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 เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 ณ มณฑลพิธีสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดขึ้น โดยมี

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำารวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน และกลุ่มพลงั

มวลชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีต่อปวงชน

ชาวไทยอย่างเอนกอนันต์

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว..วันที่..28..กรกฎาคม..2562..เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 โอกาสนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมงานได้ทำาบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ จำานวน 19 รูป 
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ 
ธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ อ่านบทถวายพระพรเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระวชิร
เกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา พร้อมร่วมกันลงนาม
ถวายพระพร

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพรและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ 
ในวันและเวลาทำาการ บริเวณชั้น 2 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้-4 สิงหาคม 2562

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

ชาวมวล. พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
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 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำาคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย 

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี เพื่อแสดง

ความจงรักภักดีและสำานึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ยิ่งต่อประชาชนและประเทศชาติ

นานัปการ

 โอกาสนี้ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคมศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ องค์การบริหารองค์การ

นักศึกษา สภานักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนประชาชนที่อยู่รายรอบมหาวิทยาลัย ร่วมวางพาน

พุ่มเครื่องราชสักการะ

 จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ประธานในพิธี เปิดพานธูปเทียนแพ ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ 

อ่านบทถวายพระพรต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี-

สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ต่อด้วยการรำาถวายพระพรโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแสดงเพลงบอกทอก 

เทิดพระเกียรติ โดยคณะเพลงบอกเยาวชนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รางวัลโล่พระราชทานฯ ประจำาปี 2561 ซึ่งจัดโดย

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

 ช่วงเช้าของวันเดียวกันนี้ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร 

ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนรายรอบมหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำาบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำานวน 

19 รูป และวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันปลูกต้นพยอมและตะเคียงทอง

กว่า 400 ต้น ทั้งยังจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสดังกล่าวด้วย

 ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและร่วมลงนามถวายพระพร 

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โถงกลาง 

อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ม.วลัยลักษณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทำาบุญตักบาตร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
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รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย  สวัสดี
 รองศาสตราจารย์ . .ดร. . .สมชาย . . . .สวัสดี..อาจารย์ประจำาสำานักวิชาเภสัชศาสตร์..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เชี่ยวชาญ

กระบวนการผลิตยาทุกรูปแบบ (Dosage forms) โดยเน้นยาแอโรโซล และยารูปแบบของแข็ง เช่น ยาผงแห้ง ยาเม็ด เทคโนโลยีของ

สารเคลือบฟิล์ม ปัจจุบันมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยาดังกล่าวมากกว่า 10 เรื่อง

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา สำาเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อ พ.ศ. 2546 จากนั้นศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

สาขาเภสัชศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เช่นเดียวกัน ก่อนที่จะมาเป็นอาจารย์ประจำาสำานักวิชาเภสัชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน 

เคยทำางานเป็นเภสัชกรฝ่ายวิจัยและพัฒนาของโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน รับผิดชอบในการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพหลากหลายประเภท

จนสามารถขึ้นทะเบียนและวางจำาหน่ายทั่วไปได้

 ยาเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความจำาเป็นต่อชีวิตมนุษย์ มูลค่าตลาดยาในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ 1.6 แสนล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำาเข้ายา

จากต่างประเทศ ส่วนยาที่ผลิตได้ภายในประเทศจะมีราคาไม่สูงมากนัก เพราะเน้นการผลิตยาชื่อสามัญ (Generic drug) เนื่องจากประเทศไทยขาด

งานวิจัยเพื่อพัฒนายาต้นแบบ (Original drugs) ซึ่งเป็นยาที่มีราคาสูงและอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการวิจัยและการผลิตยา ดังนั้น หากมี

นักวิจัยที่ร่วมกันวิจัยพัฒนายาใหม่ จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น ในฐานะที่ รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ศึกษาทางด้าน

เภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีถึงเอก จึงมีความสนใจและทำาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบนำาส่งยาสู่ทางเดินหายใจ หรือยาสูดพ่น 

เช่น ยาแอโรโซล ยาสูดผงแห้ง (Dry powder inhalers) ยาสูดอัดไอกำาหนดขนาด (Metered dose inhalers) เป็นต้น ซึ่งยาดังกล่าวต้องนำาเข้ายาจาก

