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	 เม่ือวันที่	9	กันยายน	2559	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	
ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็นประธานเปิดงานวลยัลกัษณ์เกษตรแฟร์	2559”	ซ่ึงส�านกัวชิา
เทคโนโลยกีารเกษตร	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ร่วมกับหน่วย
งานภาครัฐ	ภาคเอกชน	จัดขึ้นภายใต้แนวคิด	“เกษตรรักษ์โลก	
:	 เกษตรตามอัธยาศัย	ใช้ได้จรงิ”	ระหว่างวนัท่ี	9-17	กนัยายน	
2559	โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพวรรณ	ฉิ้มสังข์	 รักษาการ
แทนคณบดสี�านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตร	กล่าวรายงานและมี
ผูบ้รหิาร	คณาจารย์	นักศกึษา	พร้อมท้ังแขกผู้มเีกยีรติจากหน่วย
งานภาครฐั	ภาคเอกชน	เข้าร่วมบรเิวณโซนนทิรรศการทางการเกษตร	
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	อ�าเภอท่าศาลา	จ.นครศรธีรรมราช	
	 ศาสตราจารย์	 ดร.สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 กล่าวว่า	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงาน	“วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์”	 ข้ึน	
เพือ่ต้องการยกระดบัคณุภาพชวีติของเกษตรกร	โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิง	การน�าองค์ความรู้ทางการเกษตรท่ีได้พฒันาข้ึนจากงานวจิยัของ
มหาวทิยาลยัและหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชนมาถ่ายทอดให้
แก่เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป	ปีน้ีจัดข้ึนเป็นคร้ังที่	6	แล้ว	
ภายใต้แนวคิด	“เกษตรรกัษ์โลก	:	เกษตรตามอธัยาศยั	ใช้ได้จรงิ”
เน้นการประยุกต์องค์ความรู้ท้องถิ่น	และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีเ่กษตรกรสามารถเรยีนรูพ้ร้อมน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรปู
ธรรม	สามารถสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเกษตรด้วย	โดย
ภายในงานพีน้่องประชาชนจะได้ชมนทิรรศการแสดงผลงานวจิยั
ของคณาจารย์ส�านกัวชิาเทคโนโลยกีารเกษตรทีโ่ดดเด่น	ผลงาน

วจิยัของศนูย์วจัิย	หน่วยวิจยั	นทิรรศการเกษตรของหน่วยงาน
ราชการต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธาน	ี
นทิรรศการถ่ายทอดองค์ความรู ้ เกษตรพอเพียงตามแนว
พระราชด�าริ	การประกวด/แข่งขนั	การสาธติ-อบรมอาชพีและ
การออกร้านจ�าหน่ายสนิค้าทางการเกษตร	ผลติภณัฑ์วสิาหกจิ
ชมุชน	สนิค้าโอทอ็ปและสนิค้าท่ัวไปอกีด้วย	
	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นพวรรณ	ฉิ้มสังข์	กล่าวว่า	
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	ให้ความส�าคญักบัการวจัิยและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่สังคม	โดยการจัดงานวลัยลักษณ์
เกษตรแฟร์	มเีป้าหมายเพ่ือเผยแพร่องค์ความรูท้ีไ่ด้พฒันาข้ึนจาก
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐให้แก่เกษตรกร
และผูส้นใจ	ในปีนีม้กีารจดักจิกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูโ้ดยตรงจาก
เกษตรกรต้นแบบ	อาท	ิการเลีย้งแพะในสวนปาล์ม	การปลกูดอก
หน้าวัวในสวนยาง	การแปรรูปน�้ายางเป็นผลิตพันธ์	การปลูกผัก
แบบไฮโดรออแกนคิส์	การเลีย้งผึง้โพรงไทย	การเล้ียงหมูคอนโด	
เป็นต้น	กจิกรรมการสาธติและอบรมอาชพี	เช่น	การปลูกมะพร้าว
อ่อน	เทคนคิการขยายเชือ้ราไตรโคเดอร์มาชนดิสดเพือ่การปลกูพชื	
แหนมปลานลิ	เนยแข็งนมแพะ	การท�าลกูชิน้ปลา	เทคนิคการผลิต
อาหารปลาอย่างง่าย	คลินกิปาล์มน�า้มนัสัญจร	เมืองคาวบอยจ�าลอง	
รวมทั้งกิจรรมประกวดเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา	สยามบรมราชกุมารี	และกิจกรรมภาค
บนัเทิงอืน่ๆอกีมากมาย

วลัยลกัษณ์เกษตรแฟร์’59 ท่ี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล มาแทน : ห้องปฏิบัตกิารนวัตกรรมน�า้มันหอมระเหยส�าหรบัความปลอดภัยในอาหารและบรรจภัุณฑ์

