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โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ความคืบหน้า
การก่อสร้าง 90 %



 อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เผยโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีความคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 คาดแล้วเสร็จ

ปลายปี ’62 นี้ ตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำาที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์

การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ พร้อมระบบสาธารณูปการ มูลค่า 2,128 ล้านบาท ซึ่งบริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด (มหาชน) 

กำาลังดำาเนินการก่อสร้างบนพื้นที่ 405 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย อาคารอำานวยการ (อาคาร A) ขนาด 5 ชั้น อาคารโรงพยาบาล 

(อาคาร B, C และ D) ขนาด 9 ชั้น และกลุ่มอาคารบ้านพักบุคลากร ได้แก่ อาคาร R1 บ้านพักสูง 4 ชั้น ขนาด 160 หน่วย 

อาคาร R2 บ้านพักบุคลากรโสด สูง 3 ช้ัน จำานวน 1 หลัง 80 หน่วย อาคาร R3 บ้านพักบุคลากรครอบครัว 3 หลัง หลังละ 60 หน่วย 

อาคาร R4 และบ้านพักเดี่ยว 2 ชั้น จำานวน 25 หน่วย ขณะนี้การก่อสร้างโดยภาพรวม ณ เดือนสิงหาคม 2562 ได้ดำาเนินการ

ไปแล้วร้อยละ 90 ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพอใจเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตยกรรมและงานระบบ

ต่างๆ คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในปี 2562 นี้

 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าวต่อไปอีกว่า หลังการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562 จากนั้นในปี 2563 เริ่มรับผู้ป่วยใน 

จำานวน 120 เตียง และปี 2564 ขยายเพิ่ม 419 เตียง ส่วนระยะต่อไปจะขยายให้ครบ 750 เตียงซึ่งจะกลายเป็นโรงพยาบาลศูนย์

ขนาดใหญ่ ของภาคใต้ตอนบนมีบุคลากรทางการแพทย์ไม่น้อยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์ใน 14 สาขา

ความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปีละ 5 แสนคน

 อย่างไรก็ตามขณะนี้โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำาเนินการเปิดโรงพยาบาลนำาร่องมาแล้วตั้งแต่

เดือนพฤศจิกายน 2560 มีการเปิดให้บริการคลินิกตา เวชศาสตร์ฟื้นฟู เวชศาสตร์ครอบครัว คลินิกอายุรกรรม คลินิกเด็ก 

คลินิกโรคภูมิแพ้และหอบหืด คลินิกเรื้อรัง คลินิก หู คอ จมูก คลินิกทั่วไป คลินิกศัลกรรมกระดูกและข้อ คลินิกถันยเมตต์ 

คลินิกศัลยกรรม คลินิกสูตินารีเวช คลินิกจิตเวช คลินิกตรวจสุขภาพ รวมถึงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบริการผู้ป่วยนอก 

300 คนต่อวัน ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรและนักศึกษารวมกว่า 9,000 คน

 “เราตั้งเป้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้นนำาที่ทันสมัยที่สุดของภาคใต้ตอนบน เป้าหมายการก่อตั้งโรงพยาบาลศูนยฯ์ 

จึงไม่ใช่เพียงการบริการเท่านั้น..แต่เป็นการส่งเสริมให้แพทย์มีการค้นคว้าวิจัยและบูรณาการกับการผลิตแพทย์..ดังนั้นการ

สร้างโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ตนบนจึงไม่ใช่เพียงการแบ่งเบาภาระการให้บริการของโรงพยาบาลรัฐแต่เป็นการเพ่ิมทางเลือกการ

รักษาโรคซับซ้อนและบูรณาการผลิตผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรการแพทย์เพ่ือประชาชนในภาคใต้ตอนบน..อีกด้วย”ศาสตราจารย์ 

ดร.สมบัติ กล่าว

ศูนย์การแพทย์ฯ ม.วลัยลักษณ์

ก่อสร้างคืบหน้า 90% แล้วเสร็จทันปลายปี ’62 นี้
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สารวลัยลักษณ์ I สิงหาคม 2562 



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร..เรวดี...เพชรศิราสัณห์..อาจารย์ประจำาสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

และสมาชิกศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์..มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ

ในทุกมิติภาวะสุขภาพจากประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนการดำาเนินการวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ประสบการณ์การสอนในคลินิก ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.เรวดี..สำาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล..จังหวัดปัตตานี..สำาเร็จการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2539 ศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขาการ

พยาบาลผู้ใหญ่..ท่ีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและปริญญาเอกสาขาพยาบาลศาสตร์ท่ีคณะพยาบาลศาสตร์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

 ด้วยประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลชุมชนการดำาเนินการวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกประสบการณ์การสอนในคลินิก 

ทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน ทำาให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี ได้เห็นถึงปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มวัยเปราะบางที่มีภาวะ

เจ็บป่วยด้วย โรคเรื้อรัง ต้องการการดูแลที่เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะ จึงจำาเป็นต้องมีพยาบาลวิชาชีพที่มีศักยภาพในการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 

ส่งเสริมความสามารถในการทำาหน้าที่ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา การรับรู้ และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม รวมทั้งการฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ การป้องกัน

ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งเป็นบทบาทความรับผิดชอบที่พยาบาลต้องใช้หลักฐานเชิงประจักษ์จากการปฏิบัติงานในคลินิก การวิจัย และสังเคราะห์

ความรู้ที่เหมาะสมในการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ด้านสุขภาพและการพยาบาลที่ชัดเจน เช่น การเพิ่มคุณภาพชีวิต การลด

การนอนพักรักษาในโรงพยาบาล ลดค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพ การชะลอความเสื่อม และลดภาระการดูแลของผู้ดูแล เป็นต้น

 ดังนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.เรวดี..จึงได้สนใจการทำาวิจัยเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหาสุขภาพเรื้อรัง.เช่น.ภาวะความดันโลหิตสูง 

ภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง ภาวะข้อเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นต้น โดยเห็นว่า การวิจัยและพัฒนาแนวทางการดูแลผู้สูงอายุ จะก่อให้เกิดความ

เชี่ยวชาญและต่อยอดความคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็นระบบ ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำาคัญของอาจารย์พยาบาล ขณะเดียวกัน เมื่ออาจารย์มีความ

เชี่ยวชาญก็จะสามารถถ่ายทอดความรู้สู่การปฏิบัติให้กับสหวิชาชีพ เครือข่ายด้านสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักศึกษาพยาบาลที่จะพัฒนา

ทักษะและความรู้ที่เฉพาะเจาะจงกับผู้สูงอายุ ที่ปัจจุบันต้องการองค์ความรู้ในการรองรับสังคมผู้สูงอายุของประเทศ ภูมิภาคและระดับโลก นอกจาก

ผู้สูงอายุไทยแล้ว ยังมีการย้ายถิ่นของประชากรผู้สูงอายุต่างชาติในภูมิภาคต่างๆ ที่เข้ามาพักอาศัย หรือรับบริการด้านสุขภาพในประเทศไทย จึงจำาเป็น

ต้องมีองค์ความรู้ที่หลากหลายรองรับความต้องการด้านสุขภาพที่แตกต่างกัน ของเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ

 การทำางานด้านการวิจัยของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี จึงเน้นความต้องการของผู้สูงอายุและผู้ดูแลที่อยู่ในชุมชน ที่พึงได้รับการพัฒนาทักษะ

การจัดการตนเอง (self management) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (health literacy) ในการจัดการกลุ่มอาการสูงวัย (geriatric syndrome) 

การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง (chronic illness) ต่อเนื่อง การป้องกันปัญหาสุขภาพเฉียบพลันในผู้สูงอายุ (acute illness) เช่น หกล้ม 

ปอดอักเสบ สับสนเฉียบพลัน เป็นต้น จากประเด็นการวิจัยดังกล่าว จึงมีความจำาเป็นต้องพัฒนาชุดความรู้ที่จำาเป็นสำาหรับผู้สูงอายุผ่านกระบวนการ

วิจัย..การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการบริการวิชาการและสรุปองค์ความรู้สู่นักศึกษาพยาบาลผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างความ

ตระหนักถึงความสำาคัญของการดูแลผู้สูงอายุต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.เรวดี..มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารนานาชาติและระดับชาติ.จำานวน.23.เรื่อง..รวมท้ัง

การนำาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ทั้งโปสเตอร์และบรรยาย จำานวน 28 เรื่อง ในส่วนของการเรียนการสอน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย.์.ดร.เรวดี..ได้สอนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการที่เก่ียวข้องการดูแลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน..ทั้งมิติ

ภาวะเฉียบพลัน ภาวะเรื้อรัง และภาวะฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังได้นำาค วามรู้ความเชี่ยวชาญจากการทำางานด้านการเรียนการสอนและการวิจัยกว่า 10 ปี 

เพื่อสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพซับซ้อน สถิติวิเคราะห์ทางการวิจัยทางการพยาบาล การประเมินภาวะสุขภาพ

ขั้นสูงสำาหรับพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน ทั้งยังมีส่วนในการร่างหลักสูตรและ

ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาอีกด้วย..รวมถึงเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หลักของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา..สำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

และอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสำานักวิชาสาธารณสุขศาสตร.์.เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยและพัฒนา

บัณฑิตศึกษาร่วมกัน 

 “สิ่งที่ถือเป็นความสำาเร็จและความภาคภูมิใจ..คือการเป็นแบบอย่างของนักวิจัยท่ีพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้จริงเชิงพื้นที่

ที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุ..และการเป็นอาจารย์ที่สามารถสอนทั้งทฤษฎีและทักษะปฏิบัติในการพยาบาลผู้สูงอายุท่ีเป็น

รูปธรรม ให้นักศึกษาพยาบาลได้เห็นเชิงประจักษ์ และอาจารย์พยาบาลรุ่นน้องได้เรียนรู้และร่วมพัฒนางานวิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาต่อยอดสู่ตำาแหน่ง

วิชาการและประสบการณ์การทำาวิจัยที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในองค์กรวิชาชีพพยาบาล” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เรวดี เพชรศิราสัณห์ กล่าวในตอนท้าย
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..โดย..ศูนย์บริการวิชาการ..จัดประชุมวิชาการระดับชาติ..“วิชาการรับใช้สังคม..ครั้งที่..2” 

ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน

งานวิจัยและบริการวิชาการด้านรับใช้สังคม..นำาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ..การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย 

ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่สังคม..เพื่อยกคุณภาพชีวิตชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน..โดยศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ 

ธำารงธญัวงศ์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบาย : มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบ” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.อมรศักดิ์...สวัสดี..รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ..กล่าวรายงาน..โดยได้รับเกียรติ

จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย อาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ บรรยายพิเศษ หัวข้อ 

“แนวทางขับเคลื่อนสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนต้นแบบ” พร้อมด้วยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาและ

บุคลากรในเครือข่ายภาคใต้ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมเป็นจำานวนมาก

 ศาสตราจารย์..ดร.สมบัติ...ธำารงธัญวงศ์..กล่าวว่า..งานวิจัยถือเป็นเรื่องสำาคัญมากในการพัฒนาประเทศ..ซึ่งนักวิชาการหรือ

สถาบันการศึกษาในประเทศไทย คือ กำาลังสำาคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ และการศึกษาวิจัยที่มีประโยชน์ ทั้งนโยบายภาครัฐ 

Thailand 4.0 ที่ต้องการให้งานวิจัยรับใช้สังคมและประเทศ เป็นงานวิจัยที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศ 

ประเทศที่พัฒนาล้วนขับเคลื่อนได้ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทันสมัย..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มุ่งมั่นในการสร้างความเข้มแข็ง

ทางวิชาการโดยส่งเสริมให้มีการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านรับใช้สังคม..สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วย

งานภายนอก โดยมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะบุกเบิก แสวงหาบำารุงรักษาและถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า

ความเป็นเลิศทางวิชาการ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมสืบไป

 การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม” ในครั้งนี.้.ประกอบด้วย..การนำาเสนอผลงานวิชาการในรูปแบบ

บรรยายและรูปแบบโปสเตอร์..รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการ..Terminal..24..นิทรรศการการเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการรับใช้

สังคม ตามแนวคิด “ต้นไม้แห่งความสุข Happy Tree Model ชุมชนอยู่ดีมีสุขแบบองค์รวม” ครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ 

มิติอาชีพ..สุขภาพ..การศึกษา..ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและมิติสังคมวัฒนธรรม..สำาหรับการนำาเสนอผลงานวิชาการ..มีผู้ส่ง