ต่างประเทศปีละหลายพันล้านบาท แม้ว่าปัจจุบันประเทศไทยจะมีโรงงานผลิตยาแอโรโซลอยู่บ้าง แต่ยังผลิตได้ในปริมาณจำากัด และใช้เทคโนโลยีที่ไม่

สูงมากนัก

 รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย เล่าว่า การทำาวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตยาของประเทศไทยที่ยังต้องพึ่งพาจากต่างประเทศ 

จะทำาให้ประเทศไทยมีความเข้มแข็ง ลดการพึ่งพายาจากต่างประเทศลงได้ โดยได้ทำาวิจัยเกี่ยวกับยาแอโรโซล และยารูปแบบของแข็ง เช่น ยาเม็ด 

เทคโนโลยีของสารเคลือบฟิล์ม มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เช่น Asian Journal of Pharmaceutical Sciences, 

European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, Saudi Pharmaceutical Journal และ International Journal of 

Pharmaceutics เป็นต้น รวมทั้งการทำาเสนองานวิจัยในที่ประชุมทางวิชาการต่างๆ เช่น International Symposium on Drug Delivery and 

Pharmaceutical Sciences: Beyond the History (ISDDPS), The 4th Current Drug Development International Conference 2016 

(CDD2016), Asian Federation of Pharmaceutical Sciences Conference 2015 (AFPS 2015) และวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 8 เป็นต้น ปัจจุบันมี

ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบยาดังกล่าวมากกว่า 10 เรื่อง นอกจากนี้ยังเป็น peer-review ให้กับวารสาร

ทางวิชาการระดับนานาชาติหลายวารสาร

 ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย อยู่ระหว่างการทำางานวิจัยเพื่อพัฒนายาใหม่ โดยศึกษาและพัฒนากลไกของระบบนำาส่งยาเม็ดของยา

ที่ละลายน้ำาได้น้อย เพื่อให้สามารถใช้ยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงและสัตว์ทดลองแล้ว ขั้นตอนถัดไป คาดว่า จะมี

โอกาสได้ศึกษาในมนุษย์ ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก ศาสตราจารย์ ดร.ภก.ธีระพล ศรีชนะ สถานวิจัยความเป็น

เลิศระบบนำาส่งยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และอาจารย์จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำาอาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงทำาให้งานมี

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

 ในส่วนของการเรียนการสอน รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ได้สอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีและปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องในการผลิตยา การตั้ง

ตำารับยา ในทุกรูปแบบ ได้แก่ ยาน้ำาที่เป็นรูปแบบสารละลาย (เช่น ยาน้ำาใส ยาน้ำาเชื่อม ยาอิลิกเซอร์ เป็นต้น) ยารูปแบบวัฏภาคกระจายตัว (เช่น ยาน้ำา

แขวนตะกอน ครีม เจล อิมัลชั่น แอโรโซล เป็นต้น) ยาในรูปแบบของแข็ง (เช่น ยาแกรนูล ยาเม็ด ยาเม็ดเคลือบ ยาแคปซูล เป็นต้น) กลุ่มยาปราศจากเชื้อ 

การเตรียมยาและสารน้ำาที่ใช้ในโรงพยาบาล รวมถึงระบบนำาส่งยาไปยังอวัยวะเป้าหมายเพื่อให้ยาสามารถออกฤทธิ์ได้อย่างแม่นยำา นอกจากนี้ยังอาศัย

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ได้ทำางานในโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันกว่า 10 ปี เพื่อสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรม 

รวมถึงรายวิชาวิทยาการเครื่องสำาอาง รวมทั้งรับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่อง

สำาอาง และสาขานวัตกรรมยาและเครื่องสำาอาง ทั้งยังมีส่วนในการร่างหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาเอกอีกด้วย

 นอกจากเป็นอาจารย์ประจำาสำานักวิชาเภสัชศาสตร์แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย ยังเป็นหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและเครื่องสำาอาง 

ที่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2557 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคณาจารย์ จำานวน 11 คน ที่มีความสนใจทำาวิจัยทางด้านนี้ร่วมกัน โดยสมาชิกแต่ละคนจะถนัด

งานวิจัยที่แตกต่างกัน เช่น งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ งานด้านสมุนไพร การวิเคราะห์ยา การค้นหายาใหม่ ระบบนำาส่งยา หรือการพัฒนาเกี่ยวกับ

