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	 เมื่ อวันที่ 	 9 	 สิ งหาคม	 2559	 ที่ ศาลากลางจั งหวัด
นครศรีธรรมราช	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 (มวล.)	พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร	ประกอบด้วย	รักษาการแทนรองอธิการบดี	รักษาการแทนผู้
ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ	เข้าร่วมประชุมหารือการก�าหนดทิศทางการ
พัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราชและการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยลัยลักษณ์	ร่วมกับ	นายพีระศักดิ์	หินเมืองเก่า	
ผู ้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่
เกีย่วข้อง	ผูน้�าชุมชนรายรอบมหาวทิยาลยัเข้าร่วม	โดยก่อนการประชมุ
ผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช	ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดี
กับศาสตราจารย์	ดร.สมบตั	ิธ�ารงธัญวงศ์	ในโอกาสเข้ารบัการแต่งตัง้ให้

ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คนใหม่ด้วย	
	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	กล่าวในการหารือ
ดังกล่าวว่า	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มีคณาจารย์ผู้เชียวชาญในด้าน
ต่างๆจ�านวนมาก	พร้อมที่จะให้ความร่วมมือและสนับสนุนจังหวัด
นครศรธีรรมราช	โดยเฉพาะในการจดัท�ายทุธศาสตร์การพัฒนาจงัหวดั	
การจดัท�าผงัเมอืง	ด้านการจดัการและการตลาด	นอกจากน้ีตนได้มกีาร
แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนเพิ่มอีก	1	ต�าแหน่ง	เพื่อท�าหน้าที่ใน
การดูแลประสานงานและการพฒันาชุมชนซ่ึงอยูร่ายรอบมหาวทิยาลยั
ด้วย	พร้อมทั้งมีการรายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์การ
แพทย์ให้ทางจังหวัดทราบทุกเดือน	
	 อย่างไรก็ตามในส่วนการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ	ซึ่งได้มี

อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ น�าทีมผู้บริหาร เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

หารือทิศทางการพัฒนาการศึกษา พร้อมรายงานความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ฯ

มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ เข้าร่วมกจิกรรมเฉลิมพระเกยีรต ิสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติิ ์

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

	 เมือ่วนัที	่12	สงิหาคม	2559	รองศาสตราจารย์	
ดร.จรัญ		บญุกาญจน์	คณบดีส�านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร	พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
เข้าร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรต	ิสมเดจ็พระนางเจ้า
สริิกิต์ิ	พระบรมราชนีินาถ	เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลมิ
พระชนมพรรษา	84	พรรษา	12	สงิหาคม	2559		 	
	 โดยมนีายไตรรัตน์		ไชยรตัน์	นายอ�าเภอท่าศาลา	
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน	ผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่	สถานศึกษา	ภาคเอกชน	นกัเรยีน
นกัศึกษา	และประชาชนทัว่ไป	เข้าร่วมพิธ	ีณ	หอประชุม
อ�าเภอท่าศาลา	จังหวดันครศรีธรรมราช
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การยกเลิกสัญญาจ้างบริษัทเดิมนั้นขณะนี้กระบวนการทางศาลได้สิ้น
สดุแล้ว	และมหาวทิยาลยัได้ผูรั้บจ้างรายใหม่แล้วคือบริษทั	เพาเวอร์ไลน์	
จ�ากัด	โดยก�าหนดแล้วเสร็จในปีพ.ศ.2562	และจะมีการส่งมอบงาน
จ�านวน	3	งวดในเดือนกันยายนนี้	ส่งมอบงาน	10	งวดในปี	2561	และ
อีก	10	งวดในปี	2562	และหลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี	2563	
จะมีการติดตั้งครุภัณฑ์	และเตรียมความพร้อมบุคลากรทางด้านการ
แพทย์และบุคลากรในด้านอื่นๆรวมกว่า	14	สาขาความเชี่ยวชาญ	
	 ท้ังนี้คาดว่าจะมีการเปิดให้บริการเฟสแรกได้จ�านวน	350	
เตยีง	โดยจะมีผูใ้ช้บรกิารประมาณ	5	แสน	คนต่อปี	และเม่ือเปิดบรกิาร
เตม็โครงการจะมจี�านวน	750	เตยีง	จะมผีูใ้ช้บรกิารประมาณ	1	ล้านคน
ต่อปี	ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์และด้านต่าง	ๆ	เกือบ	4,000	คน	
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคใต้
ตอนบน	และเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย	
ศาสตราจารย์	ดร.สมบตั	ิธ�ารงธญัวงศ์	กล่าวต่ออกีว่า	ในส่วนของปัญหา
เรือ่งการถมดินการก่อสร้างศนูย์การแพทย์ของผูร้บัเหมาช่วงจากบรษิทั
เดิมที่ถูกยกเลิกสัญญานั้น	ทางมหาวิทยาลัย	ได้ขอความร่วมมือจาก

ศูนย์ด�ารงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช	ในการเข้าไปสอบสวนข้อเท็จ
จริงเพื่อหาทางเยียวยาต่อไป	ซึ่งทาง	มหาวิทยาลัย	ไม่สามารถจ่ายเงิน
เยียวยาให้ได้เนื่องจากไม่มีกฎหมายมารองรับ	ส่วนที่ผู้รับเหมาช่วงถม
ดนิไปฟ้องศาลแพ่งนัน้กไ็ม่ถอืว่าเป็นอปุสรรค	แต่ถอืว่าเป็นอกีช่องทาง
หนึ่งที่เป็นทางออก	หากศาลสั่งมาอย่างไรก็จะปฏิบัติตาม	นอกจากน้ี
หากได้หลกัฐาน	ข้อมลูทีช่ดัเจนแล้ว	ทางมหาวทิยาลยักพ็ร้อมทีจ่ะเสนอ
ไปยงักระทรวงศกึษาธกิาร	เพือ่ขอให้คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบให้จ่าย
เงินค่าเยียวยาแก่ผู้รบัเหมาถมดิน	และหาก	ครม.มีมตอิอกมาแล้ว	กจ็ะ
จ่ายเงินดังกล่าวทันที	
	 ด ้านนายพีระศักดิ์ 	 หินเมืองเก ่า	 ผู ้ว ่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช	กล่าวว่า	มีความเชื่อมั่นว่า	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	
ธ�ารงธัญวงศ์	จะสามารถแก้ไขปัญหาศูนย์การแพทย์	และพัฒนา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าไปได้	เมื่อศูนย์การ
แพทย์แล้วเสร็จบริบทของจังหวัดนครศรีธรรมราชจะเปลี่ยนไป	จึงขอ
ฝากให้ผู้บริหารท้องถิ่น	ก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	ได้ช่วยกันดูแลและพัฒนา
พื้นที่รอบ	ๆ	มหาวิทยาลัยไปพร้อม	ๆ	กันด้วย	