จากดอกจ�าปี	ตะไคร้ต้น	และกานพลู	 เป็นต้น	มีฤทธิ์ต้านทานเชื้อ
จุลินทรีย์ที่ส�าคัญในอาหารได้ดีมาก	จนน�าไปสู่การพัฒนาสูตรน�้ามัน
หอมระเหยต่างๆในห้องปฏิบัติการฯ	เพื่อให้สามารถใช้ถนอมอาหาร
ได้จริงกว่า	20	สูตร	
	 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับน�้ามันหอมระเหยต่างๆ	 เหล่านี้	 ได้มา
จากการท�าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญา
เอก	ในห้องปฏิบัติการฯ	โดยเน้นการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับกลไกการ
ออกฤทธิ์ของน�้ามันหอมระเหยสูตรต่างๆ	และการประยุกต์ใช้งาน
น�้ามันหอมระเหยเพื่อให้ออกฤทธิ์ในการถนอมอาหารทุกรูปแบบ	
นอกจากนั้นยังได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ท่ีย่อยสลายได้โดยมีน�้ามันหอม
ระเหยเป็นสารออกฤทธิ์	เช่น	ถาดบรรจุไข่	ถุงข้าวหอมป้องกันเชื้อรา	
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม	(SMEs)	และชมุชนเกษตร	เป็นอย่างมาก	จงึอาจ
กล่าวในเบ้ืองต้นได้ว่า	น�้ามันหอมระเหยมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมมาก
ในการน�ามาใช้เพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์	ทั้งนี้	ทางห้องปฏิบัติการฯ	
ได้วางแผนเพื่อถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่ประกอบที่สนใจในเฟสต่อไป	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	เล่าต่อว่า	ปัจจุบันทางห้อง
ปฏิบัติการฯ	มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ	(เฉพาะ	ISI)	
กว่า	30	ฉบับ	และในฐานข้อมูลอื่นๆอีกกว่า	20	ฉบับ	โดยผลงาน
ของนักวิจัยได้รับการยอมรับท้ังในประเทศและต่างประเทศ	ได้รับ
รางวัลผลงานนวัตกรรมระดับเหรียญทองจากการประกวดและจัด
แสดงสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมระดับนานาชาต	ิ(ITEX)	รางวลัพเิศษ
จากสมาคมสิ่งประดิษฐ์และทรัพย์สินทางปัญญาโลก	และรางวัลจาก
ประเทศรัสเซีย	เป็นต้น	ได้รับทุนวิจัยอย่างต่อเนื่องจากแหล่งทุนทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ	เช่น	มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริม
วทิยาศาสตร์	ประเทศไทย	ส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจัิย	(สกว.)	
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต	ิ(วช.)	ส�านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา	(สกอ.)	และกระทรวงสาธารณสขุ	เป็นต้น	ทัง้ยงัมกีาร
ผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง	
(ปัจจุบันมีนักศึกษาบัณฑิตศึกษากว่า	15	คน	ท�าวิจัยในห้องปฏิบัติ
การฯ	แห่งนี้)	โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกคนล้วนได้รับทุน
การศกึษาจากแหล่งทนุส�าคญัของประเทศ	เช่น	ทนุโครงการปรญิญา
เอกกาญจนาภิเษก	(คปก.)	ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย
เพ่ืออุตสาหกรรม	(พวอ.)	และทุนบัณฑิตศึกษาจากส�านักงานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	เป็นต้น	
	 “ความส�าเรจ็ทัง้หมดทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ในระยะเวลา	4-5	
ปี	ทีผ่่านมา	ล้วนเป็นผลิตผลทีด่ฉินัและทีมนกัวิจยัในห้องปฏบิตักิารฯ
ได้รบัการสนบัสนนุจากหลายภาคส่วน	จงึถือโอกาสนีข้อบคณุทกุท่าน
ทีส่นบัสนนุและให้โอกาสนกัวจิยัรุน่ใหม่ได้ท�าวจิยั	ทีส่�าคัญได้มโีอกาส
สร้างห้องปฏิบัติการฯ	ในแบบที่เราต้องการ	จนท�าให้เรามีแรงใจและ
แรงกายสร้างสรรค์ผลงานสูส่งัคม	ซึง่การประยกุต์ใช้น�า้มนัหอมระเหย
เพือ่ความปลอดภยัในอาหารและบรรจภัุณฑ์เป็นเป้าหมายทีจ่ะด�าเนิน
การต่อไป”	รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	มาแทน	กล่าวในตอนท้าย	

	 รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	มาแทน	อาจารย์ประจ�าส�านัก
วิชาเทคโนโลยกีารเกษตร	และหวัหน้าห้องปฏบิติัการนวตักรรมน�า้มนั
หอมระเหยส�าหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์	มีความ
สนใจและความรักในศาสตร์ของน�้ามันหอมระเหยเป็นอย่างยิ่ง	 โดย
ได้ท�าวิจยัในหัวข้อนี้อยา่งต่อเนื่องจนจบการศกึษาระดบัปรญิญาเอก	
และเมื่อมาปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้
ก่อตั้งห้องปฏิบัติการฯ	เพื่อท�าวิจัยและเป็นฐานพัฒนาองค์ความรู้ใน
ศาสตร์น�้ามันหอมระเหยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง	ที่ส�าคัญเพื่อสร้าง
นักวิทยาศาสตร์ในด้านนี้ให้กับประเทศ	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	เชื่อว่า	ข้อมูลวิทยาศาสตร์
เชิงลึกจากห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน�้ามันหอมระเหยส�าหรับความ
ปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนสู่ชุมชนและสู่อุตสาหกรรม	โดยได้สะสมความรู้
ความเข้าใจเชิงลึกของน�้ามันหอมระเหยมามากกว่า	19	ปี	จึงมีความ
ต้ังใจพัฒนาความสามารถของนักวิจัยให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
นั้นให้ได้	 โดยได้ก่อต้ังห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน�้ามันหอมระเหย
ส�าหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์	ในปี	พ.ศ.	2555	
ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม	โซน	D1	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
	 น�้ามันหอมระเหยเป็นสารธรรมชาติท่ีสามารถสกัดได้จาก
พืชหลายชนิด	ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกวัตถุดิบเพ่ือกลั่นน�้ามัน
หอมระเหยที่ส�าคัญในระดับต้นๆของโลก	และสามารถผลิตน�้ามัน
หอมระเหยในระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งจ�าหน่ายท่ัวโลก	 ท้ังนี้น�้ามัน
หอมระเหยมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจึงถูกน�ามาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ	มากมาย	เช่น	น�ามาเป็นส่วนผสมของเครื่องส�าอาง	น�ามาใช้
บ�าบัดความเครียดและการนอนหลับ	รวมถึงการน�ามาใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมอาหาร	
	 รองศาสตราจารย์	ดร.นฤมล	 เล่าว่า	คุณสมบัติที่น่าทึ่ง
อย่างหนึ่งของน�้ามันหอมระเหย	นอกจากจะให้กลิ่นหอมอ่อนๆแล้ว	
ไอของน�้ามันหอมระเหยหลายชนิดยังออกฤทธิ์เป็นสารป้องกันเชื้อ
แบคทีเรีย	เชื้อราและยีสต์ได้	โดยเฉพาะเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค
กบัมนุษย์ทีมั่กพบปนเป้ือนในอาหาร	ดังนัน้ทมีนกัวจิยัของห้องปฏบิตัิ
การนวตักรรมน�า้มนัหอมระเหยส�าหรบัความปลอดภยัในอาหารและ
บรรจุภัณฑ์จึงท�าวิจัยเพื่อคิดค้นสูตรน�้ามันหอมระเหยเพื่อใช้ถนอม
อาหาร	โดยพบว่าน�า้มันหอมระเหยหลายชนดิ	เช่น	น�า้มนัหอมระเหย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัด “นาฏยคีตาอาเซียน” สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน นักวิชาการจาก 5 ประเทศเข้าร่วม