เคร่ืองสำาอางซึ่งแต่ละคนมีส่วนช่วยในงานที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถตอบเป้าหมายของศูนย์ความเป็นเลิศด้านยาและ

เครื่องสำาอางได้เป็นอย่างดี ที่สำาคัญ เป็นการส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการขอกำาหนดตำาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของสมาชิก นอกจากนี้ 

ศูนย์ความเป็นเลศิฯ ยังได้ให้บริการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ การให้คำาแนะนำาในการตรวจประเมินมาตรฐาน

โรงงาน เป็นต้น
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 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม“ Kick Off Walailak Go Green ” เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน 
เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขท่ีย่ังยืน..โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร..ภูวดล..บางรักษ์..ผู้อำานวยการศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี..ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการมีส่วนร่วมภายในหน่วยงานกล่าวรายงานการ
จัดกิจกรรม..และมีผู้บริหาร..คณาจารย์..บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก..ณ.อาคารสถาปัตยกรรมและ
การออกแบบ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร..ภูวดล..กล่าวว่า..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว..(Walailak 
Green University) โดยมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ตามแนวทาง (Walailak Green University) 
โดยได้ให้ความสำาคัญบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก หรือ 
UI GreenMetric World ranking ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืนทั้งทางด้าน
ภูมิทัศน์ การประหยัดพลังงาน การกำาจัดของเสียและขยะ การจัดการน้ำา การขนส่ง และการให้ การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม นักศึกษา
และบุคลากรท่ีเรียนรู้อยู่อาศัยในมหาวิทยาลัยมีความสุข มีการปรับปรุงพัฒนาและสร้างบรรยากาศเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความ
สุข มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาบุคลากรและชุมชนรายรอบ การดำาเนินการ
ตามนโยบายดังกล่าว เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ ในปี 2018 จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลกหรือ UI GreenMetric 
World ranking มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อยู่ที่อันดับ 19 ของประเทศจากจำานวนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 32 สถาบันของ
ประเทศไทย ด้วยคะแนนรวม 4600 คะแนน

 “กิจกรรม“ Kick Off Walailak Go Green ” จัดขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงานและบุคลากรในการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายการเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Walailak Green University) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำาเนินชีวิตภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั ่งยืน ที่สำาคัญโครงการ
มหาวิทยาลัยสีเขียวสามารถรวบรวมข้อมูลจจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานมาใช้เป็นข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว
ระดับโลก หรือ UI GreenMetric World University Ranking ได้อีกด้วย” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวดล กล่าว

ม.วลัยลักษณ์ กิจกรรม “ Kick Off Walailak Go Green ”

เตรียมพร้อมขับเคลื่อนสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุขที่ยั่งยืน
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ม.วลัยลักษณ์ลงนาม MOU

โครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ฯ

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ...ธำารงธัญวงศ์..อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..และศาสตราจารย์..ดร.ธวัชชัย..ศุภดิษฐ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ลงนามความร่วมมือกับ นายยุทธนา  สุธาพร และนายรัฐรุจน์  ปิยะพงศ์ภัทร์ 

กรรมการผู้มีอำานาจ บริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำากัด ในโครงการผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 

การจำาหน่าย นำาเข้าและส่งออกกัญชาผลิตภัณฑ์และผลผลิตจากกัญชา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ รองอธิการบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม และนายมานิตย์ สุธาพร ประธานกรรมการบริษัทซุปเปอร์สตาร์ คอฟฟี่ จำากัด ร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Co-Working Space ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา

นวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้..มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านวิชาการทางด้านเภสัชกรรม..เกษตรกรรม 

พาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม เกี่ยวกับกัญชาของประเทศ สามารถทำาให้เกิดวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาการ 

เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและการสาธารณสุข รวมถึงด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกัน ขยาย คิดค้น ผลิต 

พัฒนาสายพันธุ์กัญชาคุณภาพดี สูตรตำารับยา และวิธีการบำาบัดรักษาโรคให้มีคุณภาพและความปลอดภัย ซึ่งประเทศไทย

ควรจะเป็นผู้นำาในเรื่องนี้เพราะมีปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำาเนินการ เนื่องจากในต่างประเทศได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์