มหาวิทยาลยัวลัยลกัษณ์ จดัประชุมวิชาการ Active Learning : Challenges and Innovations

ดร.ปัทวรรณ	จมิากร	ซลิลิ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ปาฐกถาพเิศษ	หวัข้อ	
“Active	Learning:	Challenges	and	Innovations”	และมวีทิยากรผูท้รง
คณุวฒุมิาให้ความรูแ้ละแลกเปลีย่นประสบการณ์ต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการศึกษา	ประกอบด้วย	ศาสตราจารย์	ดร.ชุติมา	สัจจานันท์	
รองศาสตราจารย์	สุภาพ	ณ	นคร	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ชัชวาล	
ศิลปะกิจ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	วศินานุกร	และอาจารย์
วรงค์	ถาวระ	
 		 อาจารย์	ดร.สรุนิทร์	ไหมศรกีรด	

กล่าวว่า	การเรยีนรูเ้ชิงรกุเป็นการเรยีนท่ีให้
นกัศกึษาเป็นหลกัในการเรยีนรู	้กจิกรรมท่ี
ท�าในชัน้เรยีนทีมี่นกัศกึษามส่ีวนร่วมกถื็อว่า	
เป็นการเรยีนเชิงรกุเช่นกนั	ดงันัน้	การเรยีน
รูต้้องมาก่อนการสอน	โดยให้นกัศึกษาเป็น
ผูก้�าหนดทศิทางการเรยีนของตนเอง	เพราะ

นกัศกึษาทีม่าเรยีนมคีวามถนดัและความสนใจไม่เหมอืนกนั	การประชมุ
วชิาการในครัง้นีม้ผีูส้นใจเข้าร่วมประชมุซึง่เป็นคณาจารย์จากสถาบนัการ
ศกึษา	16	สถาบัน	จ�านวน	150	คน	นกัศกึษาจ�านวน	61	คน	และมผีูน้�า
เสนอบทความในการประชุมครัง้นีจ้�านวน	50	บทความ	

	 ส่วนส่งเสรมิวชิาการ	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	จดัประชมุวชิาการ
เรยีนรูเ้ชงิรกุ	Active	Learning	:	Challenges	and	Innovations	เพือ่ส่ง
เสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ	การพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบ	Active	Learning	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อัญชล	ีชยานวุชัร	หวัหน้าคณะท�างาน
พัฒนาการเรียนรู้เชิงรุก	ม.วลัยลักษณ์	เปิดเผยว่า	ส่วนส่งเสริมวิชาการ	
ม.วลยัลกัษณ์	จดัประชมุวิชาการเรียนรูเ้ชงิรุก	Active	Learning:	Chal-
lenges	and	Innovations	ระหว่างวันที	่5-6	สงิหาคม	2559	ทีผ่่านมา	
โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก	อาจารย์	ดร.สุรินทร์	ไหมศรีกรด	รักษา
การแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการและกจิการต่างประเทศ	มหาวทิยาลัย
วลยัลกัษณ์	เป็นประธานกล่าวเปิดอย่างเป็นทางการ	ณ	โรงแรมทวนิโลตสั	
จงัหวัดนครศรีธรรมราช	
	 ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.อัญชล	ีชยานวุชัร	กล่าวว่า	การประชุม
วชิาการการเรยีนรูเ้ชิงรุก	ครัง้นีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ส่งเสรมิให้เกดิการแลก
เปลีย่นเรยีนรูวิ้ชาการทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั	โดยเปิดโอกาส
ให้คณาจารย์	นกัวจิยั	นกัการศกึษาและนกัศึกษาได้เสนอผลงานวจิยัหรอืผล
งานวชิาการทางด้านการศกึษา	การพฒันาการเรยีนการสอน	ตลอดจนการ
เรยีนรูเ้ชงิรกุ	(Active	Leaning	)	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ผูช่้วยศาสตราจารย์	
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ผศ.พญ.มยุรี วศินานุกร บรรยายพิเศษ “การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา” ในงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	วศินานุกร	อดีต
คณบดสี�านกัวชิาแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	บรรยาย
พิเศษ	“การเรียนรู้แบบกรณีศึกษา	(Case-based	Learning)”	
ในงานประชุมวิชาการการเรียนรู้เชิงรุก	(Active	Learning	 :	
Challenges	and	Innovations)	เม่ือวันท่ี	5	สิงหาคม	2559 
ณ	ห้องอรพินท์	โรงแรมทวินโลตัส	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	 เล่าว่า	Case-
based	Learning	เป็นส่วนหนึ่งที่เล็กมากของ	Active	Learning	
โดยเป็นประสบการณ์ทีเ่ราพบเหน็	ได้ยนิ	ได้ฟัง	และเป็นสิง่ทีเ่กดิ
ขึ้นจริง	เพื่อน�ามาสืบค้นต่อ	เป็นการกระตุ้นสมองให้ท�างาน	เกิด
เป็นกระบวนการเรียนรู้	 เร่ิมจากท�าอย่างไรให้นักศึกษาใช้สมอง	
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และน�าไปใช้ได้	
	 เ ม่ือโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย ่างรวดเร็ว	 ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	 เล่าว่า	ทักษะที่จ�าเป็นต้องมีใน
ศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย	1)	ความรู้	 ในวิชาชีพของตนเอง	
2)	ความรู้ทั่วไป	เช่น	ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์
สังคมศาสตร์	และเทคโนโลยี	เป็นต้น	3)	ความรู้สมัยใหม่	มีความ
จ�าเป็นต้องรู้	 เพ่ือเชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบางอย่าง	
เช่น	การผลิตหุ่นยนต์	4)	ทักษะในการเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม	
โดยการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	สามารถแก้ปัญหา	สื่อสารและ
ท�างานร่วมกับผู้อ่ืนได้	มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม
ได้	5)	ทักษะการใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพ	ซ่ึงต้องมีความ
ยดืหยุน่	ปรับตวั	รเิริม่	กล้า	อยากรูอ้ยากเห็น	มคีณุธรรม	จริยธรรม	
ทกัษะทางสงัคม	สร้างผลงานให้ตัวเอง	เป็นผูน้�าและมคีวามรบัผดิ
ชอบ	ซึ่งสามารถสร้างได้ขณะเป็นนักศึกษา	6)	ต้องมีความรู้การ
ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย	์แพทย์หญิงมยุรี	เล่าต่อว่า	Case-
based	Learning	เป็นเคสทีม่สีถานการณ์เจาะจง	โดยต้ังเป้าไว้ว่า
อยากให้เรยีนอะไร	แต่ต้องมคีวามซบัซ้อนเพ่ือให้เกิดการวเิคราะห์	
หาค�าตอบร่วมกนั	ค�าตอบทีไ่ด้ไม่จ�าเป็นต้องเป็นค�าตอบเดยีว	โดย
เน้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง	ผูเ้รยีนร่วมมอืและประสานงานร่วมกนั	

