ทีม
รางวัลชนะเลิศ		 คณะมนุษยศาสตร์	
	 	 มหาวิทยาลัยทักษิณ	สงขลา
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๑	คณะศึกษาศาสตร์	
	 	 มหาวิทยาลัยศิลปากร(๒)	นครปฐม
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๒	ชมรมวรรณศิลป์	
	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
	 	 นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	อันดับ	๑		 คณะศึกษาศาสตร์	
	 	 มหาวิทยาลัยศิลปากร(๑)	นครปฐม
รางวัลชมเชย	อันดับ	๒		 ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	
	 	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
	 	 นครศรีธรรมราช

	 ผลการแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ครั้งที่	๑๕ 
เมื่อวันที่	๒-๓	กรกฏาคม	๒๕๕๙	อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ	์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ร่วมกับส�านักกวีน้อยเมืองนคร	จัดแข่งขัน
ร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ครั้งที่	๑๕	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ณ	หอประชุมใหญ ่
อาคารไทยบุรี	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ดร.สุรินทร์	ไหมศรีกรด	รกัษาการแทนรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการและ
กิจการต่างประเทศ	เป็นประธานในพธิเีปิด	กล่าวรายงานวตัถุประสงค์
การจดักจิกรรมโดย	รองศาสตราจารย์	ดร.สบืพงศ์	ธรรมชาต	ิผูอ้�านวย
การอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์
	 การแข่งขันร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	 ได้จัดต่อเนื่อง
มาเป็นครั้งที่	๑๕	โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการแต่งค�าประพันธ์
ไทย	ปลูกฝังความรักในมรดกไทย	และยกระดับความรู้	ทักษะและ
มาตรฐานผลงานของนักเรียนและนักศึกษา	ซึ่งในปีน้ีมีเยาวชนทั่ว
ประเทศเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด	๑๓๑	ทีม	โดยมีผลการแข่งขันดังนี้
ผลการแข่งขันระดับประถมศึกษา	เข้าแข่งขันจ�านวน	๓๓	ทีม	
รางวัลชนะเลิศ		 โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ	
	 	 อ�าเภอทุ่งสง	นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ		 อนัดับ	๑	โรงเรียนวดัประทุมทายการาม	
	 	 อ�าเภอสิชล	นครศรีธรรมราช
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	๒	โรงเรียนวัดเขาน้อย	
	 	 อ�าเภอสิชล	นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	อันดับ	๑		 โรงเรียนวัดกะเปียด	
	 	 อ�าเภอฉวาง	นครศรีธรรมราช
รางวัลชมเชย	อันดับ	๒		 โรงเรียนวัดขรัวช่วย	
	 	 อ�าเภอสิชล	นครศรีธรรมราช
ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	เข้าแข่งขันจ�านวน	๔๕	ทีม
รางวัลชนะเลิศ		 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร	
	 	 อ�าเภอปากพะยูน	จังหวัดพัทลุง
รางวัลรองชนะเลศิ	อนัดบั	๑		 โรงเรยีนเบญจมราชทูศิ	(คณะท่ี	๑)
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	 จากนั้นคณะผู้บริหารเดินทางไปยังพื้นที่การก่อสร้าง

โครงการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เพื่อรับฟังการ

บรรยายสรุปความคืบหน้าการก่อสร้างฯจาก	นายธนากร	

วันธนาภรณ์	ที่ปรึกษาควบคุมงาน	บ.นิติบุคคลร่วมท�างาน	

พีคิวทีเอส	จ�ากัด	โดย	รักษาการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	ได้ก�าชับให้ผู้ดูแลการก่อสร้างด�าเนินการอย่างเต็ม

ศักยภาพ	มีการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุด	

เนื่องจากศูนย์การแพทย์ดังกล่าวจะเป็นที่รองรับประชาชนภาค

ใต้ตอนบนที่จะเข้ามาใช้บริการต่อไปในอนาคต	

	 หลังจากนั้นทางคณะได้ลงพ้ืนท่ีดูความคืบหน้าการ

ก่อสร้างอาคารส�านักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ	ตรวจ

สอบสภาพภมูทิศัน์และอาคารหอพักนกัศกึษา	อาคารศูนย์อาหาร

กลางคืน	อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ	เพื่อน�าข้อมูลมาใช้ในการ

ปรับปรุงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป	

	 รกัษาการแทนอธกิารบดีมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	พร้อม

คณะผู้บริหาร	ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์

การแพทย์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์	

โครงการศนูย์กีฬาและสขุภาพ	และเขตหอพกันกัศึกษา	ในโอกาส

เข้ารับต�าแหน่งใหม่	

	 เม่ือวันที่	6	กรกฎาคม	2559	ท่ีผ่านมา	ศาสตราจารย	์

ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวิทย์	วุฒิสุทธิเมธาว ี

รกัษาการแทน	รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	ดร.เลศิชาย	ศริชิยั	รกัษา

การแทน	รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	ผูช่้วยศาสตราจารย์	

ดร.นคร	กกแก้ว	รกัษาการแทนผูช่้วยอธกิารบดฝ่ีายอาคารสถาน

ที่และโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	ตรวจเยี่ยม	อาคารวิจัย

วิทยาการสุขภาพ	เพื่อติดตามความก้าวหน้าและความพร้อม

ในการเตรียมการการเปิดให้บริการเบื้องต้น	ในรูปแบบของโรง

พยาบาลน�าร่อง	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์แพทย์ฯมวล.
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	 	 					ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	
ธ�ารงธัญวงศ์	 รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นประธาน
การประชุม ผู ้ปกครองในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดปฐมนิเทศ
และต้อนรับนักศึกษาใหม่	ประจ�าปีการ

ศึกษา	2559	เมื่อวัน ท่ี 	20	กรกฎาคม	2559	ที่ผ ่ านมา 
ณ	หอประชุมใหญ่	อาคารไทยบุรี	โดยมีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	
พร้อมคณะผู ้บริหาร	คณาจารย์	และบุคลากรมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	เข้าร่วมกว่า	2,000	คน	
	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 กล่าวในที่
ประชุมผู้ปกครองว่า	 มหาวิทยาลัยมีความตั้งใจอย่างยิ่งในการ
จัดการต้อนรับคณะผู้ปกครองและนักศึกษาใหม่	รุ่นที่	19	ที่ก้าว
สูป่ระตแูห่งความส�าเร็จในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	โดยผูบ้รหิาร	
คณาจารย์	 บุคลากรและนักศึกษารุ่นพ่ี	 พร้อมท่ีจะสร้างความ
ส�าเร็จไปกับนักศึกษาใหม่ทุกคน	ขณะเดียวกัน	มหาวิทยาลัยขอ
ให้ความมั่นใจแก่ผู้ปกครองทุกท่านว่า	 “เราจะดูแลบุตรหลาน
ของท่านเหมือนบุตรหลานของเรา”	นอกจากนี้	มหาวิทยาลัยยัง
มีแผนพัฒนาในทุกๆด้าน	 เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้น
น�า	(First	tier	University)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ด้านปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนให้บัณฑิตเป็นนักคิดท่ีเป็นทั้งคนดีและเก่ง	 มี	
Excellent	Facilities	เช่น	ห้องสมุด	ห้องปฏิบัติการต่างๆ	ด้าน
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มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ จดัประชุมผูป้กครองในโอกาสปฐมนิเทศและต้อนรบันักศึกษาใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2559