ผลงานแบบบรรยายและโปสเตอร์ จำานวน 39 ผลงานจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคใต.้.ได้แก.่.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา และวิทยาเขตนครศรีธรรมราช(ไสใหญ่) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2”

นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาทั่วภาคใต้เข้าร่วม

04 I สารวลัยลักษณ์ 

สารวลัยลักษณ์ I สิงหาคม 2562 



 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงข่าวเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival คร้ังท่ี 21 
ระหว่างวันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซียและไทย

 เมื่อวันที่..16..สิงหาคม..2562..นายพงษ์ศักดิ์...เมืองดี..อำานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ .ดร.ศราวุธ .ปาลิโภชน์ .รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และนายประมวลวิทย์...พฤศชนะ..ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช..ร่วมกันแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพ
จัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21 ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกันจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ 23-28 สิงหาคม 2562 เพื่อเชื่อมสัมพันธ์พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย 
มาเลเซียและไทย โดยมีสื่อมวลชนโดยมีแขกผู้เกียรติจากภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนแขนงต่างๆ รวม 50 คน
เข้าร่วม ที่ห้องศรีปราชญ์ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

 รองศาสตราจารย.์.ดร.ศราวุธ...ปาลิโภชน.์.กล่าวถึงกิจกรรม IMT-GT Varsity Carnival ว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือภายใต้กรอบโครงการพัฒนาเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการท่องเท่ียว 
สถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทั้ง..3..ประเทศ..จึงได้จัดโครงการเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม..การแข่งขันกีฬา 
การท่องเที่ยวในชุมชน..มีการแลกเปลี่ยน..เรียนรู้..เสริมสร้างความสัมพันธ์..ตลอดจนนำาการแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีมีช่ือ
เสียงของแต่ละประเทศมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชม..โดยจัดกิจกรรม..IMT-GT..VARSITY..CARNIVAL..เริ่มครั้งแรกเมื่อ
ปี..พ.ศ..2539..และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน..ปัจจุบันมีสถาบันเข้าร่วม 
12..แห่ง ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย Kuala UniversitasNegeri Medan Universitas Sumatera UtaraInstitute 
Teknologi MedanUniversitasSyiah Kuala ประเทศมาเลเซีย UniversitiSains Malaysia (USM) University Utara 
Malaysia..(UUM)..Universiti..Teknologi..MARA..Universiti..Malaysia..Perlis..(UniMaP)..และประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์..มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย..มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
“การจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,200 คน การจัดงานในครั้งนี้มีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล 
วอลเลย์บอล เทนนิส แบดมินตัน เดินวิ่ง..FunRun..4..กิโลเมตร กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ในหัวข้อ “ Exploring 
ASEAN Culture Through Muticultural Dance” และสัมมนาวิชาการผู้นำานักศึกษา ในหัวข้อ“Empowering Local 
Wisdom towards Human Wellness” โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 24 สิงหาคม 2562 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทัศนศึกษา
สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราช..การแสดงศิลปวัฒนธรรมท่ีเวทีสนามหน้าเมืองในวันท่ี..25..สิงหาคม..2562 
กิจกรรมขบวนคาราวานรถจักรยานยนต์ Big bike จาก Universiti Sains Malaysia (USM) เดินทางมาร่วมกิจกรรมและ
ท่องเที่ยวในโอกาสครบ 50 ปีด้วย” รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ กล่าว 

ม.วลัยลักษณ์ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

แถลงเป็นเจ้าภาพจัดงาน IMT-GT Varsity Carnival ครั้งที่ 21
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ชมรมพิทักษ์ทะเล ม.วลัยลักษณ์ รับโล่รางวัลผลงานระดับเงิน 

เครือข่าย Green Youth ด้านสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ

 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ชมรมพิทักษ์ทะเล) สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 

ได้รับรางวัลระดับเงิน..(ดีมาก)..จากผลการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) 

ระดับประเทศ ประจำาปี 2561 โดยมี ผศ.จันทิรา รัตนรัตน์ รองคณบดี สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัย

เข้ารับโล่รางวัล พร้อมด้วย อาจารย์ภูสิต ห่อเพชร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม และนักศึกษาตัวแทนชมรม ประกอบด้วย 