เกิดเป็น	Active	Learning	ในช่วงนี้	สิ่งที่ได้มีกระบวนการอยู่ใน
สมองและเอาไปใช้งานได้	ซึ่งสิ่งที่ท�านั้นได้อะไรบ้าง	
	 บทบาทของผู้เรียน	เชื่อมโยงเรื่องราวในสถานการณ์
ปัจจุบันได้	น�าความรู้และหลักการมาใช้ในการอภิปราย	ต้องชี้
ประเดน็	ตัง้ค�าถาม	มกีารคดิวเิคราะห์ข้อมลูซ่ึงต้องมหีลายวธิแีละ
มีค�าตอบท่ีน่าเป็นไปได้ออกมา	การท�างานเป็นกลุ่มอาจไม่เห็น
ด้วยในค�าตอบแต่ต้องมีการประนีประนอม	ในส่วนของบทบาท
ครู	เป็น	Facilitator	คอยกระตุ้นผู้เรียน	ค้นหา	case	ให้ข้อมูล	
เพื่อให้พิจารณาตัดสินใจเองว่าจะท�าอะไร	
	 ชนดิของ	case	ประกอบด้วย	1)	Extensive,	detailed	
case	เป็น	case	ที่มีเนื้อหามาก	มีรายละเอียด	ใช้เวลานานใน
การเรียนรู้	อาจเป็นสัปดาห์	2)	Descriptive,	narrator	case	
บาง	case	อาจจบภายในครั้งสองครั้ง	 ให้ทยอยเรียน	 ให้คิด
และวิเคราะห์เพื่อหาค�าตอบ	3)	Mini	case	เป็น	case	เล็ก	เอา	
concept	ไปสูก่ารปฏิบตั	ิเป็นการเรยีนในชัน้เรียนเพยีงครัง้เดยีว	
4)	Bullet	case	มีเพียง	2-3	ประโยค	และเรียนเพียงเรื่องเดียว	
5)	Directed	case	มีการชี้แนะของผู้สอน	มีเนื้อหาและเจาะจง
ค�าถามในการหาค�าตอบ	6)	Fixed	case	คล้าย	Mini	case	และ	
Bullet	case	แต่ให้เลือกค�าตอบที่ถูกต้องเพียงค�าตอบเดียว	จาก	
4-5	ค�าตอบ	ที่ให้	
	 การจัด	Case-based	Learning	อาจเป็นห้องเรียน
ใหญ่	ห้องเรียนกลุ่มย่อย	ห้องเรียน	online	ก็ได้	 โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	ได้ยกตัวอย่างของ	Case-based	
Learning	ที่คุณหมอได้สอนนักศึกษาแพทย์ขณะที่เป็นคณบดี
ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	อาทิ	การใช้
น�้าเกลือ	โดยใช้	Directed	case	เริ่มด้วย	Lesson	plan	จากนั้น
ให้นักศึกษาเตรียมงานก่อนเข้าชั้นเรียนและน�ามาน�าเสนอในชั้น
อาจารย์	wrap	up	จบด้วยการประเมินโดยกลุ่ม	และมี	modify	
essay	question	เพื่อสอบความรู้	
	 ประโยชน์ของการเรียนแบบ	Case-based	Learning	
ท�าให้มองเห็นว่าสิ่งที่เรียนรู้มีความส�าคัญ	น�าไปใช้ประโยชน์ได้	
ได้เห็นการน�าทฤษฎีไปใช้ในภาคปฏิบัติ	มีการวิเคราะห์	ได้เรียน
รู้ร่วมกัน	เป็นการเรียนเป็นกลุ่ม	เชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ๆ	
ที่จะไปพบ	
	 ก่อนที่	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงมยุรี	วศินานุ
กร	จะปิดท้ายด้วย	Year	2060	:	Education	Predictions	ของ	
Salman	KHAN	ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์	khanacademy.org	โดยบอก
ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	4	อย่าง	คือ	1)	รูปแบบของ
ห้องเรียนจะเปลี่ยน	2)	เวลาของการส�าเร็จศึกษาจะเปลี่ยนเป็น	
Achievement	based	3)	ครูจะเป็น	Coach	เป็นที่ปรึกษา	4)	
99%	ของประชากรจะรู้หนังสือ	



 

 
สุดเจ๋ง! อาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นตัวแทนประเทศไทย

ท�าหน้าที่กรรมการแบดมินตัน  กีฬาโอลิมปิกเกมส์ที่บราซิล

รโิอเกมส์	2016	ทีน่ครรโีอเดจาเนโร	สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซลิ	ซึง่
จดัข้ึนระหว่างวนัที	่5-21	สงิหาคม	พ.ศ.	2559	นี้	
	 ส�าหรบัประวัติอาจารย์นพพร	สุวรรณโชต	ิส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	(พลศึกษา)	มหาวิทยาลัย
บรูพา	และส�าเรจ็การศึกษาระดับปรญิญาโท	การศึกษามหาบัณฑติ	
(พลศกึษา)	มหาวทิยาลยั	ศรนีครนิทรวโิรฒ	ปัจจบุนัท�าหน้าทีเ่ป็น
อาจารย์ผูส้อนในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป	โดยเฉพาะกฬีาแบดมนิตนั	
อาจารย์นพพร	ได้ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้จดัการทมีแบดมนิตนันกัศกึษา
และทีมบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เป็นผู้ตัดสินระดับ
สูงสุด	และเป็นกรรมการตัดสินผู้ชี้ขาดในสมาคมแบดมินตันแห่ง
ประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	รวมทัง้เป็นผูฝึ้กสอนทมีพารา
ลมิปิกแบดมนิตนั	ทมีชาตไิทยชดุปัจจุบนัอกีด้วย	

