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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ รองผู้อำานวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ 
ดร.พัชรี อิ่มศรี รักษาการแทนรองผู้อำานวยการสถาบันภาษา พร้อมด้วยบุคลากร จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และ
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสมัครสมานสามัคคี และสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสก
นิกรชาวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำารวจ อัยการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เหล่ากาชาด สถาบันการศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น พ่อค้า คหบดี นักเรียน นักศึกษา และ
พสกนิกรชาวนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ประมาณ 3,000 เข้าร่วม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีสนาม
หน้าเมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

 ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสังคมและกิจการพิเศษ 
ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 
2562 ณ หอประชุมอำาเภอท่าศาลา พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำารวจ ผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น กำานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมจำานวนมาก

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา

ภาคใต้ตอนบน และเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 ภายใต้คำาขวัญ “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคต

ที่ยั่งยืน” เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินงานด้านสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ 

อาคารไทยบุรี โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง อว. เป็นประธานในพิธี และ ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน 

นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์) ร่วมต้อนรับผู้บริหาร

สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา, คณาจารย์, สถานประกอบการ, เครือข่ายวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมงานกว่า 1000 คน เมื่อ

วันที่ 6 มิถุนายน 2562

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สำานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เป็นหน่วยงานหลักที่ทำาหน้าที่ผลักดันและดำาเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษา 

(Cooperative Education) ซึ่งสหกิจศึกษาถือเป็นการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกแห่งการทำางานจริง ทำาให้บัณฑิตมีศักยภาพพร้อม

ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพและวิชาชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมาย

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่ทบวงมหาวิทยาลัยและสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เดิม ได้กำาหนดนโยบายส่งเสริมสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและใช้เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 9 เครือข่ายทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศเป็นกลไกขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เห็นพัฒนาการและความก้าวหน้าของการยกระดับคุณภาพบัณฑิตไทย ทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาจัดสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% มีสถานประกอบการเข้าร่วมกว่า 19,000 

แห่ง ในเชิงของคุณภาพจะเห็นได้ว่าการจัดสหกิจศึกษาไม่เพียงตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และผู้ใช้บัณฑิตภายในประเทศ

เท่านั้น แต่ยังก้าวหน้าไปสู่มาตรฐานสากลผ่านสหกิจศึกษานานาชาติ นอกจากนี้ความรู้และประสบการณ์จากสหกิจศึกษายังเป็น

รากฐานสำาคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการตามเป้าหมาย

 ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 โดยวันที่ 6 มิถุนายน จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนวันที่ 7 - 8 มิถุนายน เป็นการ

ศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง ตามลำาดับ จุดเด่นของงานในครั้งนี้ คือ การปาฐกถาพิเศษเพื่อนำาเสนอมุมมองของสหกิจศึกษาในระดับสากล โดย Dr. Nancy Johnston 

ประธานของ The World Association for Cooperative and Work-Integrated Education (WACE) ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งมีกิจกรรมสำาคัญ ได้แก่ การมอบรางวัลสหกิจ

ศึกษาดีเด่นระดับชาติ การจัดการศึกษาดูงานในสถานประกอบการในเขตพื้นที่ภาคใต้ที่เคยได้รับรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นหรือเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำาเนินงานสหกิจศึกษา การออกบูธของ

สถานประกอบการ และการแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับผลงาน พัฒนาการ และความก้าวหน้าของการดำาเนินการสหกิจศึกษาไทยในภาพรวมตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการสัมภาษณ์

นักศึกษา ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง

 ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะเจ้าภาพการจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย 

ปีพุทธศักราช 2562 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนล่าง สำานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอต้อนรับทุกคนสู่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยความ

ยินดี ทั้งนี้วันสหกิจศึกษาไทย เป็นกิจกรรมสำาคัญของชาวอุดมศึกษาที่จัดขึ้น ในวันที่ 6 มิถุนายน ของทุกปี โดยหมุนเวียนการจัดไป

ตามภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อแสดงการยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่สถานศึกษา สถานประกอบการ นักศึกษา ที่มีผลการ

ดำาเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นในรอบปี และที่พิเศษในปีนี้ มีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม 2 ประการคือ การจัดบูธของสถานประกอบการ

สหกิจศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ และการศึกษาดูงาน สถานประกอบการสหกิจศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเครือข่ายสหกิจ

ศึกษาเป็นอย่างดียิ่ง

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ กระทรวง อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทยและเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา 

จัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ.2562 “หนึ่งทศวรรษ วันสหกิจศึกษาไทย สู่อนาคตที่ยั่งยืน”
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รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง

 รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง อาจารย์ประจำาสำานักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สนใจศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยว

กับปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ โรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจและหลอดเลือดในประชากร

ไทย ปัจจัยทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องต่อการตอบสนองต่อการลดระดับไขมันในเลือดต่อยาสเตติน รวมถึงตัวชี้วัดชนิดใหม่ในการเกิดโรค

หัวใจและหลอดเลือดในประชากรไทย อันเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของประชากรไทย และอันดับหนึ่งของประชากรโลก

 รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนกัลยาณี ศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระดับปริญญาตรีจาก
คณะเทคนิคการแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นได้ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
(หลักสูตรนานาชาติ) จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ทำาวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ “Molecular function analysis of LDLR mutations in 
familial hypercholesterolemia” และได้ไปทำางานวิจัย ณ สถาบัน Fraunhofer IBMT, Berlin, Germany เป็นเวลา 1 ปี ทำาให้มีโอกาสได้ใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยของสถาบันในการพัฒนาเทคนิคการตรวจปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยเทคนิค Arrayed primer extension (APEX) DNA Microarray

 รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี มีความเชี่ยวชาญด้านเคมีคลินิกและอณูพันธุศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด ดังนั้น นับตั้งแต่เป็นอาจารย์ประจำาสำานักวิชา
สหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 ก็ได้พัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง พบว่า ประชากรไทยภาคใต้ส่วนใหญ่มากกว่า 50% มีไขมันในเลือดผิดปกติ 
โดยมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น อายุ เพศ โรคอ้วน โรคเบาหวาน วัยหลังหมดประจำาเดือน การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งปัจจัยทางพันธุกรรม โดยเฉพาะ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน APOE ซึ่งพบว่าประชากรไทยมีผู้ที่มีอัลลีล APOE4 ประมาณ 12-15% ซึ่งผู้ที่มีอัลลีล APOE4 หากสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เหมาะสมกับลักษณะของยีน จะช่วยชะลอความเสี่ยงในการเกิดภาวะไขมันในเลือดผิดปกติได้ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาเกี่ยวกับตัวชี้วัดชนิดใหม่ที่มีผลต่อการเกิดภาวะ
ไขมันในเลือดผิดปกติ รวมทั้งแนวทางในการลดระดับตัวชี้วัดดังกล่าวเพื่อนำาไปสู่การลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคและหลอดเลือด

 ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล PubMed จำานวน 14 เรื่อง รวมทั้งเป็นบรรณาธิการ
รับเชิญ (Guest Editor) ของวารสาร Walailak Journal of Science and Technology Vol. 15 No. 8 August 2018 Special issue on Medicinal Plants และ
เป็น Reviewers ของวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติอีกหลายวารสาร เช่น Gynecological Endocrinology, Neuropsychiatric Disease and Treatment, 
Climacteric, Current Clinical Pharmacology, BioMed Research International, Gene, BMC Complementary and alternative medicine, BMC 
Genetics, Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity:Targets and Therapy, Journal of Advanced Research และ Walailak Journal of Science 
and Technology เป็นต้น

 นอกจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี ยังได้นำาเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการทั้งแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) และปากเปล่า (Oral Presentation) เช่น International Conference Moving Towards the New Era of NCDs 
and Global Health ประเทศไทย The 11th International Congress of Coronary artery Disease 2015 (ICCAD2015) Florence ประเทศอิตาลี 2013 Seoul 
International Congress of Endocrinology and Metabolism In conjunction with the 32nd Annual Meeting of the Korean Endocrine Society และ 2014 
Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism ประเทศเกาหลีใต้ เป็นต้น 

 จากการทำางานวิจัยและมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ทำาให้ รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี ได้รับ รางวัลนำาเสนอผลงานทางวิชาการแบบปากเปล่ายอดเยี่ยม 
จากงานประชุม 5th Seoul International Congress of Endocrinology and Metabolism, 2017 (SICEM2017) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ได้รับทุนพัฒนา
ศักยภาพในการทำางานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำาปี 2555 และทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 
รุ่นที่ 21 ประจำาปี 2561 ทั้งยังได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่น ของสำานักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ประจำาปี 2559 และนักวิจัยดีเด่น ของสำานักวิชา
สหเวชศาสตร์ ประจำาปี 2561 

 งานด้านการสอนซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักในฐานะอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี ได้สอนนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา
เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำาบัด เช่น วิชาเคมีคลินิก ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ อณูชีววิทยาทางการแพทย์ เทคนิคการแพทย์ชุมชน เป็นต้น หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเวชศาสตร์ เช่น วิชาพันธุศาสตร์ระดับโมเลกุล วิทยาการก้าวหน้าพันธุศาสตร์มนุษย์ วิทยาการก้าวหน้าทางเคมีคลินิก เป็นต้น 
รวมทั้งการให้บริการวิชาการทางด้านสุขภาวะและเทคนิคการแพทย์เพื่อชุมชน

 รองศาสตราจารย์ ดร. นุชจรี จีนด้วง ยังคงมุ่งมั่นและตั้งใจศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับกลไกและปัจจัยเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในระดับโมเลกุล 
โดยมีแนวคิดว่าการพัฒนางานวิจัยย่อมนำามาสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และจะสามารถหาแนวทางการรักษาและป้องกันการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดใหม่ๆ 
ที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการมีบทบาทเป็นนักวิจัยควบคู่กับอาจารย์ จะช่วยนำาไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งได้ต่อไป 

04 I สารวลัยลักษณ์ 

สารวลัยลักษณ์ I มิถุนายน 2562 



ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจ.นครศรีฯ แถลงจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้งที่ 3

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แถลงข่าวจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ..ครั้งที่..3..ดึงจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพร่วม..มุ่งเสริมสร้างบรรยากาศ

ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยพร้อมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก มีนักศึกษาจาก 58 ประเทศ 

5 ทวีป 491 มหาวิทยาลัยสนใจสมัครเข้าร่วม

 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะผู้แทนนายจำาเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำานวยการ

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในฐานะผู้อำานวยการโครงการค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 

– 1 กรกฏาคม 2562 มุ่งเสริมสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยฯ สร้างทูตทางวัฒนธรรมพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดฯและของประเทศไทย โดยมี

แขกผู้เกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวม 50 คน เข้าร่วม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพมหานคร

 ส่วนวันที่ 29 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2562 ที่กรุงเทพมหานคร เยาวชนจะมีโอกาสเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวัง และ พิพิธภัณฑสถาน

แห่งชาติ รวมถึงการชมการแสดงโขน ซึ่งอนุเคราะห์จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม และในพิธีปิดค่ายฯ เยาวชนจะร่วมกันแสดงชุด “Cultures without Borders” ซึ่งจะเป็นการ

ผสมผสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชาติเข้าด้วยกัน “วัตถุประสงค์สำาคัญประการหนึ่ง ของการจัดโครงการค่ายฯ คือ การพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองโลก ผู้ยอมรับใน

ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สีผิว และ ความเชื่อ ของพลเมืองแต่ละประเทศ และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และทำางานร่วมกันเพื่อพัฒนาสังคมโลกให้ก้าวไปข้างหน้าอย่าง

มั่นคง โอกาสนี้ขอขอบคุณจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมถึงองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ได้แก่ สำานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม การรถไฟ

แห่งประเทศไทย หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย ธนาคารออมสิน บริษัท ฉัตรทวีกิจคอร์เปอเรชั่น จำากัด และ บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) ที่ให้การ

สนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร กล่าวในตอนท้าย

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ....ธำารงธัญวงศ์..กล่าวว่า..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายในการก้าวสู่ความเป็น