	 อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	ร่วมกับศูนย์ศึกษาภาษา	
วัฒนธรรม	และสังคมอาเซียน	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	และส่วน
วิเทศสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จัดสัมมนา	“นาฏยคีตา
อาเซียน	:	การเปลี่ยนแปลง	การปรับตัว	และพลังสร้างสรรค์”	
เพือ่สร้างความร่วมมอืทางวชิาการในระดบันานาชาต	ิด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็ง	เมื่อ
วันที่	1	กันยายน	2559	ที่ผ่านมา	โดยมีนักวิชาการพร้อมชุดการ
แสดงจากประเทศเวียดนาม	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์	และประเทศไทยเข้าร่วม	ณ	หอประชุม
ใหญ่	อาคารไทยบุรี
	 โอกาสนี้	ศาสตราจารย์	ดร.	สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษา
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เป็นประธานเปิด
งานพร้อมกล่าวน�าสู่การสัมมนาฯ	รองศาสตราจารย์	ดร.สืบพงศ์	
ธรรมชาติ	 ผู ้อ�านวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์	 กล่าว
รายงานการสัมมนา	โดยมี	Mr.	TriyogoJatmiko	กงสุลใหญ่
อินโดนีเซียประจ�าจังหวัดสงขลา	ให้เกียรติบรรยายพิเศษ
	 ศาสตราจารย์	 ดร.	 สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 กล่าวว่า	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตระหนักถึงความส�าคัญในบทบาท
ทางวิชาการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การน�ามิติทางด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไปเชื่อมโยงกับประเด็นการพัฒนาทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจ	ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับนานาชาติ	เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู	้ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดพลังในการน�า
ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปะและวัฒนธรรมไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาสังคมในระดับต่าง	ๆ	ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ	สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน“นาฏยคีตาอาเซียน	:	
การเปลี่ยนแปลง	การปรับตัว	และพลังสร้างสรรค์”	ในครั้งนี้	ถือ
เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยมีความตั้งใจให้เกิดพลังการ

ขับเคลื่อนทางสังคมโดยใช้มิติทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
พลังในการสร้างสรรค์	และประสานความเข้าใจในการด�ารงอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม	ซึ่งในอนาคตทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะด�ารง
อยู่และปรับตัวให้เข้ากับยุคไร้พรมแดน	และการก้าวสู่ประชาคม
อาเซียน	(AEC)ได้เป็นอย่างดี
	 รองศาสตราจารย์	ดร.สืบพงศ์	ธรรมชาติ	กล่าวว่า	มิติ
ทางวัฒนธรรมจะมีส่วนส�าคัญในการสร้างความเป็นหนึ่งและ
ความเข้มแขง็ให้แก่ประคมอาเซยีน	อาศรมวฒันธรรมวลยัลกัษณ์
จึงคิดโครงการที่จะด�าเนินการเร่ืองนี้อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	
โครงการ	“สานสมัพนัธ์วฒันธรรมอาเซียน”	โดยหวงัว่าโครงการ
ดังกล่าวจะท�าให้ประเทศไทยสามารถแสดงบทบาททางวิชาการ
ที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการทางวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศ
อาเซยีนทีจ่ะมส่ีวนส�าคญัต่อเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซยีน
ดังกล่าว	และจะมีการจัดสัมมนาในมิติทางวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศในประชาคมอาเซียนเป็นระยะ	ในปีนี้ได้จัดข้ึนเป็นครั้ง
แรกในหัวข้อ	“นาฏยคีตาอาเซียน	:	การเปลี่ยนแปลง	การปรับ
ตัว	และพลังสร้างสรรค์”	โดยมีการตอบรับจากประเทศต่าง	ๆ	
ในอาเซียน	ร่วมส่งนักวิชาการและชุดการแสดงในการจัดสัมมนา
ครัง้นีร้วม	5	ประเทศ	คอื	ประเทศเวยีดนาม	มาเลเซยี	อินโดนเีซยี	
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	และประเทศไทย	ซึ่งถือว่าเป็น
นมิติหมายท่ีดีในความร่วมมอืทางวชิาการในระดบันานาชาตขิอง
กลุม่ประเทศอาเซยีนด้านศลิปะและวฒันธรรมให้มีความเข้มแขง็
มากยิ่งขึ้น
	 ส�าหรับการสัมมนาดังกล่าวมกีารเสวนาในหวัข้อ	“ไทย
นาฏยคีตาอาเซียน”	การเสวนา	“จตุรนาฏยคีตาอาเซียน”	และ
ในช่วงกลางคนืของวนัดงักล่าวยงัมกีจิกรรมศลิปะการแสดงสาธติ	
“นาฏยคีตาอาเซียน”	จ�านวน	9	ชุด	การแสดงอีกด้วย



 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงาน “วันเกาะกระ เฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี” 