คณุภาพชวีติในรัว้มหาวทิยาลยัของนกัศกึษา	ด้านความปลอดภยั
ที่มีประสิทธิภาพ	 การปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามและการท�าให้
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น	 ดังนั้นจึงขอให้มั่นใจ
ว่า	บุตรหลานของท่านเมื่อส�าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	จะมีงานท�าอย่างแน่นอน	
	 ศาสตราจารย ์ 	 ดร.สมบัติ 	 กล ่าวเพิ่มเติมอีกว ่า	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความส�าคัญเรื่องคุณภาพบัณฑิต
เป็นอย่างมาก	โดยตั้งเป้าหมายให้บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	ต้องมีความสามารถอย่างน้อย	4	ประการ	คือ	
1.	มีความสามารถทางวิชาชีพ	2.เก่งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
3.สามารถใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง	 และ	 4.	 มีความรู้ความ
สามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ	เพื่อให้บัณฑิตจบการศึกษาไป
แล้วสามารถน�าความรู้ไปใช้เพ่ือพฒันาตนเอง	สงัคม	ประเทศชาต	ิ
และเป็นที่ภาคภูมิใจของผู้ปกครองทุกท่านต่อไป	
	 จากนั้นคณะผู้บริหาร	ดร.	สุรินทร์	ไหมศรีกรด	รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ	
และ	ดร.เลศิชาย	ศริชิยั	รกัษาการแทนรองอธิการบดฝ่ีายกจิการ
นักศึกษา	ได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์แก่คณะผูป้กครอง	พร้อมแนะน�าคณบด	ี
ทั้ง	11	ส�านักวิชา	ในตอนท้าย	เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะ
พดูคยุแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบัคณบดแีละอาจารย์ประจ�าส�านกั
วิชาต่างๆ	ที่บุตรหลานเข้าเรียน	



 

สสีัน แห่ง ภาษา

  วันน้ีเราจะพาคุณผูอ่้านไปดสู�านวนภาษาอังกฤษ (English Idioms) ท่ีเจอบ่อยๆกนัค่ะ คุณ

ผุอ่้านลองดูนะคะว่าในแต่ละส�านวนคุณผูอ่้านคุ้นเคยหรอืไม่ หากไม่คุ้นเคย ต้องลองใช้ดูนะคะ มา

เริม่กนัเลยค่ะ 

Useful English Expressions#3     

ขอข้าวจากนก
	 ฟิกฟี้เลี้ยวเฟี้ยวฟี้ลิกฟิกฟิกเฟี้ยว	 ท�ำนองท่องเท่ียวทุกถ่ินท่ี

เพลงรักกล่อมเห่อย่ำงเสรี	 ปรอดหัวจุกกรุกถ่ีระรี่ร้อง

	 ร้องเพลงแห่งรักถักโลกสวย	 แต่คนป่วยจับเจ้ำด่ังข้ำวของ

มำขังกรงขันแข่งแต่งท�ำนอง	 เจ้ำกู่ก้องร้องหำรักถูกกักกัน

	 เจ้ำเป็นนกผกโผบินทุกถ่ินท่ี		 อิสระและเสรีตำมท่ีฝัน

ฟิกฟี้เลี้ยวเฟี้ยวฟี้ลิกระริกพลัน	 เพรำะเสียงเพรำะจึงร้องขันข้ำงก้ันกรง	

	 เพียงกล้วยสุกน�้ำใสท่ีใส่ท้อง	 เจ้ำก็ร้องเรียกเพื่อนไม่เลือนหลง

แข่งขันบรรเลงเพลงทระนง										 ให้ผู้คนล้อมวงตำกแดดฟัง

	 กรงเรียงบนรำวนับร้อยร้อย	 มีคนคอยห้อมล้อมพร้อมควำมหวัง

ไม่ขี้เกียจกรุกถ่ีถ่ีมีพลัง	 ได้รำงวัลข้ำวสักถังก็ยังดี

สมใจ	สมคิด
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ดร. พชัร ีอิม่ศรี

1. (to) hit the books 

 ส�านวนน้ีสือ่ว่าผูพ้ดูต้องอ่านหนังสือหนกัเพือ่สอบ เช่น I cannot go out tonight, I have to hit the 

books. 