นานาชาติ โดยเริ่มจากปฏิรูปการเรียนการสอน โดยนำามาตรฐาน UKPSF (UNITED KINGDOM PROFESSIONAL 

STANDARDS FRAMEWORK) มาใช้ การให้ความสำาคัญกับการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของนักศึกษา มีการจัดตั้ง 

“สถาบันภาษา” เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมสู่สากล โดยตั้งแต่ปี 2560 มหาวิทยาลัยฯ ริเริ่มจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติ

และได้ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และในปี 2562 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

เป็นเจ้าภาพร่วมจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติคร้ังที่ 3 โดยมีเยาวชนผู้เข้าร่วมค่าย 200 คน แบ่งเป็นเยาวชนไทย 70 คน 

และ เยาวชนต่างชาติ 130 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนต่างชาติได้มารู้จักวัฒนธรรมไทย อันเป็น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา กล่าวถึงรายละเอียดในการจัดค่ายวัฒนธรรมนานาชาติครั้ง

นี้ว่าได้รับความสนใจจากเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1,130 คน จาก 491 มหาวิทยาลัย จาก 58 ประเทศ 

และ 5 ทวีปทั่วโลก และมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำาหนดจำานวน 200 คน เข้าร่วมค่ายเป็นระยะเวลา 

8 วัน โดยในระหว่างวันที่ 24 - 28 มิถุนายน 2562 ซึ่งอยู่ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

จะมีการแสดงวัฒนธรรมประจำาชาติจากเยาวชนทุกชาติจำานวน 26 ชุด และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสเรียน

รู้วัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมต่างๆ คือ มวยไทย รำาไทย และ ดนตรีไทย ตลอดจนการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมือง

นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และเยี่ยมชมหมู่บ้านคีรีวง อ.ลานสกา และชายหาดทรายขาว

น้ำาทะเลฟ้าใส อ.สิชล รวมถึงการเดินทางโดยรถไฟไปยังกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทย

 นายขจรเกียรติ....รักพานิชมณี..กล่าวว่า..นครศรีธรรมราช..เป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ 

ประมาณ 1.55 ล้านคนและมีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ ค่ายวัฒนธรรมนานาชาติเป็น 1 ในความร่วม

มือระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่มุ่งเน้นการ

ประชาสัมพันธ์ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเมืองรองให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ถือเป็น 1 ใน 

55 จังหวัดเมืองรองของประเทศไทย

 “จังหวัดนครศรีธรรมราชขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่ได้ริเริ่มโครงการค่ายฯ ซึ่งได้ดำาเนินการมาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 และมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของจังหวัดฯ เช่น วัดพระบรมธาตุ
วรมหาวิหาร, หมู่บ้านคีรีวง และ ทะเลสิชลและขนอม ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ใน 74 ประเทศ และ 5 ทวีปทั่วโลก และทางจังหวัดฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดค่าย

วัฒนธรรมนานาชาติประจำาปี 2562 และพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ ในมิติต่างๆ ต่อไป” นายขจรเกียรติ กล่าว

เอกลักษณ์สำาคัญของชาติ..และเป็นทูตวัฒนธรรมที่ช่วยในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปสู่สากลต่อไป..ขณะเดียวกันเยาวชนไทยท่ีเข้าร่วมโครงการมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับ

เยาวชนต่างชาติจากนานาประเทศทั่วโลกและเพิ่มพูนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตจริงด้วย
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 นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ด้านสิ่ง
แวดล้อม ระดับอุดมศึกษา ภายใต้กิจกรรม “โลกสดใส...ร่วมใจพิทักษ์โลก” เนื่อง
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน 
ของทุกปี) จัดโดย มูลนิธิพุทธฉือจี้ไต้หวันในประเทศไทย โดย นางสาวจันทกานต์ 
เนียมอยู่ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทคำาขวัญรณรงค์
พิทักษ์โลก เพื่อการสร้างความตระหนักในการงดการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวใน
ชีวิตประจำาวัน ได้แก่ ถุงพลาสติก ช้อม ส้อม หลอด เป็นต้น และหันมาพกพาและ
ใช้ภาชนะส่วนตัวแทน ตามหลักการ 3R ลดใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำา (Reuse) และ
นำากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวกิตติกาญ
จน์ ขุนพรหม นางสาวรัชดา นวลเศษ นางสาววฤณดา นพรัตน์ และนางสาว
สุธาสิณี ทองเกิด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรมสร้างสรรค์รณรงค์
พิทักษ์โลกจากวัสดุใช้แล้ว (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในประเภทนี้) ในผลงานชื่อ 
“วาย (ร้าย) ขยะทะเล” เพื่อสะท้อนถึงปัญหาและผลกระทบของขยะทะเลที่มี