นายเตชทัต อุ้ยกิ้ม นางสาวสุธางศุ์รัตน์ บุญเกิด นางสาวจุไรวรรณ ทองหีต และนางสาววฤณดา นพรัตน์ เข้าร่วมรับ

เกียรติบัตร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน

ในพิธีมอบรางวัล และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม 

ณ โรงแรมทีเค พาเลซ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

 ทั้งนี้..ชมรมพิทักษ์ทะเลในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..ได้เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน.Green.Youth 

อย่างต่อเนื่องโดยได้รับการสนับสนุนการดำาเนินการกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เป็นอย่างดียิ่งในการส่งเสริมผลักดันให้เยาวชนในเครือข่ายระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ..เกิดการเรียนรู้..สร้างสรรค์กิจกรรม

ฝึกฝน ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ผ่านการทำางานในระดับชมรมกิจกรรมของนักศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ทำาให้เกิดความตระหนัก

รู้และหวงแหนเพื่อการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรอบตัว..ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองเพื่อการบริโภคที่เป็นมิตร

กับสิง่แวดล้อม พร้อมที่จะเป็นแนวร่วมในการขยายผลทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญ

ในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เกิดความยั่งยืนได้จริง..พร้อมยกระดับผล

งานขึ้นมาตามเกณฑ์มาตรฐาน Green youth สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ต่อไป

06 I สารวลัยลักษณ์ 

สารวลัยลักษณ์ I สิงหาคม 2562 



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี รักษาการแทนผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ..ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า ศูนย์บริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับบริษัทเบทาโกรและเครือข่ายคณะปฏิบัติงานการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB Social Lab) 

จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารยุคใหม่ แนวทางการทำางานแบบองค์รวม เชื่อมโยงการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เพื่อสร้างประโยชน์

ให้เกิดข้ึนกับชุมชนระหว่างวันท่ี 4 – 6 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์

อธิการบดี..ม.วลัยลักษณ์.พร้อมด้วย.ศาสตราจารย์..ดร.วรรณา..ชูฤทธิ์.รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม..ให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารบริษัทเบทาโกร ผู้แทนจากแหล่งทุนคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และตัวแทนจากกระทรวงอุดมศึกษา 

วิจัย และนวัตกรรม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในมิติด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อมและด้านการศึกษา ที่สำาคัญยังได้แลก

เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาด้วยกันอีกด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.อมรศักด์ิ..กล่าวว่า..ปัจจุบันการจัดทำาโครงการวิจัยหรือบริการสังคมจะได้รับความสนใจจากแหล่งทุนมากยิ่งขึ้น

หากมีการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีเป้าหมายการทำางานเหมือนกัน 

ดังนั้นการประชุมภาคีเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมภายใต้เครือข่าย HAB Social LAB จะทำาให้การทำางานบรกิารสังคมมีการบูรณาการ

ความร่วมมือร่วมกันระหว่างกัน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพันธุ์ใหม่ ยกระดับการทำางานให้มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงการเรียน

การสอน..การวิจัย..และการบริการวิชาการ..เพื่อพัฒนาชุมชนและเกิดประโยชน์แก่ภาพรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย..ตามหลักการทำางาน

ของบุคคลากรการศึกษายุคใหม่ ภายใต้กระทรวงอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม นับเป็นการสร้างบุคลการสายพันธ์ใหม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ม.วลัยลักษณ์จับมือเครือข่าย HAB Social Lab 11 มหาวิทยาลัย

ประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน

 นางสาวพิชชาพร รัตนพันธ์ และนางสาววริศรา สุขไชย นักศึกษาสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการนำา

เสนอผลงานรูปแบบ Oral Presentation หัวข้อ “Love Create รักออกแบบได้” ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำาปี พ.ศ.2562 “Success 

Quality & Learning Solutions” ซึ่งจัดโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 

ณ ห้องศรีวิชัย โรงแรมวังใต้ อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี  

 โอกาสเดียวกันนี้..รองศาสตราจารย์..ดร.วิภาวรรณ..ชะอุ่ม..เพ็ญสุขสันต์..คณบดีสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์..ร่วมกับ..ศาสตราจารย์ 