กัญชา ออกมาในรูปแบบต่างๆ อย่างหลากหลาย ครอบคลุมไปถึงเครื่องอุปโภค บริโภคจำานวนมาก ซึ่งประชาชนสามารถ

เลือกใช้และบริโภคได้ การร่วมมือกันนี้จะเป็นการเริ่มพัฒนาไปสู่จุดดังกล่าว ต่อเมื่อมีกฎหมายอนุญาตให้ทำาได้ ทั้งสองฝ่าย

จะได้ร่วมกันดำาเนินการต่อไป ซึ่งรวมทั้งการจำาหน่าย การนำาเข้าและส่งออกกัญชา ผลผลิต ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งนี้อยู่ภายใต้

หลักการพื้นฐานเพื่อสุขภาพ อนามัย คุณภาพและความปลอดภัยของประชาชนและผู้บริโภค

 ความร่วมมือในครั้งนี้ได้มีแนวทางการดำาเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือในการปลูกผลิตกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่บุคลากรของท้ังสองฝ่าย ความร่วมมือ

ในการวิจัยด้านกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์ การผลิตผลิตภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภคจากกัญชา รวมถึงการใช้ทรัพยากร

ของทั้งสองฝ่าย อาทิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูล เครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน สถานีที่ ปัจจัยอื่นๆ ตลอดจน

พื้นที่ของมหาวิทยาลัยและพื้นที่ส่วนขยายตามความเหมาะสมในเวลาต่อไป
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 ม.วลัยลักษณ์ ร่วมประชุม “สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้” The South 
and Southeast Asia Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) พร้อมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ แลกเปลี่ยน
นักศึกษาและพัฒนางานวิจัยทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข และสังคมศาสตร์ กับ 3 สถาบันการศึกษาและการวิจัยช่ือดังของมณฑล
ยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน..ม.วลัยลักษณ์ 
เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ได้เดินทางร่วมประชุมทางวิชาการ ในฐานะสมาชิก
ผู้ก่อตั้ง“สมาพันธ์การศึกษาและการบริการทางการแพทย์แห่งเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้” The South and Southeast Asia 
Medical Education and Service Alliance (SSAMESA) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก  ณ Kunming Medical University (KMU) 
เมืองคุณหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีประเทศอินเดีย  ปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และ
มัลดีฟส์ ประเทศไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเข้าร่วมมีประเทศจีนเป็นศูนย์กลาง 
เพื่อหารือและพัฒนาความร่วมมือด้านการแพทย์และบริการสาธารณสุขระหว่างประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกัน

 รองศาสตราจารย์  ดร.สุรินทร์  กล่าวต่อไปว่า นอกจากการประชุมดังกล่าวแล้วการเยือนมณฑลยูนนานในครั้งนี้  ม.วลัยลักษณ์
ยังได้เดินทางไปยัง Kunming Medical University (KMU) เพื่อลงนามต่ออายุ  MOU ทางการแพทย์กับมหาวิทยาลัย จากเดิม
ที่มีความร่วมมือเฉพาะสำานักวิชาแพทยศาสตร์ ได้ขยายความร่วมมือ MOU ครอบคลุมไปยังสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ 
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์และวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติด้วย โดยข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวนักศึกษาไทยจะได้
เดินทางไปเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ของประเทศจีน ส่วนของนักศึกษาจีนจาก KMU จะได้มาเรียนรู้วงการแพทย์ของไทย 
ซึ่งจะช่วยเติมเต็มประสบการณ์ทางด้านการแพทย์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาที่ดีต่อกันในอนาคตด้วย

 นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้เดินทางไปยัง .Yunnan Normal University. เพื่อหารือการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 
2 มหาวิทยาลัย ในหลักสูตรภาษาจีนศึกษา ของสำานักวิชาศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ในรูปแบบ 3+1 ร่วมกัน นั่นคือนักศึกษาจะได้เรียน
ภาษาจีนตั้งแต่ปี 1-3 โดยอาจารย์ชาวไทยและจีนของ ม.วลัยลักษณ์ ก่อนที่จะเดินทางไปเรียนที่ประเทศจีน ในมหาวิทยาลัย Yunnan 
Normal University และสหกิจศึกษาในสถานประกอบการในประเทศจีนเป็นเวลา 1 ปี และทาง Yunan Normal University 
จะส่งนักศึกษาจีนมาเรียนภาษาไทยที่ ม.วลัยลักษณ์ ปีละ 30 คน นอกจากนี้ยังขยายความร่วมมือด้านการวิจัยไปยังสถาบันการวิจัย
ทางสังคมศาสตร์ของมณฑลยูนนาน หรือ Yunnan Academy of Social Sciences ในการสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยของ
คณาจารย์ทางด้านสังคมศาสตร์ ของ ม.วลัยลักษณ์กับสถาบันแห่งนี้อีกด้วย