ต่อการสะสมตัวในสัตว์ทะเล และสามารถถ่ายทอดสู่มนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร โดยใช้โมเดลหมึกสาย หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า 
หมึกวาย หรือ วาย ซึ่งเป็นสัตว์ทะเลผลผลิตประมงที่มีชื่อเสียงในบริเวณอ่าวทองคำา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในการถ่ายทอด
ความรุนแรงของปัญหา ซึ่งแท้จริงแล้วเกิดจากน้ำามือของมนุษย์นั่นเอง ซึ่งจะนำาผลงานโมเดล “วาย (ร้าย)ขยะทะเล” นำาไปเป็นสื่อรณรงค์
ถึงผลกระทบของขยะทะเล โดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กและเยาวชน ในท้องถิ่นต่อไป 

 ทั้งนี้ คณะนักศึกษาได้เป็นตัวแทนของชมรมพิทักษ์ทะเลมอบของที่ระลึกให้แก่ คุณปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา 
เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณในงบประมาณและความสนับสนุนที่ได้รับจากส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยที่ผ่านมา
ชมรมพิทักษ์ทะเล ได้ดำาเนินการรณรงค์เพื่อการสร้างความตระหนักในด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องการจัดการขยะทะเล ตั้งแต่ต้นทาง 
ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงโดยบูรณาการกิจกรรมของนักศึกษาในชมรมร่วมกับ
กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการเริ่มปฏิบัติจากตนเองและเป็นแบบอย่างที่ดีในการใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

นักศึกษาชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลการแข่งขัน

ด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา
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 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่าย

วิชาการ และรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม นำาทีม คณบดี หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ 

และหัวหน้าสถานวิจัย จำานวน 26 คน เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติอย่างยิ่งจาก ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 

มาบรรยายเกี่ยวกับภัยคุกคามที่สำาคัญต่อระบบการศึกษาไทย แก่คณะศึกษาดูงาน 

 ดร.ไพรินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยควรมีการสอนหลักการคิดวิเคราะห์และศิลธรรม

จริยธรรมควบคู่กันไป และคิดว่ามหาวิทยาลัยที่มีความเด่นเฉพาะบางเรื่อง มีชื่อเสียงและ

ผลงานเป็นที่ประจักษ์จะมีเด็กเข้ามาเรียน มากกว่าการขยายมหาวิทยาลัยให้โตขึ้นแต่ไม่มี

เด็กเข้ามาเรียน ซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยกว่า 200 แห่งมีการแข่งขันสูง 

ในขณะที่โรงเรียนมีวิกฤติปิดตัวไปหมื่นกว่าแห่ง ฉะนั้นถ้ามหาวิทยาลัยปรับตัวได้ก็จะอยู่

รอดในสถานการณ์เช่นนี้ 

 จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.จำารัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ได้นำาชมห้องเรียน

และห้องปฏิบัติการในแต่ละด้านของสถาบัน ประกอบด้วย ด้าน Biomolecular Science and 

Engineering ด้าน Molecular Science and Engineering ด้าน Energy Science and Engineering 

และด้าน Information and Engineering พร้อมทั้งให้คำาแนะนำาและถ่ายทอดประสบการณ์ใน

การจัดหาเคร่ืองมือในห้องปฏิบัติการแก่คณะศึกษาดูงาน..ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นจากการเยี่ยมชม

สถาบัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประชุมสรุปงาน ถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน

ในครั้งนี้ พร้อมทั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ 

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ....ธำารงธัญวงศ์..กล่าวว่า..มหาวิทยาลัยตั้งใจจะสร้างอาคาร

ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศ และจะพัฒนากลุ่มอาจารย์ในสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ มหาวิทยาลัย

ต้องการสร้างความมั่นใจว่า บัณฑิตของเราจะต้องทำางานได้ทั่วประเทศและทั่วโลก ในอนาคต

เราจะเน้นเรื่องคุณภาพให้มากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ได้เริ่มจากศูนย์ แต่เริ่มจาก

สิ่งที่มีอยู่แล้วและจะเดินหน้าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วนี้ให้มีคุณภาพ เชื่อว่าถ้าเรามีความมุ่งมั่นก็จะ

สามารถขับเคลื่อนได้ 

 ขณะเดียวกัน อธิการบดีได้มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม แบ่งกลุ่มนักวิจัยออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาจารย์ที่

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับสูง กลุ่มอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับกลาง และกลุ่มอาจารย์ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับน้อย พร้อมแนวทางการ

สนับสนุนนักวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ โดยมหาวิทยาลัยพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นัก

วิจัยได้ทำางานอย่างมีความสุข 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการงานวิจัยแบบมืออาชีพ ซึ่งการได้ไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิทยสิริเมธี 

ที่มีความโดดเด่นทางการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะสามารถนำามาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการ

เรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการบริหารงานวิจัยตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดี 

ม.วลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ สถาบันวิทยสิริเมธี
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สหกิจศึกษาในต่างแดน
เปิดโลกทัศน์ สร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา

 สหกิจศึกษาเป็นระบบการศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหาประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบ..ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบ

การและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง. .เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสานการเรียนกับการปฏิบัติงานเข้าด้วยกัน 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน : 2558) 

 ทั้งนี้..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายตั้งแต่เริ่มต้นจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาต้องไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาใน

สถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศ โดยในส่วนของสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ไปปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ได้ไปเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ของการทำางานที่มีวัฒนธรรม ชีวิตความเป็นอยู่และ

ภาษาที่แตกต่าง ดังนั้น การปรับตัวและการเรียนรู้เรื่องต่างๆ จึงมีความสำาคัญและเป็นการเริ่มต้นประสบการณ์การทำางานที่

ท้าทาย โดยมีเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของนักศึกษาจำานวน 3 คน จากสำานักวิชาวิทยาศาสตร์มาให้อ่านกัน

 นางสาวกษิดาภา ผลประสาร เป็นนักศึกษาทุน พสวท. ได้ไปสหกิจศึกษาที่ Plasma Bioscience Research Center & 

Applied Plasma Medicine Center (PBRC & APMC) ซึ่งตั้งอยู่ใน Kwangwoon University กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี 

หรือ ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้ไปทำางานวิจัยหัวข้อ Plasma Diagnostic กับ ศาสตราจารย์ ดร. อึน ฮา ชอย

 นางสาวกษิดาภา เล่าให้ฟังว่า Kwangwoon University ตั้งอยู่ที่ชานเมืองกรุงโซล เป็นมหาวิทยาลัยที่มีสื่อการเรียน

การสอนครบครัน พี่ๆ ในห้องปฏิบัติการมาจากหลายประเทศ มีทั้งเนปาล อินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ เวียดนาม และจีน 

ภาษาที่ใช้สื่อสารเป็นหลักจึงเป็นภาษาอังกฤษ หลังจากได้ทำาความคุ้นเคยกับสถานที่และภาษาได้ 2-3 วัน Professor ได้มอบ

หมายงานให้ทำาร่วมกับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหัวข้องานวิจัยเกี่ยวกับ Plasma Diagnostic ห้องปฏิบัติการพลาสมา

ทางการแพทย์ที่นี่มีชื่อเสียงระดับโลก มีเครื่องมือครบและทันสมัย และทุกบ่ายวันพุธจะมีการนำาเสนอความก้าวหน้างานวิจัย

เวียนกันไปแต่ละคน ส่วนทุกวันเสาร์จะมีสัมมนา โดยบทความทางวิชาการที่เลือกมานำาเสนอจะเป็นความก้าวหน้าเกี่ยวกับ