ดร.นายแพทย์อิศรางค์ นุชประยูร ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร อภิปรายแลกเปลี่ยน

ความรู้ในหัวข้อ “เห็นคุณค่าในงานที่ทำา พร้อมกระทำาสู่ความสำาเร็จ” 

 งานมหกรรมคุณภาพ ประจำาปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร 

หน่วยงาน..และทีมพัฒนาคุณภาพการบริการให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากร..และเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานพัฒนาคุณภาพได้

นำาเสนอผลการดำาเนินงานประจำาปี..เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยงานและระหว่างทีมสหวิชาชีพ..พร้อมทั้งมีการ

ประกวดการนำาเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ จากบุคลากรทีมสหวิชาชีพ รพ.สวนสราญรมย์ รพ.เครือข่าย สสอ. รพช. รพสต. และสถาบันการศึกษา

พยาบาลฯ เขตพื้นที่ภาคใต้ตอนบน   

นักศึกษาสำานักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศ การนำาเสนอผลงาน

ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำาปี พ.ศ.2562 “Success Quality & Learning Solutions”
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิจัยสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐานบริการสปาศรีวิชัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้เป็นที่ยอมรับ

ในตลาดสากล และยกระดับมาตรฐานการบริการสปา ในพื้นที่อำาเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.พิมพ์ลภัส...พงศกรรังศิลป์..หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ม.วลัยลักษณ์..เปิดเผยว่า..มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวฯ..ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

ระบบสุขภาพและการแพทย์..และทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยร่วมกันดำาเนินการวิจัยภายใต้แผนวิจัย..“การสร้างอัตลักษณ์และยกระดับมาตรฐาน

การบริการสปาศรีวิชัย”..เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในตลาดสากล..ยกระดับมาตรฐานการบริการสปาในพื้นที่อำาเภอขนอม 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีความสามารถในการแข่งขันมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลต่อไป 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส กล่าวต่ออีกว่า แผนการวิจัยดังกล่าวดำาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจ

ฐานราก ขับเคลื่อนการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

มีโครงการวิจัยย่อยประกอบด้วย โครงการการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สปาจากสมุนไพรพื้นบ้าน โดย ดร.ฉวีวรรณ คล่องศิริเวช และดร.บุญส่ง 

หวังสินทวีกุล..สำานักวิชาเภสัชศาสตร์เป็นผู้ดำาเนินโครงการ..โครงการการพัฒนามาตรฐานสปาศรีวิชัย..โดย.ผศ.ดร.เรวดี...เพชรศิราสัณห์..สำานักวิชา

พยาบาลศาสตร์..โครงการการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานการบริการสปาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน..โดย.ผศ.ดร.อรอนงค์...เฉียบแหลม 

สำานักวิชาการจัดการ และโครงการการพัฒนาอัตลักษณ์และการบริหารจัดการแบรนด์สปาศรีวิชัย..โดย.รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทน

ผู้อำานวยการศูนย์บริหารทรัพย์สิน 

  ล่าสุดเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ทีมนักวิจัยดังกล่าวได้นำาเสนอรายงานวิจัยรอบ 6 เดือนต่อผู้ทรงคุณวุฒิ โดยผลการวิจัยได้มีการพัฒนา

นวัตกรรมสมุนไพรพื้นบ้านบนฐานภูมิปัญญาในรูปแบบของ อีมัลเจล 3 สูตร ได้แก่ น้ำามันมะพร้าว อีมัลเจล (Coconut oil Emulgel) กับ น้ำามันไพล 

อีมัลเจล (Plai oil Emulgel) และอีมัลเจลมะพร้าวกับไพล ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สปาที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนวดคู่กับน้ำามันนวด ซึ่งได้พัฒนาขึ้น

สำาหรับสปาศรีวิชัยจำานวน 5 สูตร รวมทั้งการพัฒนา welcome drink จากกล้วย โดย ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช สำานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และ

การพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้ดำาเนินการพัฒนาศูนย์เรียนรู้พืชสมุนไพรเพื่อผลิตภัณฑ์สปา 

และการพัฒนาพื้นที่จัดจำาหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพร โดยอาจารย์สุผาณิต วิเศษสาธร อาจารย์สำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