 “ทั้งหมดนี้คือการให้ความสำาคัญกับคุณภาพการศึกษา..ด้วยพัฒนาทางด้านวิชาการไปยังนานาประเทศในทุกมิติเพื่อตอกย้ำา
ความพร้อมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในการก้าวสู่ความเป็นสากล” รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์  กล่าวในตอนท้าย

ม.วลัยลักษณ์ร่วมประชุม SSAMESA

พร้อมเอ็มโอยู 3 สถาบันดังที่มณฑลยูนนานประเทศจีน
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 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2562 
ซึ่งองค์การบริหารองค์การนักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู
กตเวทีต่อครู..น้อมรำาลึกถึงพระคุณของครูที่มีต่อศิษย์..โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กว่า..1,500..คน..เข้าร่วม 
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำาพานพุ่ม ดอกไม้คารวะครูผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เพื่อแสดงออกถึง
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้เป็นครูอย่างอบอุ่น จากนั้นอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาผู้รับรางวัลดีเด่น
ด้านการเรียน ด้านกิจกรรมกีฬา ด้านกิจกรรมวิชาการ ด้านกิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์ ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 121 คน 
โดย นางสาววรินทร เพ็ชรประพันธ์ นักศึกษาสำานักวิชาการจัดการและนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย ได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น
รางวัลด้านกิจกรรมกีฬา ส่วนรางวัลการประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์ เป็นของสำานัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร์ และสำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ตามลำาดับ

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีไหว้ครูว่า วันไหว้ครูถือเป็นวันสำาคัญอีกวันหนึ่งตามประเพณีของคนไทย
ที่ยึดถือกันมาอย่างยาวนาน..ซึ่งในประเทศตะวันตกไม่มีประเพณีดังกล่าว..สังคมไทยให้ความสำาคัญมากกับความเป็นครู 
อาชีพครูเปรียบเสมือนเรือจ้าง มุ่งมั่นอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จและมีอนาคตที่ดีรุ่นแล้วรุ่นเล่า ความสุขของครู
ทุกคนคือการเห็นลูกศิษย์ประสบความสำาเร็จ เจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ทั้งนี้ในพิธีไหว้ครูตั้งแต่สมัยก่อนจะ
มีดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ 3 อย่าง คือ หญ้าแพรก สื่อถึงการเรียน ขอให้เรียนรู้ได้เร็วเหมือนหญ้าแพรก ที่โตเร็วและทนต่อสภาพ
ดิน ฟ้า อากาศ อดทน ปรับตัวได้ในทุกสภาพแวดล้อม ดอกเข็ม สื่อถึงการมีสติปัญญาเฉียบแหลมเหมือนชื่อ ดอกมะเขือ เป็นการ
เปรียบเทียบว่า มะเขือนั้นจะคว่ำาดอกลงเสมอเมื่อออกลูก แสดงถึงความนอบน้อมถ่อมตน เป็นคนสุภาพเรียบร้อย

 อย่างไรก็ตาม..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์แห่งนี้จะเป็นตาน้ำาแห่งความรู้..ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความมุ่งมั่น..หาความรู้
อย่างเต็มที่ มีวินัย ศึกษาในชั้นเรียน พร้อมศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองควบคู่กันไปด้วย ม.วลัยลักษณ์ต้องการให้นักศึกษาเป็นคนดี
และคนเก่ง ตามหลักนิยม 4 ประการคือ มีความกตัญญู รู้วินัย ใจอาสา พัฒนาภาวะผู้นำา

 “ขอให้นักศึกษาทุกคนประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ และถือโอกาสในวันนี้น้อมระลึกถึงบูรพาจารย์ บิดามารดา 
ครูบาอาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณทุกท่านที่ช่วยสั่งสอน อบรม ดูแลเรามาจนเติบโตก้าวมาถึงวันนี้ ขออวยพรให้นักศึกษา
ทุกคนประสบความสำาเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ในนามของครูอาจารย์ของมหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์
ทุกท่าน ขอรับนักศึกษาทุกคนเป็นศิษย์ด้วยความยินดี” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ร่วมพิธีไหว้ครู

ประจำาปีการศึกษา 2562
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 ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และสำานักงานบริหารเทคโนโลยีการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา.(UniNet) 

เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”..ครั้งที่..39..(Workshop..on 

UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ภายใต้แนวคิด “Smart University” ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 

เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆภายในประเทศในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน 

โดยมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมบรรยาย

พิเศษ หัวข้อ“Smart University” นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับในนามจังหวัดนครศรีธรรมราช 

รองศาสตราจารย์..ดร.สมศักดิ์...มิตะถา..ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารเทคโนโลยีการสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา..กล่าวรายงาน..และ 

ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

เข้าร่วม กว่า 1,000 คน

 ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับและขอบคุณ กระทรวงอุดมศึกษาวิจัย วิทยาศาสตร์

และนวัตกรรม..สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา..สำานักงานบริหารเทคโนโลยีการสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษาตลอดจนหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัยต่างๆ ในการสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ บอกเล่าความเป็น “Smart University ของ ม.วลัยลักษณ์ 

ว่า เทคโนโลยีและสารสนเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สอดคล้องสัมพันธ์กับการคิดค้นปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI) มหาวิทยาลัย

จึงมีหน้าที่สอนให้นักศึกษาสามารถใช้ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจุบัน ม.วลัยลักษณ์ ประกาศตัวเป็น “Smart University” เพื่อส่งเสริมให้

คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการบริหารจัดการในด้านต่างๆ

 ด้าน ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าว่า งานประชุมเชิงปฏิบัติการ“การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่าย

สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา”ครั้งที่ 39 (Workshop on UniNet Network and computer Application : 39th WUNCA) ครั้งนี้ ทางสำานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)ร่วมกับ ม.วลัยลักษณ์ จัดขึ้นภายใต้ชื่อกระทรวงใหม่ “กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 

จากเดิมที่อยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงใหม่นี้ได้บูรณาการเรื่องการจัดการเรียนการสอน การบูรณาการบัณฑิตและพัฒนากำาลังพล

ของประเทศ ที่สำาคัญคือ รวมเรื่องการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม กระทรวงนี้จึงทำาหน้าที่ขับเคลื่อนความสามารถของประเทศที่สำาคัญใน 2 เรื่อง 

คือ สร้างกำาลังพลและสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีใหม่ๆกับประเทศ

 จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำานวยการสำานักงานบริหารเทคโนโลยี

การสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และ รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ คณบดีสำานักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัวลัยลักษณ์ 

ในฐานะหน่วยงานหลักในการจัดงาน ร่วมกันกดปุ่มเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำาเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการ

ศึกษา” ครั้งที่ 39 (WUNCA) ภายใต้แนวคิด “Smart University” อย่างเป็นทางการ พร้อมชมการแสดงชุด “Digital Transformation Dance” 

จากชมรมนาฏศิลป์ ม.วลัยลักษณ์ และพิธีส่งมอบโล่เจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไปแก่ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี 

ม.ราชภัฏกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบจากคณะเจ้าภาพการจัดงานครั้งนี้

ม.วลัยลักษณ์ ร่วม สกอ. และ UniNet เป็นเจ้าภาพ

จัดงาน “ WUNCA ครั้งที่ 39” มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วม
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 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำาทีมผู้บริหาร

ของมหาวิทยาลัย ขึ้นเวทีโชว์ร้องเพลง “เลิกคุยทั้งอำาเภอเพื่อเธอคนเดียว และเพลงรักเดียว” สร้างเซอร์ไพรส์ต้อนรับนักศึกษา

ใหม่ในกิจกรรมต้อนรับและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำาปีการศึกษา 2562 เรียกเสียงกรี๊ดจากนักศึกษาใหม่สนั่น

หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี

 โดยช่วงหนึ่งของเพลง “รักเดียว” ที่เป็นท่อนคำาพูด ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ ได้ปรับข้อความจาก