พลาสมา เมื่อนำาเสนอเสร็จจะเป็นการไปรับประทานอาหารร่วมกันกับ Professor แล้วกลับมาทำาความสะอาดห้องปฏิบัติการ 

ซึ่งจะเป็นแบบนี้ทุกสัปดาห์ 

 ในตอนท้าย นางสาวกษิดาภา บอกว่า การได้มาสหกิจฯ ครั้งนี้ ทำาให้ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ ในการทำางาน รวมทั้ง

ได้เห็นระบบการทำางานร่วมกันของภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ และ

คณาจารย์สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้ให้โอกาสไปสหกิจศึกษาที่สาธารณรัฐเกาหลีในครั้งนี้ 

 จากประสบการณ์การไปสหกิจศึกษาในต่างประเทศของนักศึกษาจากสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ทั้ง 3 คน อาจจะเป็นแรง

บันดาลใจให้กับน้องๆ นักเรียนที่สนใจเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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ผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยวลัย

ติด Top 10 ของประเทศไทยปี 2019

 SCImago..ประกาศผลการจัดอันดับผลงานด้านนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยทั่วโลก..ผลปรากฏว่า..ในปี..2019 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ติดอันดับที่ 6 ของประเทศไทย อันดับที่ 148 ของเอเชีย และ อันดับที่ 429 ของโลก 

 SCImago announced the results of the university’s global innovation rankings in 2019. 

Walailak University is currently ranked 6th in Thailand, 148th in Asia and 429 in the world. 

Congratulations!

กลบความขลาดกวาดความเขลาเกลาความขลังเพิ่มพลังพังหลบกลบความหลัง
จบจาบจ้วงจากจริงใจใช่จริงจัง           เยื่อใยยังย้อนแย้งอยู่โยงใย

แม้วันนี้มีวันหน้ามาวันหน่วง            มีตอกบิดมาติดบ่วงตามทวงไถ่
ใครคนนั้นฉันคนนี้เธอมีใคร            ที่ติดตามถามไถ่ไม่ทอดทิ้ง

ไม่ทอดทิ้งท่าทีที่ทบทวน                   เมื่อเริ่มห่างร้างหวนป่วนใจยิ่ง
เรื่องจริงใจไม่จบกลบความจริง        เพียงแค่นิ่งอิงแค่นั้นมาบั่นทอน

เมื่อจริงใจไม่จาบจ้วงไม่ท้วงติง            เมื่อความนิ่งอิงความหนาวมาเข้าต้อน
ดั่งละครหลอนระวนคนละคร            มาตัดตอนย้อนความตามบทเดิม

กลบความขลาดกวาดความเขลาเกลาความขลังมาต่อตั้งต่อติดคิดบทเพิ่ม
ความจริงใจไม่จริงจังยังต่อเติม        เราริเริ่มเรียบเรียงอย่ารวบรัด

เกลาความขลัง

สมใจ สมคิด
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ม.วลัยลักษณ์-ธนาคารกรุงไทย ลงนาม MOU 
โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด (WU Smart Society)

มวล.เจ๋ง คว้าชัยในเวทีระดับชาติ
งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ....ธำารงธัญวงศ์..อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด WU Smart Society และการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Platfrom 
กับคุณสมภพ สุวัธนเมธากุล ผู้อำานวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารสำานักงานเขต สำานักงานเขตนครศรีธรรมราช 1 ธนาคารกรุงไทย โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคุณวิฑูรย์ ภูษณะดิลก ผู้จัดการสาขาอาวุโส 
ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาและสถานประกอบการ..ที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 
ประจำาปี 2562 ดังนี้

 ความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยได้ดำาเนินการพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชันบนมือถือ WU Smart Life Application ที่เชื่อม
โยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้ากับระบบการชำาระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ซึ่งเป็นการพัฒนาและให้
บริการของธนาคารในโครงการ Smart University สำาหรับให้นักศึกษาเข้าใช้บริการเพื่อตอบโจทย์ Lifestyle ของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบัน 