สร้างการตระหนักรู้การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป	
	 ด้านรองศาสตราจารย์	ดร.จรัญ	บุญกาญจน์	กล่าวว่า	
หมู่เกาะกระ	(Ko	Kra	Archipelago)	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
เป็นพืน้ทีห่มูเ่กาะ	ทีต่ัง้อยูห่่างจากแผ่นดนิชายฝ่ังอ�าเภอปากพนงั	
ประมาณ	53	กโิลเมตร	มคีวามอดุมสมบรูณ์ของทรพัยากร	หลาก
หลายทางชวีภาพของชนดิพนัธุแ์ละระบบนิเวศทางทะเลท่ีสูงท่ีสุด
แห่งหนึ่งในพ้ืนท่ีอ่าวไทย	ท่ีผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ช่วยกัน
ผลักดันให้หมู่เกาะกระเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่าง
ประเทศ	ภายใต้อนุสัญญาแรมซาร์	(Ramsar	Convention)	โดย
ได้รับการขึ้นทะเบียนล�าดับที่	2,152	ในวันที่	12	สิงหาคม	พ.ศ.	
2556	ซ่ึงเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถอีกด้วย	นอกจากนี้พ้ืนที่หมู่เกาะกระ
ก�าลงัจะได้รบัการประกาศเป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลในเรว็	ๆ 	นี้	
	 การจัดกิจกรรมนี้เป็น	1	ใน	3	ของการจัดกิจกรรมใน
ช่วงวันส�าคัญทางทะเลของจังหวัดนครศรีธรรมราช	อันได้แก่
วนัทะเลโลก	8	มถินุายน	วนัเกาะกระ	12	สงิหาคม	และ	วนัโลมาโลก	
14	เมษายน	ของทกุปี	ทีท่างสาขาเทคโนโลยกีารจดัการทรพัยากร
ทางทะเลและชายฝ่ัง	มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์	ได้เสนอเป็นกรอบ
ภาพรวมการจัดกิจกรรมให้ตรงกับวันส�าคัญทางทะเล	ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น	เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมสร้างความตระหนัก
เพ่ือการคุ้มครอง	อนุรักษ์	และฟื้นฟู	ทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง	ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง	
	 นายถาวรวัฒน์	คงแก้ว	กล่าวว่า	กิจกรรมดังกล่าวนับ
เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และสร้าง
ความตระหนักเกี่ยวกับเขตทางทะเล	ผลประโยชน์และความ
มั่นคงของชาติทางทะเล	ความส�าคัญและสถานการณ์ของพื้นที่
หมู ่เกาะกระ	จังหวัดนครศรีธรรมราช	จากหลายภาคส่วนที่
เกีย่วข้อง	ซ่ึงจะเป็นการมองพ้ืนท่ีเกาะกระและทะเลไทยในหลาก
หลายมิติ	ทั้งด้านความมั่นคง	เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และ
การพฒันาทีย่ัง่ยนื	รวมถึงกจิกรรมเชงิสญัลกัษณ์และกจิกรรมบน
เวทีจากคณะนักศึกษาเพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทางทะเล	และสะท้อน
ผลกระทบที่เกิดจากปัญหาขยะทางทะเลที่ส่งผลต่อสัตว์ทะเล
หายากและสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภาพรวม	

	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	โดยหลักสูตรเทคโนโลยีการ
จดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	ส�านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์
และทรัพยากร	หน่วยวิจัยการจัดการทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืน	 และอุทยานการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย	จัดกิจกรรมเนื่องใน	
“วันเกาะกระ	เฉลิมพระเกียรติ	๑๒	สิงหา	มหาราชินี”	เพื่อเป็น
เวทีสร้างความตระหนักรู ้ถึงความส�าคัญของเขตทางทะเล
ผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเล	 รวมถึง
ความส�าคัญและสถานการณ์ของพื้นที่หมู ่เกาะกระ	จังหวัด
นครศรีธรรมราช	โดยมีบุคลากรภาครัฐ	คณาจารย์	นักวิชาการ	
นักศึกษา	และผู ้สนใจทั่วไปเข้าร่วมกว่า	 200	คน	 เมื่อวันท่ี	
12	กันยายน	2559	ที่ห้องประชุม	4	ชั้น	2	อาคารปฏิบัติการ
เทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก	นายถาวรวัฒน์	คงแก้ว 
ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช	เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็น
ทางการ	โดยมีศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	 รักษา
การแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	กล่าวต้อนรับ	
รองศาสตราจารย์	 ดร.จรัญ	 บุญกาญจน์	คณบดีส�านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร	กล่าวรายงาน	และพลเรือโท	
จุมพล	ลุมพิกานนท์	รองเสนาธิการทหารเรือ	ปาฐกถาพิเศษ	
หัวข้อ	“การให้ความรู้เก่ียวกับเขตทางทะเล	ผลประโยชน์และ
ความมั่นคงของชาติทางทะเล	และกรณีศึกษาหมู ่เกาะกระ	
จังหวัดนครศรีธรรมราช”	
	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบัต	ิธ�ารงธัญวงศ์	กล่าวว่า	กจิกรรม
เนื่องใน	“วันเกาะกระ	เฉลิมพระเกียรติ	12	สิงหา	มหาราชินี”	
จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะช่วยส่งเสริมการด�าเนินการของหน่วย
งานต่างๆ	ที่ผ่านมา	เพื่อเร่งสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และความ
ตระหนักเกี่ยวกับความส�าคัญของพื้นท่ีหมู่เกาะกระ	รวมถึงการ
รับทราบถึงผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติทางทะเลตาม
นโยบายของภาครัฐ	 เพื่อความมั่นคง	มั่งคั่งและยั่งยืน	ร่วมกับ
มุมมองและการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง	นักศึกษา	
ประชาชนและชมุชนในท้องถิน่	ซึง่จะเป็นการมองพืน้ท่ีหมูเ่กาะกระ
และทะเลไทยของภาคส่วนต่างๆ	ร่วมกันในทุกมิติ	ทั้งด้านความ
ม่ันคง	 เศรษฐกิจ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	อันจะน�าสู ่การอนุรักษ์
และการพัฒนาที่ยั่งยืน	และตอบสนองต่อปณิธานและแผน
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นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับทุนบริดจสโตน 20 ทุน รวม 630,000 บาท
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โดยการท�าประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม ทัง้ภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย สมดังเจตนารมณ์ของทุนการศึกษา 

 ด้านคุณวิชิต เลิศวงษ์ไพศาล กล่าวว่า ทุนการศึกษา

ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยนักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะ

ขัดสน โดยการดูแลเรื่องทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายในชีวิต

ประจ�าวัน ซึ่งในปีการศึกษา 2559 นี้ บริษัท ไทยบริดสโตน 

จ�ากดั ได้อนมุตังิบประมาณจ�านวนทัง้สิน้กว่า 6,000,000 บาท 

เป็นทุนการศึกษาจ�านวน 208 ทุน ใน 13 มหาวิทยาลัย ซึ่งใน

ส่วนของภาคใต้เป็นของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หวังว่า

นักศึกษาที่รับทุนการศึกษาจะเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นคนดี

ควบคู่กันไปด้วย และขอให้น�าความรู้ที่มีไปสร้างสรรค์ให้กับ

สังคม เป็นผู้ทีมีความรับผิดชอบต่อสังคม และร่วมกันพัฒนา

ให้สังคมร่วมกันต่อไป 

 ทั้งนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้รับทุน

การศึกษา ไทย บริดจสโตน จ�านวน 20 ทุน ประกอบด้วย 

นักศึกษาจากส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 7 ทุน ส�านักวิชา

สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 7 ทุน ทุนละ 30,000 

บาท ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร 6 ทุน ทุนละ 

35,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 630,000 บาท และมนีกัศกึษา

จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับทุนในครั้งนี้จ�านวน 20 

ทุน รวมเป็นเงิน 620,000 บาท 

  คณุวชิติ เลศิวงษ์ไพศาล ผู้บรหิารโครงการพเิศษ บริษทั ไทย 

บรดิจสโตน จ�ากัด มอบทนุการศกึษา “ไทย บริดจสโตน ส�าหรบั

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559” ให้แก่

นักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนักศึกษามหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์ เมือ่วนัที ่6 กนัยายน 2559 ทีผ่่านมา โดยมี 

อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย

กิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติพร 

วโิรจน์กุล ผูช่้วยอธิการบดฝ่ีายสวสัดกิารนกัศกึษา มหาวทิยาลยั

สงขลานครินทร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม 

ณ ห้องประชมุ 4 ชัน้ 2 อาคารปฏบิติัการเทคโนโลยแีละพฒันา

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 โอกาสนี้ ดร.เลิศชาย ศิริชัย ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้

บริหารจากบริษัท ไทย บริดจสโตน จ�ากัด พร้อมแนะน�าการ

จัดการเรียนการสอน นโยบายและแนวทางด�าเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในอนาคต พร้อมท้ังกล่าวขอบคุณ

บรษิทัไทย บริดจสโตน จ�ากัด ทีไ่ด้ตระหนกั ถงึความส�าคญัของ

การศกึษา ซึง่เป็นปัจจัยพืน้ฐานทีส่�าคญัอย่างยิง่ของการพฒันา

คนและพัฒนาประเทศ ด้วยการมอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่

มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุน

ทรัพย์ แก่นักศึกษาสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2545 และหวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้

มุ ่งมั่นศึกษาเล่าเรียน ขยันหมั่นเพียร มีความเสียสละ 



    

   นางสาวอรัสรา ย่ีสุ ่นทรง นักศึกษาชั้น

ปีที่ 4 หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ ส�านัก

วิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล

ชนะเลศิรางวลัคณุธรรมและจรยิธรรม

ดีเด ่น มูลนิธิ เทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตต์ิ 

จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์

ศาสตราจารย์ วีกูล วีรานุวัตติ ์

ร ่วมกับ สภาคณบดีสถาบัน

ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่ง

ประเทศไทย โดยพิธีมอบรางวัลมีขึ้น  

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559 

ณ ห้องประชมุศาสตราจารย์ ดร.วรีพงศ์ ปรชัชญาสทิธิกลุ อาคาร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 สืบเนื่องจากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์

วีกูล วีรานุวัตติ์ ได้เล็งเห็นความส�าคัญในการยกระดับคุณภาพ

ของวิชาชีพที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับกระบวนการสร้าง

นักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่มีความโดดเด่น 

ต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพ

ด้านเทคนิคการแพทย์ในอนาคตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงได้

นักศึกษาหลกัสูตรเทคนิคการแพทย์ ส�านักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ได้รบัรางวัลชนะเลิศ

รางวัลคุณธรรมและจรยิธรรมดีเด่น

ร่วมกับสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่ง

ประเทศไทย ในการจัดโครงการเชิดชูเกียรติและมอบรางวัล

ดเีด่น ด้านคณุธรรมและจรยิธรรมส�าหรบันกัศึกษา สาขาเทคนคิ

การแพทย์ “รางวัลคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิค

การแพทย์ ศาสตราจารย์วีกูล วีรานุวัตติ์” เพื่อสนับสนุนและ

ส่งเสริมการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมในนักศึกษาและ

เพ่ือการพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน และ

ยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานทางวิชาชีพ

ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจ�าปี 

2559 

 ทัง้น้ี มแีนวความคิดทีย่ดึหลกัธรรมะ และความซือ่ตรง 

เป็นคุณธรรมประจ�าใจ เชื่อในความดี ยึดหลักปรัชญาชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต ด�ารงตนให้

เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และแผ่นดินบ้านเกิด 
7

w
w

w
.w

u
.a

c
.th

Walailak University Newsletter NEWS



  

8

w
w

w
.w

u
.a

c
.t
h

Walailak University Newsletter NEWS

	 ผมคิดว่า	 การรู ้จักบริหาร
จัดการเวลาที่ดีจะท�าให้เรามีแผน
ในการด�าเนินชีวิตและท�าให้เรารู้ว่า
เวลาไหนเราควรจะท�าอะไร	และการที่
เรารู้จักคิดวางแผนเร่ืองการท�างานนัน้	จะท�าให้เรามปีระสบการณ์
จากการท�ากจิกรรมและไม่เสยีการเรียนด้วยครับ	การท�ากจิกรรม
สอนให้เรารู้จักคิด	รู้จักการวเิคราะห์มากขึน้	งานกิจกรรมในแต่ละ
งานนัน้จะมคีวามแตกต่างกนั	ส�าหรบัตวัผมคดิว่า	กิจกรรมมรีปูแบบ
หลากหลายไม่ตายตวั	ซึง่ส่วนใหญ่จะขึน้อยูก่บัผู้จดัท�าโครงการว่าจะ
น�าเสนอในรปูแบบใดจงึจะเข้าถงึกลุ่มเป้าหมายหรอืท�าให้เกิดความ
น่าสนใจมากทีส่ดุครับ

	 ขอฝากถึงน้องๆชั้นมัธยมศึกษา	ทุกๆคนนะครับ	ตั้งเป้า
หมายของชีวิตไว้ให้แน่วแน่	และเดินตามความคิดนั้นอย่างมั่นคง	
และจงมุง่มัน่	ต้ังใจ	จนกว่าจะประสบความส�าเร็จ	ครบั
					 ท้ายสดุนี	้ขอฝากข้อความนีส้ือ่สารถึงน้องๆช้ันมธัยมศกึษา
ทกุๆคนว่า	“มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้	พี่สัมผัสและใช้
ชีวิตมาตลอดระยะเวลา	4	ปี	ท�าให้พี่รู้สึกว่าสถาบันการศึกษา
แห่งนี้มใิช่แค่สถาบนัการศกึษา	แต่เป็นบ้านทีม่คีวามอบอุน่	เป็น
บ้านทีม่คีนคอยดูแล	เอาใจใส่อย่างใกล้ชดิ	รวมถงึบ้านหลงันีส้อน
ให้พีรู้่จักใช้เวลาอย่างรู้คณุค่า	และยงัเป็นบ้านทีใ่ห้โอกาสทางการ
ศึกษา		โอกาสการพฒันาตนเองและพสิจูน์ตนเองจนประสบความ
ส�าเร็จได้ในวันน้ี”