 ฉนัไม่สามารถออกไปข้างนอกคืนน้ีได้ เพราะจ�าเป็นต้องอ่านหนังสอืสอบ 

2. (to) hit the sack 

 ส�านวนน้ีเขยีนคล้ายๆข้างบนนะคะ แต่ความหมายไม่คล้ายเลย hit the sack มีความหมายว่าเข้านอน แต่ส่ือ

ความรูส้กึว่า ต้องพกัผ่อนเพราะเหน่ือยมาก เช่น I have to hit the sack now.  I’m so tired. ฉนัต้องเข้า

นอนแล้ว ตอนน้ีเหน่ือยมากเลย 

 เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผูอ่้านคุน้เคยกบัสองส�านวนด้านบนหรอืไม่คะถ้ายัง

ไม่คุ้นต้องลองน�าไปใช้ดูนะคะ เพราะความสามารถในการใช้ English idioms 

เป็นอีกทักษะทีค่นท่ีสนใจภาษาอังกฤษจ�าเป็นต้องฝึกฝนจะได้สามารถสือ่สาร

ภาษาอังกฤษได้ม่ันใจขึน้ค่ะ



  
  

	 เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2559	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 โดยได้

รับเกียรติจาก	ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 รักษาการแทน

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	เป็นประธานในพิธ	ีมคีณะผูบ้รหิาร	

คณาจารย์	เจ้าหน้าที่	ตลอดจนนักศึกษารุ่นพี่	ร่วมให้การต้อนรับอย่าง

อบอุ่น	ณ	หอประชุมใหญ่	อาคารไทยบุรี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	

	 	 ศาสตราจารย ์ 	 ดร .สมบัติ	

ธ�ารงธัญวงศ์	 กล่าวในการปฐมนิเทศกับ

นักศึกษาใหม่	ประดู่ช่อที่	19	ว่า	ในนามของ

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ขอต้อนรบันกัศกึษา

ใหม่ทุกคน		ด้วยความรัก		ความยินดี	

ขอต้อนรบัสูบ้่านหลงัใหญ่แห่งน้ี	ท่ีมีแต่ความ

อบอุ่นเพื่ออนาคตของครอบครัว	ของตัวเองและประเทศชาติ	 ในส่วน

ของฝ่ายบริหาร	 คณาจารย์และบุคลากรทุกคน	 มีความพร้อมที่จะมุ่ง

มั่นตั้งใจและจะท�างานกันอย่างหนัก	เพื่อบ่มเพาะดูแลนักศึกษาทุกคน

ให้เป็นคนดีและคนเก่ง	สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัย	

	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การปลกูฝังให้นกัศกึษาเป็นคนดขีองสงัคม	

ซึง่นกัศกึษาจะต้องมอีงค์ประกอบต่างๆ	อาท	ิต้องมคีวามซือ่สตัย์สจุรติ	

มีระเบียบวินัยทั้งในการเรียนและการท�างาน	 มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่

ไม่เห็นแก่ตัว	 โดยระหว่างการเรียนควรท�ากิจกรรมควบคู่กันไปด้วย

จะท�าให้นักศึกษามีจิตสาธารณะสามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้	อีกทั้ง

ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม	ประพฤติดี	ปฏิบัติดี	มีความกตัญญู

ต่อครอบครัวและประเทศชาติ	

	 นอกจากนีม้หาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์จะพฒันานกัศกึษาให้เป็น

บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ	 มีสมรรถนะในการแข่งขันสูง	 โดย	 4	

คณุลกัษณะส�าคญัทีผู่ส้�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัการศกึษาแห่งนีต้้อง