    อาจารย์นพพร		สวุรรณโชติ
อาจารย ์ประจ� าส� านั ก วิชา
ศิลปศาสตร ์ 	มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	 ได ้รับคัดเลือก
จากสมาคมแบดมินตันแห่ง
ประ เทศไทย	 ในพระบรม
ร า ชู ป ถั ม ภ ์ แ ล ะ ส ห พั น ธ ์
แบดมินตันโลกให้เป็นตัวแทน
ประเทศไทย	 ไปท�าหน ้ าที่
เป ็นกรรมการผู ้ตัดสินกีฬา
แบดมินตันในต�าแหน่ง	 Inter-

national	Linejudg	การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์	ครั้งที่	31	
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มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ศึกษาดูงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยีรติ

ประสบการณ์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต	ิซึง่มี
ขนาด	580	เตียง	ปัจจุบนัเปิดให้บริการมาแล้ว	29	ปี	พร้อมทัง้ให้
ความรู้และข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ย่ิงแก่มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	
	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบติั	ธ�ารงธญัวงศ์	กล่าวว่า	ศนูย์การ
แพทย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	ท่ีก�าลังอยูร่ะหว่างการก่อสร้างใน
ขณะนี	้จะสามารถให้บรกิารตรวจรกัษาผูป่้วยได้ในราวปี	2564	ซึง่
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะต้องศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน	เพื่อน�า
ไปเป็นข้อมลูในการวางโครงสร้างการบริหารศนูย์การแพทย์และ
เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ	 ซ่ึงที่ผ่านมาได้เดินทางไปศึกษา
ดูงานในโรงพยาบาลและสถาบันการแพทย์ต่างๆ	แล้ว	3	แห่ง	
ประกอบด้วย	ศนูย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยาม
บรมราชกุมารี	สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์	โรงพยาบาล
รามาธิบดี	และโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	
ศนูย์รังสิต	

		 ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	พร้อมด้วย	ศาสตราจารย์	
นายแพทย์สทุศัน์	ฟูเ่จรญิ	กรรมการสภามหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	
และผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.สวุทิย์	วฒุสิทุธเิมธาว	ีรกัษาการแทน
รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร	เดนิทางไปศกึษาดงูาน	ณ	โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ศูนย์
รงัสติ	โดยม	ีรองศาสตราจารย์	นายแพทย์จติตนิดัด์	หะวานนท์	
ผูอ้�านวยการโรงพยาบาล	พร้อมด้วยคณะผูบ้ริหารและเจ้าหน้าที่
ให้การต้อนรบั	
	 ประเด็นหลักในการศึกษาดูงานในครั้งนี้	ประกอบด้วย	
โครงสร้างการบรหิารของโรงพยาบาล	การบรหิารงานบคุคล	การ
บรหิารจดัการงบประมาณและเงนิรายได้ของโรงพยาบาล	ระบบ
สารสนเทศของโรงพยาบาลส�าหรับงานเวชระเบียน	และการได้
มาซึ่งครุภัณฑ์ทางการแพทย์	โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลมิพระเกยีรต	ิได้ร่วมพดูคยุถ่ายทอด
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หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เช่น Active Learning 
ปัญหาท่ีเกดิจากโรคผวิหนงั การดูแลการใช้ยาในผูส้งูอายุ การดแูล
สุขภาพ รู้เรื่องโรคหัวใจและหลอดเลือด การสาธิตการท�าอาหาร 
รวมทัง้เกมนนัทนาการ และการแสดงดนตรโีดยนกัศกึษาชมรมดนตรี
สากล เป็นต้น 
 นทิรรศการและบรกิารวชิาการแก่สงัคม การแสดงภาพถ่าย 
“ฝรั่งมองไทย (นครศรีธรรมราช) ผ่านภาพถ่ายและการตีความ” 
ภายใต้โครงการ SEU 2016 Summer Program : Photography 
Documentary, Global Studies & Marine Biology in Thailand 
การทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือ การวัดองค์ประกอบ
ของร่างกาย และตรวจวัดระดับก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ในลม
หายใจ การให้ค�าปรกึษาการใช้ยาในผูส้งูอาย ุการท�ายาดมสมนุไพร 
การตรวจคัดกรองโรคหัวใจและหลอดเลือด กิจกรรมโลกใต้เลนส์ 
(ส่องดู โปรโตซัวในน�้า) กิจกรรมเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (Tissue cul-
ture) กิจกรรมร่างกายของเรา (โมเดลร่างกายของเรา โมเดลการ
เจริญเติบโตของมนุษย์ ส่องดูเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม) โชว์สัตว์สตัฟฟ์ 
นทิรรศการ D-Learning การแกะสลกัผกั ผลไม้ 
 ในงานวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยส่วน
ประชาสมัพันธ์ได้น�าเสนอสือ่สมยัใหม่ Walailak Channel ซึง่เป็น
สือ่โทรทศัน์และวทิยบุนอนิเทอร์เนต็ (TV & Radio Online) ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ส�าหรับเป็นช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่
และประชาสมัพนัธ์กจิกรรม ถ่ายทอดเนือ้หาสาระทางวชิาการ ข่าว 
ผลการด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รับ
ทราบ และเป็นประโยชน์แก่สงัคมโดยรวม โดยได้เชญิชวนผูร่้วมงาน
ให้ download Application Walailak Channel ในระบบปฏิบัติ
การ Android เพือ่ตดิตามรายการต่างๆ ทีเ่ผยแพร่ทาง Walailak 
Channel อกีด้วย 
 อนึ่ง กิจกรรม “Walailak Social Engagement” เป็น
ความร่วมมอืระหว่างส�านกัวชิาการจดัการ ส�านักวชิาแพทยศาสตร์ 
ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์ ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์ ส�านกัวชิาพยาบาลศาสตร์ ศนูย์เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี อุทยานการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