	 สวัสดีครับเจ้าปัญญาและ
น้องๆ	ผมชื่อ	แนน	ครับ	 เป็นคน
จังหวัดนครศรีธรรมราช	แต่ก�าเนิด	
สาเหตุที่เลือกมาเรียนที่นี่เพราะ 
การเป็นนักศึกษา	มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	น้ันท�าให้ผมมีความ
ภาคภูมใิจมากครบั	ครัง้หนึง่ในชวีติ
ท่ีได้มีโอกาสศกึษาอยู่ในสถาบนัการ
ศกึษาที	่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ	

พระราชทานช่ือมหาวิทยาลัย	“วลัยลักษณ์”	อันเป็นสร้อย
พระนามแห่งองค์สมเดจ็พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	
อัครราชกุมารี	และในสถาบันแห่งนี้มีหลักสูตรที่กระผมสนใจคือ	
หลักสูตรรัฐศาสตร์	ส�านักวิชาศิลปศาสตร์	และอีกเหตุผลหนึ่งคือ
เป็นสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้บ้านครับ

	 ผมคิดว่า	การมีความมุ่งมั่น	ตั้งใจ	ที่จะเรียนหนังสือให้ดี
ทีสุ่ดตามความรู้	ความสามารถท่ีตนเองม	ีควรศึกษาหาความรู้เพ่ิม
เติมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง	และเทคนิคอีกอย่างที่ส�าคัญ
คือการอ่านหนังสือเป็นประจ�า	วันละ	1-2	ชั่วโมง	เพื่อทบทวนใน
สิ่งที่ได้เรียนมาในแต่ละวัน	วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่าย	แค่เราใช้เวลาว่างใน
แต่ละวนั	ทบทวนอยูบ่่อยๆแล้วเราจะจ�าเนือ้หานัน้ได้โดยง่าย	และ
จะประสบความส�าเร็จอย่างแน่นอนครับ

เทคนิคการเรียน

เรียน+กิจกรรม

ฝากน้อง ๆ

แนะน�าตัว

 

	 สวัสดีคร๊าบน้องๆ	ทุกคน	วันน้ีเจ้าปัญญาพาคุย	ขอพาน้องๆ	ไปคุยกับ

พี่ปี	4	ผูม้ตี�าแหน่งนายกองค์การบรหิาร	องค์การนกัศกึษา	เจ้าของสโลแกนท่ีว่า

“ฝันไว้ให้ไกล และเดนิไปให้ถงึฝัน”	นัน่กค็อื	พีแ่นน	นายสกุฤษฏิ	์โมสโิก	นกัศกึษา	

ส�านกัวชิาศลิปศาสตร์	หลักสูตรรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ไปท�าความ

รู้จักกับพี่คนเก่งประจ�าฉบับนี้กันเลยคร๊าบ



  

Walailak University Newsletter NEWS

9

w
w

w
.w

u
.a

c
.th

สสีัน แห่ง ภาษา

	 วนัน้ี	เราจะพาคุณผูอ่้านไปดูส�านวนภาษาองักฤษ	(English	Idioms)	ท่ีเจอบ่อยๆกันค่ะ	

คุณผูอ่้านลองดนูะคะว่าในแต่ละส�านวนคุณผูอ่้านคุ้นเคยหรือไม่	หากไม่คุ้นเคย	ต้องลองใช้ดู

นะคะ	มาเร่ิมกนัเลยค่ะ

	 เป็นอย่างไรบ้างคะ	คุณผู้อ่านคุ้นเคยกับสี่ส�านวนด้านบน

หรือไม่คะ	ถ้ายังไม่คุ้นต้องลองน�าไปใช้ดูนะคะ	เพราะความ

สามารถในการใช้	English	idioms	เป็นอกีทักษะท่ีคนท่ีสนใจ

ภาษาอังกฤษจ�าเป็นต้องฝึกใช้ค่ะ	จะได้สามารถสื่อสารภาษา

องักฤษได้ม่ันใจขึน้	

Useful English Expressions#3     

เด็กนั่งยอง

	 เรื่องก่อนเก่าคนเฒ่าเล่าความหลัง	 ความจ�ายังฝังเตือนเหมือนหลับฝัน
ยังแว่วเสียงถ้อยค�าที่จ�านรรจ์						 แม้หมื่นวันผันผ่านมานานนัก
	 ภาพเก่าเก่าชินตายังจ้าชัด							 หวนกระหวัดเมื่อเจอใหม่ให้ประจักษ์
เหตุการณ์ผุดพรายมาทายทัก	 ยืดโยงตระหนักให้ทักซ�้า
	 ซ�้าซ�้าเรื่องราวมาเล่าขาน									 เรื่องจริงเหมือนต�านานที่เก่าคร�่า
เด็กน้อยกะโปโลตาโตด�า														 มาโรงเรียนประจ�าทุกค�่าเช้า
	 มานั่งยองยองหลังห้องเรียน						 ไม่ได้มาอ่านเขียนแต่นั่งเฝ้า
ฟังครูสอนทุกคาบซึมซาบเอา											 หรือมานั่งแก้เหงาไปวันวัน
	 ปีแล้วปีเล่าเฝ้าหลังห้อง									 นั่งยองยองอย่างตั้งใจไม่เปลี่ยนผัน
เด็กคนอื่นเล่าเรียนได้เปลี่ยนชั้น								 แต่เธอนั้นยังวนเวียนเรียนห้องเดิม
	 โรงเรียนใหม่เด็กคนใหม่อยู่ไกลกัน	 แต่เหมือนฝันซ�้าซ้อนตอนแรกเริ่ม
นิทานเก่าควรจะพอหยุดต่อเติม							 การศึกษาไม่ควรเพิ่มเด็กนั่งยอง.