เนื้อหาเดิมเพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่า “ความรักเหมือนสายน้ำา ชื่นฉ่ำาความรู้สึก สัมพันธ์คือสำานึก 

ช่วยผนึก มวล. พบกันในวันนี้ แสดม่วงมีดีจริงหนอ รักเดียวยังไม่พอ มวล.ต้องรักจริง” ทำาให้บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

และประทับใจนักศึกษาใหม่อย่างมาก

 ในส่วนของการร้องเพลง “เลิกคุยทั้งอำาเภอฯ” ซึ่งเป็นเพลงยอดฮิตในหมู่วัยรุ่น นักศึกษาใหม่ต่างร่วมกันร้องและ

ชูมือไปพร้อมๆกับผู้บริหาร พร้อมถ่ายคลิปเพื่อเก็บความประทับใจร่วมกัน

 ส่วนช่วงท้ายของเพลงดังกล่าว อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ได้กล่าวว่า ”จากใจผู้บริหาร มวล. เพื่อต้อนรับช่อประดู่ช่อที่ 22 

ทุกช่อ มาเป็นสมาชิกใหม่ของ มวล. ขอต้อนรับทุกคนด้วยความยินดี”

อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร โชว์ร้องเพลง

“เลิกคุยทั้งอำาเภอฯ” เซอร์ไพรส์นักศึกษาใหม่ ประดู่ช่อที่ 22
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ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

 ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 นี้ เพื่อคัดเลือก
ตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติในปี 2563 ที่ประเทศตุรกี

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) โดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ 
คร้ังท่ี 15 ระหว่างวันท่ี 10-14 มิถุนายน 2562 โดยเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2562 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ จรัส สุวรรณเวลา 
รองประธานมูลนิธิ สอวน. เป็นประธานเปิดงาน ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ กล่าวต้อนรับ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี รักษาการแทนคณบดีสำานักวิชาวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรม
ทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ...ธำารงธัญวงศ์..กล่าวว่า..ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ี
มูลนิธิ..สอวน...ได้มอบหมายให้สาขาวิชาเคมี..สำานักวิชาวิทยาศาสตร์..เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติในคร้ังน้ี..ทั้งนี้
การแข่งขันจะเป็นการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพสูงทางในสาขาเคมี..เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทย..เข้าร่วมการแข่งขันเคมีโอลิมปิก
วิชาการนานาชาติ..ที่ประเทศตุรกีในปี..2563..ต่อไป..ที่สำาคัญเชื่อว่ากิจกรรมการอบรมทางวิชาการที่ผ่านมาจะช่วยสนับสนุนและ
ยกระดับมาตรฐานการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศไทย..และม่ันใจว่านักเรียนที่ผ่านการอบรมและเข้าร่วมการแข่งขันครั้งน้ี 
จะเป็นพลังสำาคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา กล่าวว่า มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา 
ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (มูลนิธิ สอวน.) ทรงเล็งเห็นถึง
ความสำาคัญของการพัฒนาบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศไทยให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ ปัจจุบัน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเป็น
องค์ประธานให้กับมูลนิธิ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการดำาเนินงานของมูลนิธิ ให้เป็นไปตามที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์..ได้มีพระราชดำาริไว้..ซ่ึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ของประเทศ ดังนั้นทุกคนควรตระหนักและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมกันทำางานอย่างเต็มกำาลังความสามารถ เพื่อขับเคล่ือน
การดำาเนินงานของมูลนิธิ สอวน.ให้เป็นประโยชนน์ต่อการพัฒนาบุคลากร และความรู้ต่างทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

 ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา เจริญสุธาสินี กล่าวว่า การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครั้งที่ 15 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับนานาชาติต่อไปโดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จำานวน 106 คน อาจารย์ผู้แทนศูนย์และครูสังเกตการณ์ 48 คน คณะกรรมการตลอดจนเจ้าหน้าที่และนักศึกษาพี่เลี้ยง จำานวน 71 คน 
รวมทั้งสิ้น 225 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าแข่งขันที่ได้คะแนนในอันดับที่ 1.–.50 จะได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายเคมีโอลิมปิก ค่ายที่ 1 ของ สสวท. 
เพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการนานาชาติ ที่ประเทศตุรกีต่อไป 
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