 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

	 รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

  นายสราวุธ กลิ่นสุคนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  โครงการ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระจังหน้าเพื่อลดปัญหาเสียงที่เกิดขึ้นหลังการประกอบรถยนต์

  สถานประกอบการสหกิจศึกษา: บริษัท ฮิตาชิ เคมิคัล ออโตโมทีฟ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด

 รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

	 รางวัลรองดีเด่นระดับชาติ

  นายคณณัฏฐ์ เคนไชยวงศ์ หลักสูตรวิศวกรรมเคมี สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

  โครงการ: การประยุกต์ใช้ VBA เพื่อปรับปรุถงประสิทธิภาพการทำางานในแผนกการผลิต

  สถานประกอบการสหกิจศึกษา: บริษัท เกรทโกลฟ (ไทยแลนด์) จำากัด

 รางวัลสถานประกอบการขนาดกลางและขาดเล็กดำาเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น

	 สถานประกอบการ:	Pullman	Klula	Lumpur	Bangsa	Hotel

 ทั้งนี้ นักศึกษาและสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำาปี 2562 จะเข้ารับรางวัลดังกล่าว จาก ดร. สมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีและรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานวันสห

กิจศึกษาไทย ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2562 ที่กำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 -8 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนให้นักศึกษา รวมกว่า 26 ล้านบาท

 ม.วลัยลักษณ์ มอบทุนการศึกษาทั่วไป ประจำาปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักศึกษา จำานวน 801 ทุน รวมเป็นเงินทุนกว่า 26 ล้านบาท 
หวังช่วยเหลือเด็กเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สำาเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาทั่วไป
ประจำาปี 2561 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและผู้ให้การอุปการะทุนให้เกียรติ ร่วมมอบทุนแก่นักศึกษา จำานวน 801 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
26,337,773 บาท เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง301 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ กล่าวรายงานถึงการมอบทุนในปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้ว่า 
มีทุนการศึกษาทั้งสิ้น 115 แหล่งทุน จำานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 801 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนต่อเนื่องจนสำาเร็จการศึกษา 334 ทุน 
และทุนรายปี 457 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 26,337,773 บาท ซึ่งในการพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดสรรทุนการศึกษา ทำาหน้าที่พิจารณาคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์นักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเงื่อนไขของ
แต่ละทุน และมีการติดตามผลด้านการเรียน ตลอดจนออกไปเยี่ยมเยียนครอบครัวนักศึกษาตามภูมิลำาเนา เพื่อติดตามและหาทาง
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่งด้วย 

 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ได้มอบเกียรติบัตรที่ระลึกและกล่าวขอบคุณผู้ให้การอุปการะทุนที่ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษามาอย่างต่อเนือ่ง พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้ที ่ได้รับทุนในครั้งนี้ว่า มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุนทุน
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ช่วยแบ่งเบาภาระด้านการเงิน 
มุ่งหวังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีศักยภาพทางด้านการเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาจนสำาเร็จการศึกษา เป็นบัณฑิตที่
มีคุณภาพของสังคมและสามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีความสุข ทั้งน้ีขอให้นักศึกษาทุกคนนำาทุนไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการสนับสนุนการศึกษาอย่างแท้จริง และขอให้ตั้งใจศึกษาจนสำาเร็จการศึกษา เพราะกุญแจแห่งความสำาเร็จคือ การศึกษา มีความรู้
ความสามารถออกไปรับใช้สังคม เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป 

 นอกจากทุนการศึกษาทั่วไปดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังจัดทุนการศึกษาโดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ได้แก่ 
ทุนพระราชทานฯ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ทุนสำาหรับนักศึกษาพิการ กองทุนสมเด็จพระเจ้า
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประเภททุนเรียนดีและทุนสร้างโอกาสทางการศึกษา ทุนเก่งดีมีสุข ทุนยกเว้นค่า
ธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักนักศึกษา ทุนการศึกษาสำาหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ทุนโควตาผู้มีความสามารถด้านกีฬา 
ทุนทำางานพิเศษ ทุนเงินยืมฉุกเฉิน ทุนช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัย และทุนการศึกษาทั่วไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรของรัฐ 
องค์กรเอกชน มูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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