สมใจ สมคิด

ดร. พชัร ีอิม่ศรี

	 1.	 	(to	be)	up	in	the	air

	 ส�ำนวนน้ีมีควำมหมำยว่ำส่ิงต่ำงๆน้ันยังไม่แน่นอน	

หรือแผนกำรต่ำงๆก็ยังไม่ได้มีกำรวำงแผนอย่ำงชัดเจน	

เช่น

 Mary hasn’t set a date for her wedding yet. 

Things are still up in the air. 

	 แมรียั่งไม่ได้ก�ำหนดวันส�ำหรบังำนแต่งงำน	อะไรๆยงั

ไม่แน่นอน

	 2.	 (to)	pitch	in	

	 ส�ำนวนน้ีมคีวำมหมำยว่ำมส่ีวนร่วม	เช่น	

 His dad would like everyone in the family to 

pitch in and help clean the house this weekend. 

	 คุณพ่อของเขำต้องกำรให้ทุกคนในครอบครัวได้มี

ส่วนร่วมและช่วยท�ำควำมสะอำดบ้ำนสุดสัปดำห์น้ี		

 



  

 

ที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศ ให้แก่ผู ้บริหารโรงเรียนต่างๆ 
ที่นักศึกษาเป็นศิษย์เก่า จ�านวน 38 โรงเรียน 
 ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่าย
กิจการนักศึกษา ร่วมพูดคุย “เรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ : บริการ ทุนการศึกษา หอพัก สวัสดิการ” โดยมี
ใจความส�าคัญว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีลักษณะเป็นเมือง
มหาวทิยาลัย (Residential University) คอืเป็นมหาวทิยาลยัทีใ่ห้
ความส�าคญัทัง้เป็นสถานทีเ่รยีนรูแ้ละอยูอ่าศยั มคีวามพร้อมในทกุ
ด้าน ทั้งลักษณะทางกายภาพ อาคาร/สถานที่เรียน ภูมิทัศน์และ
สิ่งอ�านวยความสะดวก ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความเข้าใจ
เป็นที่สุดว่าการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นการเปลี่ยนผ่าน
ช่วงชีวิตในวัยเด็กเพ่ือก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ การจะตัดสินใจเลือกมา
เรียนที่มหาวิทยาลัยหนึ่งๆ จะมีองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน 
รวมถึงด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักศึกษา ดังนั้น
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงอยากสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คณะครู
อาจารย์และพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสิน
ใจในการส่งเสรมิลกูศิษย์หรอืบตุรหลานให้มาเรยีนทีม่หาวทิยาลยั
แห่งน้ีว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะดูแลบุตรหลานของท่านให้
เหมือนเป็นบุตรหลานของเราเอง” 
 นอกจากนี้บนเวที ยังมีการพูดคุย หัวข้อ “แนวทางการ
ศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์” โดย ดร.นรีนาท แก้วประเสรฐิ 
ระฆังทอง รักษาการแทนผู้อ�านวยการศูนย์บริการการศึกษา 
การเสวนา “เรียนรู้ อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : จุดเด่น 
จุดขายของส�านักวิชา” โดยคณบดีและผู้แทนส�านักวิชาต่างๆ น�า
เสวนาโดย นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
 ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน มีกิจกรรมพูดคุย “สร้างแรง
บันดาลใจด้านการเรียน ทักษะการใช้ชีวิต...WU Student Idol” 
โดย นางสาวขจรกิติ์ พ้นภัย (อุ้ม ว้าวดารา) ศิษย์เก่าหลักสูตร
นเิทศศาสตร์ ส�านกัวชิาสารสนเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
รุน่ที2่ ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง ครเีอทฟีและผู้ประกาศข่าว ช่อง ONE 
และกิจกรรมผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตอบปัญหาและรับฟังข้อเสนอแนะจากโรงเรียน อีกด้วย 

 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ส่วนประชาสัมพันธ์ 
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ จัดโครงการประชาสมัพนัธ์มหาวทิยาลัยสู่
โรงเรยีน : Walailak University Show&Share เพือ่ประชาสมัพนัธ์
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยไปสู่โรงเรียน 
พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่โรงเรียนต่างๆ ซึ่งมีศิษย์เก่ามาศึกษา
ต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสามารถสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัยในระดับประเทศ โดยมีผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว 
และนักเรียน 40 โรงเรียน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 
1,200 คน ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี 
 โอกาสน้ี ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ให้เกียรติกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง “บัณฑิต
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คนดีและคนเก่ง” ความว่า ขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร ครู/อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน ที่ให้โอกาสมาเยี่ยม
เยือนมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ซึง่เป็นเสมอืนสมบตัขิองคนท่าศาลา 
คนใต้ ตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคน นักเรียนทุกคนที่ตัดสิน
ใจเลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ถือเป็นการตัดสินใจเพ่ือมา
เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าต่อ
ไป ไม่ใช่เพียงแค่มารับวิชาความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น 
 “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับโลก โดย
มหาวิทยาลัยมีแผนที่จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ใช้ภาษา
ไทยได้อย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาของ
โลกได้ในระดับที่ดี อีกทั้งยังมีการสร้างมาตรฐานของความเป็น
คนดี ผ่านวิชาเรียน เช่น ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรื่องการ
สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต การจัดการชีวิตอย่างชาญฉลาด เป็นต้น 
ซึ่งวิชาเหล่านี้จะเป็นเสมือนเครื่องมือในการสร้างคนดี จึงอยาก
ให้ทุกท่านม่ันใจได้ว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสามารถพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีสมรรถนะในด้านวิชาการและเป็นคนดีของ
สงัคมโลกต่อไป” จากนัน้ ดร.สรุนิทร์ ไหมศรีกรด และ ดร.เลศิชาย 
ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกัน
มอบโล่ในโครงการชื่นชมคุณค่านักศึกษา ศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่า 

ผู้บริหาร อาจารย์และนักเรียนโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่

โรงเรียน Walailak University Show&Share
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	 ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ขอเชิญ	
นิสิต	 นักศึกษาและประชาชนทั่วไป	 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ออกแบบตราสัญลักษณ์	(Logo)	และแบนเนอร์	(Banner)	
“การแข่งขนัคณติศาสตร์โอลิมปิกระดับชาต	ิ ครัง้ที	่ 14	 The	14	 th	