 โครงการศนูย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสังคมและหลกัสตูร
บริหารธุรกิจ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ 
ส�านักวิชาการจัดการ ร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์ ส�านักวิชา และ
หน่วยงานต่าง ๆ  จดักจิกรรม “Walailak Social Engagement” เม่ือ
วนัอาทติย์ที ่7 สงิหาคม 2559 เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ ศนูย์การค้า
เซน็ทรัลพลาซ่า จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยม ีอาจารย์ ดร.สรุนิทร์ 
ไหมศรกีรด รกัษาการแทนรองอธิการบดฝ่ีายวิชาการและกจิการต่าง
ประเทศ มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในเวลา 
13.00 น. ซึง่มีผูเ้ข้าชมงานและใช้บรกิารด้านต่าง ๆ กว่า 1,000 คน 
 อาจารย์ ดร.สุรนิทร์ ไหมศรกีรด กล่าวว่า รูส้กึเป็นเกยีรติ
และขอบคุณศูนย์การค้าเซ็นทรลัพลาซ่า จังหวดันครศรธีรรมราช ที่
ได้ให้การสนับสนุนและอนเุคราะห์พ้ืนทีจั่ดกจิกรรมแก่มหาวทิยาลัย
วลัยลักษณ ์  พร ้อมขอบคุณพี่ น ้ องประชาชนชาวจั งห วัด
นครศรีธรรมราชที่ได้เข้าร่วมชมผลงาน และใช้บริการในกิจกรรม
ด้านต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็น
จ�านวนมาก และทีส่�าคญัขอขอบคณุ Prof. Joseph Vitone และ 
Prof. Raelynn Deaton Haynes พร้อมอาจารย์และนักศึกษา
จาก St. Edward’s University จ�านวน 12 คน ในโครงการ SEU 
Documentary Photography, Global Studies Program & 
Marine Biology 2016 in Thailand ที่ได้มาศึกษาเรียนรู้จากผู้
เชีย่วชาญและได้รบัประสบการณ์ในพืน้ทีส่�าหรับการเรยีนรู้และการ
ท�าโครงงาน “การสือ่สารด้วยภาพถ่ายภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ใน
สงัคมวฒันธรรมไทย” โดยใช้พ้ืนทีจั่งหวัดนครศรธีรรมราชเป็นฐาน
ในการเรียนรู้และสะท้อนมุมมองจากท้องถิ่นสู่สากลและมองผ่าน
ความเป็นเลศิสูว่ฒันธรรมท้องถ่ิน เพ่ือถ่ายทอดความเป็นไทย ความ
เป็นท้องถิน่ ผ่านมมุมองและความเข้าใจในสงัคมตะวันตก โดยในวนั
น้ีได้น�าภาพถ่ายของนักศึกษาในโครงการดังกล่าวจ�านวน 60 ภาพ 
มาจดัแสดงในกิจกรรม “Walailak Social Engagement” เพือ่ให้
ผูช้มงานได้เรยีนรูวิ้ถีชวิีตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณ ีมมุมอง
ด้านศาสนา สิง่แวดล้อมในจังหวัดนครศรธีรรมราช และร่วมประมลู
ภาพเพือ่น�ารายได้เป็นทนุการศกึษา และบรูณะซ่อมแซมวดัรายรอบ
มหาวทิยาลยัอกีด้วย
 กจิกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวทโีดยการ
เสวนาพดูคยุให้ความรูใ้นหวัข้อต่างๆ ประชาสมัพนัธ์ผลงานของส�านกัวชิา 

กิจกรรม “Walailak Social Engagement” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
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 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประชนั

กลอนสด 2 รายการ เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา 

โดยได้รับรางวัลรวมท้ังสิ้น 3 รางวัล สร้างเกียรติประวัติให้แก่

มหาวิทยาลัยได้อีกครั้ง โดยมี อาจารย์ธีรวัฒน์ กล่าวเกลี้ยง

ผูป้ระสานงานหลกัสตูรไทยศกึษาบรูณาการ ส�านกัวชิาศิลปศาสตร์ 

และที่ปรึกษาชมรมวรรณศิลป์ เป็นผู้ฝึกซ้อมและผู้ควบคุมทีม 

 นักศึกษาที่เข้าร่วมประชันกลอนสดจ�านวน 6 คน ได้แก่ 

นางสาวกวินสรา สุดใจ, นายธนพล พลภักดี, นายศักดา ไชยภาณุรักษ์, 

นายสุปัญญา คงแป้น, นางสาวนิสาลักษณ์ ยิ้วประพันธ์ และ

นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี เข้าร่วมการประชันกลอนสด 2 

รายการ ได้แก่ “งานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ คร้ังท่ี 39” จัดโดย 

สโมสรยุวกวี ชมรมเทพศรีกวีศิลป์ ร่วมกับ ส�านักวัฒนธรรม 

กีฬา และการท่องเท่ียว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ 19 

สิงหาคม 2559 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น 

นักศึกษา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ คว้า 3 รางวัลประชันกลอนสด

ดินแดง กรุงเทพมหานคร และงานประชันกลอนสด ครั้งที่ 26 

“ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” จัดโดยศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ณ ห้องปรีดี 

พนมยงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กรุงเทพมหานคร

 ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายทวีศักดิ์ วงศ์กีรติเมธาวี 

นกัศกึษาชัน้ปีที ่4 ส�านกัวชิาสหเวชศาสตร์และสาธารณสขุศาสตร์ 

ได้รับรางวัลที่ 2 กลอนกระดาษประเภทประชาชน และรางวัลที่ 

3 กลอนสดประเภทประชาชน จากงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่ 39 นอกจากนี้ นางสาวกวินสรา สุดใจ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

หลักสูตรไทยศกึษาบรูณาการ ส�านกัวชิาศิลปศาสตร์ ได้รบัรางวลั

ชนะเลิศคะแนนรวมรอบที่ 2 รวมผลงานปรากฏว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล จากการ

เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง 2 รายการ
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	 หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง	ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	
และอุทยานการเรียนรู ้ วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลยี	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ได้ก�าหนดจัดกิจกรรม	“วันเกาะกระ	
เฉลมิพระเกียรต	ิ๑๒	สงิหา	มหาราชนิ”ี	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่
การให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ
ทางทะเล	ความส�าคญัของพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล	หมูเ่กาะกระ	
จ.นครศรีธรรมราช	สภาพการด�าเนินการปัจจุบัน	ปัญหา	และ	
แนวทางแก้ไข	จากทุกภาคส่วนเกี่ยวข้อง	รวมถึงกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างความรบัรูถ้งึวนัท่ีเกาะกระได้รับประกาศข้ึนทะเบียน

เป็นพ้ืนทีชุ่่มน�า้ท่ีมีความส�าคัญระหว่างประเทศ	(Ramsar	site)	
และการปาฐกถาพิเศษ	หวัข้อ	“การให้ความรูเ้กี่ยวกบัเขตทาง
ทะเล	ผลประโยชน์และความมัน่คงของชาติทางทะเล	และกรณี
ศึกษาหมู่เกาะกระ	จังหวัดนครศรีธรรมราช”	โดย	พลเรือโท	
จุมพล	ลุมพิกานนท์	รองเสนาธิการ	กองทัพเรือ
 
	 กจิกรรมดงักล่าวจะมขีึน้ในวนัจนัทร์ท่ี	12	กนัยายน	
2559	ตั้งแต่	เวลา	๐๙.๐๐-๑๖.๓๐	น.	
	 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	
http://www.wu.ac.th/th/news/9369