มี	ประกอบด้วย	ต้องเป็นคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

ของตนเอง	รูจ้กัคดิวเิคราะห์	สงัเคราะห์เป็น	มทีกัษะทางด้านเทคโนโลยี	

มคีวามสามารถในการใช้ภาษา

อย่างถกูต้องท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษด้วย	

	 “ชีวิตในรั้วสถาบัน

อุดมศึกษาของนักศึกษาใหม่	

ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้ง

ส�าคัญในชีวิต	 4	 ปีหลังจากนี้	

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความ

ตัง้ใจ	มุง่มัน่ในการแสวงหาความรู	้พฒันาตนเองให้เป็นคนดี	คนเก่งสม

ดังปณิธานของมหาวิทยาลัย	มีความกตัญญูต่อครอบครัวและประเทศ

ชาต	ิประสบความส�าเรจ็ในการเรยีน	การท�างานและใช้ชวีติอย่างมีความ

สุข”	ศาสตราจารย์	ดร.	สมบัติ	กล่าวในตอนท้าย	

	 โครงการปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่	 ประจ�าปีการ

ศึกษา	 2559	 จัดขึ้นระหว่างวันที่	 20-24	 กรกฎาคม	 2559	 เพ่ือให้

นักศึกษาใหม่มีความรู้	 ความเข้าใจองค์กร	 มีทักษะพ้ืนฐานพร้อมต่อ

การศกึษาและการใช้ชวีติในมหาวทิยาลัย	เกดิความรู้สกึรกั	ผกูพนัและ

มีความเอื้ออาทรระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์และบุคลากร	 โดยรูป

แบบกิจกรรมประกอบด้วย	กิจกรรมผู้ปกครองพบคณบดี	การรายงาน

ตัวของนักศึกษา	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 กิจกรรมขึ้นทะเบียน

นักศึกษา	 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 กิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต	 ประชุม

เชียร์	การบ�าเพ็ญประโยชน์	การรับขวัญน้อง	กิจกรรมส�านักวิชา	และ

การท�าบัตรนักศึกษาใหม่	

	 ท้ังนีใ้นช่วงเช้าก่อนกจิกรรมการปฐมนเิทศ	ได้มกีจิกรรมการ

เคารพธงชาต	ิโดยได้รบัเกยีรตจิากนายศริพิฒั	พฒักลุ	รองผูว่้าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช	ผู้น�าชุมชน	ตลอดจนผู้บริหาร	คณาจารย์จาก	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ร่วมกันต้อนรับเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อย่างอบอุ่น	บริเวณเสาธง	ตราสัญลักษณ์	จภ.	ด้านหน้าอาคารบริหาร	

ของ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย	

ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ อธิการบดีย�้า พร้อมบ่มเพาะทุกคนให้เป็นคนดีและคนเก่ง
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	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	 ได้รับเกียรติให้เข้าพบ	 พล.อ.อนุพงษ์	 เผ่าจินดา	
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	
2559	ณ	ส�านกังานรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย	ถนน
อัษฎางค์	กรุงเทพมหานคร	และวันที่	15	กรกฎาคม	2559	
ได้รับเกียรติจาก	พลตรี	คุณวุฒิ	หมอแก้ว	รองแม่ทัพ
ภาคที่	 4	 ปฏิบัติราชการแทนแม่ทัพภาคที่	 4	 ให้การ
ต้อนรับ	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 คณะผู้บริหารและ
ผู้น�าชุมชนชาวอ�าเภอท่าศาลา	 ในโอกาสเยือนกองทัพภาค
ที่	 4	 (ทภ.4)	 ณ	 อาคารกองบัญชาการ	 กองทัพภาคที่	 4	
ค่ายวชิราวุธ	 นครศรีธรรมราช	 	 เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ

โครงการก่อสร้างศนูย์การแพทย์ฯ	มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	
		 จากนัน้เปิดโอกาสให้ผูน้�าชมุชน	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล	 ประชาคมชาวท่าศาลา	
คณะผู้แทนหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 ผู ้บริหาร
โรงเรียน	 ต�ารวจ	 กลุ่มศิษย์เก่านิด้า	 เดินทางเข้ามอบช่อ
ดอกไม้	เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งรักษา
การแทนอธกิารบดคีนใหม่ของมหาวทิยาลยัวลัยลักษณ์	แก่	
ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 พร้อมพูดคุยแลก
เปลีย่นเพือ่ร่วมพฒันามหาวทิยาลยัในด้านต่าง	ๆ 	ตลอดจน
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
รายรอบมหาวิทยาลัย	ณ	อาคารบริหาร	มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	อีกด้วย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยือนหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
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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	MHz.		 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.

บัณฑิตมีความรู้คู่การปฏิบัติ

อุตสาหะสู้งาน

เก่งด้านศิลปศาสตร์และเทคโนโลยี

มีคุณธรรม