Thailand	Mathematical	 Olympiad	 (14th	 TMO)”	 ผู้สนใจ
สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้	จนถึงวันที่	
16	ตุลาคม	2559	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้	
หลักเกณฑ์ในการประกวด
	 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด	ได้แก่	บุคลากร	นิสิต	นักศึกษา	
ศิษย์เก่า	หรอืบคุคลทัว่ไป	ไม่จ�ากัดอาย	ุผูส่้งผลงานเข้าประกวด	1	คน	
ส่งได้มากกว่า	1	ผลงาน	แต่ละผลงานต้องประกอบด้วย
	 1.	 ตราสัญลักษณ์	 (Logo)	 ต้องประกอบด้วยข้อความ	
TMO	(ชื่อย่อการแข่งขัน),	14th	(ครั้งที่จัดการแข่งขัน),	2017
(ปีท่ีจัดการแข่งขัน),	Thailand	Mathematics	Olympiad	
(ชื่อการแข่งขัน),	ชื่อมหาวิทยาลัย	(อาจใช้ชื่อย่อหรือชื่อเต็ม)
	 2.	แผ่นป้ายแบนเนอร์	(Banner)	ขนาดความยาว	9	เมตร	
และความกว้าง	 3	 เมตร	 และต้องประกอบด้วย	 ตราสัญลักษณ์	
(Logo),	ตรามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,	ตรามูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา	(สอวน.),	
ตราสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.),	
และข้อความ	 “การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ	 คร้ังท่ี	
14,	The	14th	Thailand	Mathematical	Olympiad,	มหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์,	นครศรีธรรมราช,	10-14	พฤษภาคม	2560”
	 ผลงานทีส่่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานทีผู้่ส่งเข้าประกวด
ออกแบบเอง	ห้ามลอกเลยีนแบบ	และดดัแปลงแบบตราสญัลกัษณ์ของ
หน่วยงานอืน่	ต้องไม่ลอกเลยีนหรอืละเมดิลขิสทิธิข์องผู้อืน่	และผลงาน
ต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดท่ีใดมาก่อน	การออกแบบไม่จ�ากดัสไีม่จ�ากัด
รูปแบบและตัวอักษร	และสามารถ	download	ตรามหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ์,	ตรา	สอวน.,	ตรา	สสวท.	ได้ที	่http://goo.gl/J5uRWd

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
	 ส่งผลงานภาพสีขนาด	A4	พร้อมแนบไฟล์	ดิจติอลต้นฉบบั
ของโปรแกรม	และไฟล์ภาพในรปูแบบนามสกลุ	.AI	และ	.JPG	ความ
ละเอยีดไม่ต�า่กว่า	300	DPI	พร้อมระบ	ุcode	สี	โหมด	CMYK	บนัทกึ
ใส่	CD	จ�านวน	1	แผ่น	(ไฟล์ทีส่่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)	แต่ละแบบ
ต้องมีเอกสารประกอบเป็นค�าอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ์
และแบนเนอร์ที่ส่งเข้าประกวด	รวมถึงชื่อ	นามสกุล	ที่อยู	่ เบอร์
โทรศพัท์	และอเีมล์	ทีส่ามารถตดิต่อได้สะดวกของผูส่้งเข้าประกวด
	 ผลงานทีส่่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานทีผู้่ส่งเข้าประกวด
ออกแบบเอง	ห้ามมใิห้น�าผลงานของผู้อ่ืนส่งเข้าประกวด	ข้อขดัแย้ง
ใดๆ	ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ
	 ตราสัญลักษณ์	(Logo)	และแบนเนอร์	(Banner)	
ที่ส่งเข้าประกวดเพียง	1	ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และ
น�าไปใช้ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ	ครั้งที่	14	
ณ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

	 ผลงานที่ส ่งเข้าประกวดทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธ์ิของ
ส�านกัวชิาวิทยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	และคณะกรรมการ
ตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์
ในการใช้งานจริงต่อไป

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
	 1.	การสือ่ความหมายถึงการแข่งขันคณติศาสตร์โอลมิปิก
ระดับชาติ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	และจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 2.	ความคิดสร้างสรรค์	ความโดดเด่น	สวยงาม	จดจ�าง่าย
และความครบถ้วนขององค์ประกอบ
	 3.	 ความน่าสนใจและสามารถน�าไปใช้จริงในการ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์	ของที่ระลึก	
และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
	 4.	 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด	 และจะไม่
ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น

รางวัล
•		รางวัลชนะเลิศ	เงินรางวัล	2,500	บาท	พร้อมเกียรติบัตร
•		รองชนะเลิศล�าดับที่	1	เงินรางวัล	1,000	บาท	พร้อมเกียรติบัตร
•		รองชนะเลิศล�าดับ	2	เงินรางวัล	500	บาท	พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ   หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะ
กรรมการ	จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
	 ส ่งผลงานเข ้าประกวดด้วยตนเองได้ที่ 	 ส�านักวิชา
วิทยาศาสตร์	 อาคารวิชาการ	 1	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 จังหวัด
นครศรีธรรมราช	หรือทางไปรษณีย์	ลงทะเบียน	โดยส่งมาที่	ส�านัก
วิชาวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เลขที่	 222	 ต.ไทยบุรี	
อ.ท่าศาลา	 จ.นครศรีธรรมราช	 80161	 (วงเล็บที่มุมซองว่า	 การ
ประกวดตราสญัลกัษณ์และแบนเนอร์	 TMO14)	พร้อมแนบอีเมลล์
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกของผู้เข้าประกวด

ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด
	 ส่งผลงานเข้าประกวด	ได้ต้ังแต่วนันี	้ถงึ	16	ตลุาคม	2559	
หากส่งไปรษณีย์	ให้ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นส�าคัญ

ประกาศผลการตัดสิน
	 ภายในวันที่	30	ตุลาคม	2559

การติดต่อสอบถาม
	 อ.ดร.จรรยารักษ์	ทองสมพร	สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ	
ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
โทรศัพท์ 0 7567 2004-6, 0 7567 2087 
Email: tjanyarak@gmail.com
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ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และแบนเนอร์ (Banner) 

“การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14 The 14th Thailand Mathematical Olympiad (14th TMO)”
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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.