เชิญร่วมงาน วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี
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ตนเองเป็นสิ่งส�าคัญที่ต้องมี
เสมอ	ในด้านการเรียนต้อง
อ่านหนงัสอืทกุวนั	ไม่เร่งอ่าน
ก่อนสอบ	เพราะถ้ามงีานใกล้
ช่วงสอบแต่เราอ่านไว้ก่อนก็
จะไม่ส่งผลกระทบต่อเรามาก	รู้จักล�าดับความส�าคญัของงานต่างๆ
ว่าอะไรต้องท�าก่อนหลัง	ตั้งเป้าหมายการท�างานในแต่ละวันและ
ท�าให้ได้ตามที่วางไว้	
 

	 การท�ากิจกรรมควบคู่การเรียนมีประโยชน์มากนะคะ	
หลายคนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า	‘การเรียนท�าให้เรามีงานท�า	
กิจกรรมท�าให้เราท�างานเป็น’	ส่วนตัวแพมเห็นด้วยกับประโยค
นี้	เพราะการท�ากิจกรรมท�าให้เราได้ฝึกและได้รับอะไรหลาย
อย่างๆที่ความรู้ในห้องเรียนไม่สามารถให้เราได้	การท�ากิจกรรม
ท�าให้เรารู้จักการวางแผน	การติดต่อ	การประสาน	การลงมือ	
การประเมนิข้อผดิพลาด	ซึง่จะท�าให้การท�างานครัง้ต่อไปของเรา
มีประสิทธิภาพมากขึ้น	การได้รับค�าชมท�าให้เรารู้สึกมีคุณค่า	มี
ก�าลังใจ	เมื่อได้รับค�าติก็น�าสิ่งนั้นมาปรับปรุงพัฒนาตัวเอง	แม้ว่า
การเรียนและท�ากิจกรรมไปด้วยบางครั้งจะเหนื่อย	ล�าบาก
แต่ประสบการณ์ที่ได้ก็คุ้มค่า	มากกว่าเวลาที่เสียไปมากค่ะ	

	 สุดท้ายนี้ขอฝากถึงน้องๆหลายคนที่อาจจะยังไม่มั่นใจ
ว่าจะเรียนต่อที่ไหน	ให้วลัยลักษณ์เป็นหนึ่งในตัวเลือกของน้องๆ
นะคะ	ที่นี่อาจจะเป็นมหาลัยเปิดใหม่	แต่ก็มีความพร้อมและมี
คุณภาพไม่น้อยไปกว่าที่อื่น	ที่นี่จะท�าให้น้องได้ทั้งความรู้ด้าน
วชิาการ	และความรู้ในการใช้ชีวติ	อยากให้เชือ่ม่ัน	แล้วเข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้ค่ะ

 แพมแพม	 เป็นคนจังหวัด
ภู เก็ต	 จบชั้นมัธยมศึกษาจาก
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย	แรกเร่ิม
เดิมทีที่ตัดสินใจเลือกมาเรียนที่นี่
เพราะการเรียนต่อชั้นคลินิก	(ชั้น
ปีที่ 	 4-6)	 ได้กลับไปเรียนที่โรง
พยาบาลวชิระภูเก็ตและการใช้ทุน
หลงัเรยีนจบแพทย์กใ็ช้ทุนทีจั่งหวดั
ภูเก็ต	ซึ่งเป็นจังหวัดบ้านเกิด	เมื่อ
ได้เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าการได้มา
เรียนที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้
อะไรมากกว่าที่คิด	ไม่ใช่แค่ความรู้
ทีอ่าจารย์สอนอย่างดีเยีย่ม	แต่รวม
ถงึประสบการณ์ชวีติทีท่�าให้ได้ปรับ
มุมมองทางความคิดหลายๆอย่าง	

ท�าให้เป็นผู้ใหญ่มากขึ้น	รู้จักวางตัวมากขึ้น

	 ส�าหรับแพมการเรียนให้ประสบความส�าเร็จเริ่มต้นจาก
การมทีศันคตทิีด่ต่ีอการเรยีน	มคีวามใฝ่รู	้ชอบค้นคว้าอ่านหนงัสอื	
น้อมรับค�าสอนค�าติของอาจารย์	สิ่งส�าคัญอีกอย่างคือการรู้ว่าตัว
เองถนัดการเรียนรู้แบบไหน	ส่วนตัวเป็นคนที่เรียนรู้ได้ดีจากการ
ฟัง	จงึใช้เทคนิคอัดเสยีงตอนเรยีนมาฟังอกีครัง้ก่อนสอบ	จะท�าให้
เราไม่หลุดจากเนื้อหาท่ีอาจารย์พูดท้ังหมด	และอ่านเพิ่มเติมใน
ส่วนที่คิดว่าควรเรียนรู้เพิ่ม
		 แพมเชื่อมั่นในศักยภาพของคนเรานะค่ะเม่ือเรารู ้ตัว
ว่าเราเป็นคนชอบท�ากิจกรรม	การรู้จักแบ่งเวลา	การมีวินัยต่อ

 สวัสดีคร๊าบน้องๆทุกคนวันน้ี		เจ้าปัญญาขอพาไปรู้จักกับพี่ปี	4	คนเก่งผู้มี

คติประจ�าตัว	‘การเรียนท�าให้เรามีงานท�า	กิจกรรมท�าให้เราท�างานเป็น’	นั่นก็คือ

พี่นักศึกษาแพทย์	นางสาวสุภัสสรางค์	 จันทร์เพ็ญ	หรือพี่แพมแพม	จากส�านักวิชา

แพทยศาสตร์	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ชั้นปี	4	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เธอจะ

เก่ง	สดใส	น่ารัก	อย่างไรไปรู้จักกับเธอกันเลยคร๊าบ

เทคนิคการเรียน

เรียน+กิจกรรม

ฝากน้อง ๆ

แนะน�าตัว
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สสีัน แห่ง ภาษา

	 	 สวัสดีค่ะวันนี้จะพาคุณผู้อ่านไปทบทวนการใช้กลุ่มค�าที่พบเจอบ่อยๆในบทสนทนาภาษา

องักฤษ	มาดูตัวอย่างด้านล่างกันนะคะ	ว่าคุณผูอ่้านคุ้นเคยกับกลุม่ค�าเหล่าน้ีหรือไม่ค่ะ	

	 คุณผูอ่้านท่ีไม่คุ้นเคยกับกลุม่ค�าเหล่าน้ี	ลองฝึกใช้ในบทสนทนา

ดูนะคะ	การใช้สม�า่เสมอจะท�าให้เราคุ้นเคย	และใช้ภาษาองักฤษ

ได้อย่างเป็นธรรมชาติค่ะ	

Useful English Expressions#3     

ซุปเปอร์สตาร์หน้าใหม่

 วัฒนธรรมบันเทิงละเหลิงลม         มิได้จมกับอ�ำนำจพวกบำตรใหญ่
ร้องเล่นเต้นส่ำยได้ด่ังใจ               เผยแพร่ไปในยูทูบได้ลูบจอ
 ร้องอัดส่งเพลงเดียวก็ดังได้          มิจ�ำเป็นต้องอำศัยสนใจเจ้ำพ่อ
รวดเร็วทันสมัยไม่รั้งรอ                แค่คลิกส่งต่อต่อก็ได้ดัง
 แสนวิวล้านวิวก็ล่ิวลอย   ไม่ต้องคอยโฆษณาเป็นบ้าเป็นหลัง
ส่ือให้สิทธ์ิเสรีท่ีคนฟัง                 ชั่วข้ามวันก็มีหวังดังกระจาย
 เพราะโดนใจจึงได้กระจายแชร์      ร่วมเผยแพร่แค่ปลายนิ้วปลิวขยาย
ซุปเปอร์สตาร์เกิดง่ายดาย           เป็นนักร้องกันง่ายง่ายได้ทุกคน
 วัฒนธรรมบันเทิงเรื่องเริงรมย์        สังคมสนใจไปทุกหน
โลกไซเบอร์เสมอกันลดชั้นชน        คนจนจนก็ดังเด่นได้เช่นกัน

สมใจ สมคิด

ดร. พชัร ีอิม่ศรี

(1) about to (do something)

 กลุ่มค�าว่า	 ‘about	to’ มีความหมายว่าก�าลังจะเริ่มท�า

อะไรบางอย่าง เช่น I was about to have dinner when 

my friend came to visit.  ฉันก�าลังจะรบัประทานอาหารค�า่ 

ตอนทีเ่พือ่นแวะมาเย่ียม  

(2) according to (someone or something)

 กลุม่ค�าว่า	‘according	to’ จะตามมาด้วยค�านาม ใช้ในการ

อ้างถงึค�าพดูของคนบางคนหรอืสิง่บางส่ิง  เช่น According to 

our manager, we will have a meeting this afternoon. การ

เกริน่ประโยคด้วย According to our manager….. เป็นการอ้าง

ถงึผู้จัดการ ว่าเป็นคนบอกหรอืระบุว่าบ่ายน้ีเราจะมปีระชุมกนั

(3) account for (something)

	 กลุม่ค�า	‘account	for’ จะบอกถงึสาเหตขุองส่ิงทีเ่กดิขึน้

เช่น The heavy rain accounted for the fact that few 

people came to the party. ฝนทีต่กหนักเป็นสาเหตทุีท่�าให้

คนมาร่วมงานเล้ียงไม่มาก 

(4) all of a sudden 

 กลุ่มค�า	 ‘all	of	a	 sudden’ มีความหมายเดียวกับ 

‘suddenly’ ใช้เวลาทีม่เีหตกุารณ์บางอย่างเกดิขึน้โดยทีไ่ม่มี

สัญญาณเตอืนล่วงหน้ามาก่อน หรอืเหตกุารณ์ทีเ่กดิข้ึนทนัที

ทนัใด เช่น All of a suddenthe show was cancelled. อยู่

ดีๆ  การแสดงกถ็กูยกเลิก



  

 

จ�านวนร้อยละ 5 ของนักศึกษาแต่ละชั้นปีของแต่ละหลักสูตร โดย
ต้องมผีลการเรยีนเฉลีย่สะสม ไม่ต�า่กว่า 3.25 ในแต่ละภาคการศกึษา 
โดยได้รบัทนุการศึกษาคนละ 2,000 บาท จ�านวน 97 คน และรางวลั
ผู้ใช้ห้องสมุดดีเด่น 
 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการ
แทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา 
โดยมใีจความส�าคญัว่า พธิไีหว้ครเูป็นการแสดงถงึความเคารพกตเวที
แด่ครูบาอาจารย์ และแสดงตนเป็นศิษย์ของครู ในฐานะครูอาจารย์
จะได้ถอืโอกาสนีร้บันกัศกึษาท้ังหลายเป็นศิษย์ของท่าน ผูซ้ึง่ประสทิธิ์
ประสาทวิชาให้ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ เพื่อจะได้
เป็นความรู้ติดตัวน�าไปประกอบอาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้
แก่ตนเองในภายภาคหน้า ทั้งนี้การเรียนให้ประสบความส�าเร็จโดย
เฉพาะในระดับอุดมศึกษา นอกจากอาศัยอาจารย์ที่มีความรู้ ความ
สามารถ ต้ังใจถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ศิษย์แล้ว ตัวนักศึกษาเองก็มี
ความส�าคัญอย่างย่ิงในการแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่
มีอยู่รอบตัวจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอเพียงความตั้งใจจริง มุ่งมั่น
ศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตให้ถูกต้องดีงาม ไม่ประมาท ไม่เกี่ยวข้องกับ
อบายมุข และท่ีส�าคัญคือเช่ือว่าการเป็นบัณฑิตท่ีเรืองปัญญาและมี
คุณธรรม ตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเป็นเป้าหมาย
ส�าคัญที่ทุกคนต้องไปให้ถึง คนเรานั้นนอกจากเป็นผู้ที่มีความรู้ เป็น
คนเก่งแล้วแต่สิง่ท่ีท�าให้บคุคลเหล่านัน้ได้รบัการยกย่องนบัถอืตราบ
จนชีวิตหาไม่ คือ การเป็นคนดีเพราะฉะนั้นนอกจากเราจะหาความ
รูเ้พือ่ให้เป็นคนเก่งแล้วสิง่ทีเ่ราจะต้องเป็นตลอดชวีติของเราคอื การ
เป็นคนดี 
 ส�าหรับผลการประกวดพานไหว้ครูในปี น้ี ประเภท
สวยงาม รางวัลชนะเลิศเป็นของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 จากส�านัก
วิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ส่วนรางวัลชนะเลิศประเภท
ความคิดสร้างสรรค์เป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากส�านักวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมแสดงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู ในพิธีไหว้ครูประจ�าปีการศึกษา 2559 ซึ่งองค์การ
บริหาร องค์การนักศึกษา และส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ ่
อาคารไทยบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ
นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,700 คน 
 พิธีไหว้ครูในครั้งนี้เริ่มด้วยการอัญเชิญตราสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ธงชาติ และธงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยนักศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อน�าไปประดิษฐาน ณ บริเวณพิธี 
นักศึกษาร้องเพลง “รักวลัยลักษณ์” รับขบวนคณะผู้บริหารและ
คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าสู่บริเวณพิธี นักศึกษา
ร่วมกันร้องเพลง “บูชาครู” จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ 
ธ�ารงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ผู้แทนนักศึกษาน�า
กล่าวค�าไหว้ครู หลังจากนั้นผู้แทนนักศึกษาทุกส�านักวิชาได้น�าพาน
พุ่ม ดอกไม้ธูปเทียน ไหว้ครู แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครู 
 จากนั้น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ได้มอบเกยีรตบิตัรแก่ผูใ้ห้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจการนกัศกึษา
ดเีด่น ประจ�าปีการศกึษา 2558 ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีคุณสมบตัเิหมาะสม ช่วย
เหลอืสนบัสนนุงานด้านกจิการนกัศกึษาอย่างต่อเนือ่งตลอดมา ได้แก่ 
1) นายอัครเดช หัตถประดิษฐ์ ผู้ฝึกสอนกรีฑา 2) ร.ต.ท.สัญชัย 
สวุรรณวงศ์ ผูฝึ้กสอนเปตอง 3) ร.ต.ท. ประมูล สขุสวัสดิ ์รองสารวัตร
ป้องกันปราบปราม สภ.ท่าศาลา 
 ต่อด้วยการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ได้รับรางวัลนักศึกษาดี
เด่นด้านการเรยีน ประเภทดเีด่น มผีลคะแนนเฉลีย่สะสมไม่น้อยกว่า 
3.50 และเป็นล�าดับที่ 1 ของแต่ละหลักสูตรของแต่ละชั้นปี รางวัล
นกัศกึษาดเีด่น ด้านกิจกรรมกีฬา ด้านกจิกรรมวชิาการ ด้านกิจกรรม
บ�าเพญ็ประโยชน์ ด้านกิจกรรมศลิปวัฒนธรรม ด้านกิจกรรมบรหิาร
จดัการ ด้านกจิกรรมจรยิธรรม รางวลัทนุการศกึษาส�าหรบันกัศกึษา
ที่มีผลการเรียนดีเด่น โดยจัดสรรให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เป็น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีไหว้ครูประจ�าปี 2559
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	 เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2559	ที่ผ่านมา	ศาสตราจารย์	

ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	พร้อมด้วย	พล.ต.ต.สุทัศน์	ชาญสวัสดิ์	ผู้บังคับการ

ศูนย์ฝึกอบรมต�ารวจภูธรภาค	 8	 และคุณกรรณิการ์	 คงวาริน	

บริษัท	กรีน	ออริจินส์	จ�ากัด	ลงนามในสัญญาสัญญาถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 เรื่อง	 สูตรและกรรมวิธีการผลิตปืนยางส�าหรับฝึก

อบรมและการปฏบิตั	ิและกรรมวธิกีารผลติกรด	5	อะมโินลวีลูนิกิ

จากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์	 ดร.ชิต

ณรงค์	 ศิริสถิตย์กุล	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ

บริการสังคม	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นิยม	 ก�าลังดี	 รักษาการ

แทนผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้	 มหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์	 เจ้าหน้าต�ารวจ	ผู้บริหารบริษัท	ตลอดจนผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย	 คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีร่วมเป็นสักขีพยาน	

ที่ห้องประชุมโมคลาน	อาคารบริหาร	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบตั	ิธ�ารงธญัวงศ์	กล่าวว่า	การลง

นามถ่ายทอดเทคโนโลย	ีเรือ่ง	สูตรและกรรมวธีิการผลิตปืนยาง

ส�าหรับฝึกอบรมและการปฏิบัติ	โดย	อาจารย์	ดร.ประชิด	สระโมฬ ี

อาจารย์ประจ�าส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	และ

กรรมวธิกีารผลติกรด	5	อะมิโนลีวูลินกิจากแบคทีเรยีสงัเคราะห์

แสง	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วรรณา	ชูฤทธิ์	อาจารย์ประจ�า

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร	เป็นผู้วิจัย	เป็นสิ่งที่สอดคล้อง

กบันโยบายไทยแลนด์	4.0	ของรฐับาล	ทีต้่องการให้มหาวทิยาลยั

ไทยเป็นมหาวทิยาลยั	4.0	นัน่คอืผลิตงานวจิยัทีไ่ม่ได้เป็นแค่การ

วจิยัขึน้หิง้	แต่เป็นการวจิยัทีส่ามารถตอบโจทย์สังคม	สามารถน�า

ไปต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกรและประเทศไทยได้	ทั้ง	2	

ผลงานถือว่าตรงกับนโยบายที่รัฐบาลได้ก�าหนดไว้	

 ซึ่งในด้านการเพิ่มผลผลิตกรรมวิธีการผลิตกรด	5 

อะมิโนลีวูลินิกจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสง	 จะเป็นส่วนส�าคัญ

อย่างยิ่งที่จะไปขยาย	 ท�าให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้น	

ลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง	ส่วนของงานวิจัยปืนฝึกยางฯ	ซึ่งเป็นปืนที่มี

ลกัษณะน�า้หนกัทีใ่กล้เคียงปืนจรงิ	ดูดี	กระชับ	ตกไม่แตก	ถอืเป็น

สิ่งที่ดีเป็นอย่างมาก	จะท�าให้การฝึกของนักเรียนต�ารวจมีความ

แม่นย�าและใกล้เคียงกับปืนจริงมากที่สุด	 นอกจากนี้ในอนาคต

หากมีการพัฒนาผลิตปืนยางมากข้ึน	 ก็จะส่งช่วยเพิ่มมูลค่าให้

เกษตรกรชาวสวนยางพาราได้อีกทางหนึ่งด้วย	

	 “ทั้ง	 2	 ผลงานวิจัย	 ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกร	 ตามนโยบายไทยแลนด์	 4.0	 และ

มหาวิทยาลัย	 4.0	 ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความส�าเร็จให้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แล้ว	 ในอนาคตจะสร้างความส�าเร็จให้

กบัประเทศ	เพิม่ผลผลติทางการเกษตรให้แก่เกษตรไทยได้อย่าง

แท้จริงด้วย”	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	กล่าวในตอนท้าย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงนามเอ็มโอยูถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 ผลงานวิจัย ตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0
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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.