การออกแบบ อีกด้วย 

  นอกจากนี้ยังดำาเนินร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช..ในการพัฒนามาตรฐานและยกระดับการบริการสปาโดยผลักดันให้มีการ

ขึ้นทะเบียนสถานบริการกับกระทรวงสาธารณสุข ฝึกอบรมเพิ่มเติมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริการและการขึ้นทะเบียนหมอนวดฟรีแลนซ์ส่งเสริมการ

ใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพใส่ใจกับความปลอดภัยของผู้รับบริการ ทั้งนี้ทางผศ.จิรพัฒน์ นาวารัตน์ และดร.อโนมา สันติวรกุลอาจารย์สาขากายภาพบำาบัด 

สำานักวิชาสหเวชศาสตร์ ได้พัฒนาเอกลักษณ์การนวดศรีวิชัย-ไพยสันตา โดยอาศัยการนวดตะวันตก ซึ่งใช้เทคนิคการลูบ (Effleurage or Gliding) 

การกด (Petrissage or Kneading) การถู (Friction) การเคาะ (Tapotement or Percussion) และการสั่น (Vibration or Shaking) ร่วมกับ

การนวดไทย ที่เน้นเส้นประธานสิบ ผสมผสานมาเป็นท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อแบบศรีวิชัย ที่ประยุกต์จากการถอดท่ารำามโนราห์ ระบำาศรีวิชัยและ

ท่าฤาษีดัดตนแล้วนำามาคัดเลือกท่าที่จะช่วยในการคลายกล้ามเนื้อของผู้ใช้บริการสปาบริเวณที่พบว่ามีปัญหาบ่อย..ให้ผลดีทั้งทางสรีรวิทยาและ

ทางจิตใจจากการนวด 

  “ทีมวิจัยพบว่าอำาเภอขนอมมีฐานทรัพยากรสมุนไพร.หมอยาพื้นบ้าน.วิถีชีวิตท้องถิ่นที่มีเสน่ห์.ผนวกกับความโดดเด่นของการเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวชายทะเลที่สงบ.ผ่อนคลาย.ซึ่ง.อาจารย์วาลุกา..เอมเอก.สำานักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ.จึงได้นำาผลการวิเคราะห์หลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์ศรีวิชัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมากำาหนดอัตลักษณ์และแบรนด์สปาศรีวิชัย..ออกแบบตราสัญลักษณ์..พัฒนาลายผ้า.รวมทั้งการ

ออกแบบบรรจุภัณฑ์..รวมถึงการบริการต่างๆให้ผู้เข้าใช้บริการได้รับกลิ่นอายของความเป็นศรีวิชัยสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและ

ผู้ประกอบธุรกิจสปา.ซึ่งแผนงานวิจัยนี้มุ่งยกระดับมาตรฐานทั้งด้านการบริการและการส่งเสริมสุขภาพ..ภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์ที่ได้รับ

การรับรอง อันจะนำาไปสู่การยอมรับจากผู้บริโภค เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้สปาศรีวิชัย มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในตลาดสากลต่อไป” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ลภัส กล่าว

ม.วลัยลักษณ์วิจัยสร้างอัตลักษณ์

และยกระดับมาตรฐานบริการสปาศรีวิชัย
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยส่วนสื่อสารองค์กร ร่วมกับสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ จัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร 
เส้นทางสู่ความสำาเร็จ “วลัยลักษณ์เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย : Walailak on Stage” ระหว่างวันที่ 2–3 สิงหาคม 2562 
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียง กว่า 1,400 คน สมัครเข้าร่วม 

  โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำารงธัญวงศ์ อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “วลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ” รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง Roadmap การเรียน เตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย เวิร์คช้อปการทำา 
Portfollio การติว GAT PAT โดยทีมงานสถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ นำาโดยคุณสุธี อัศวิมล หรือพี่โหน่ง ออนดีมานด์ รวมถึง
การพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม อาจารย์ประจำาสำานักวิชาการจัดการและศิษย์เก่า 
ม.วลัยลักษณ์รุ่น 1 

  นางสาวทิพย์มณี แดงไพบูรย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการมาร่วมกิจกรรม
ในครั้งนี้ว่า รู้สึกประทับใจและรู้สึกดีมาก ทีมพี่จาก ม.วลัยลักษณ์ น่ารักเป็นกันเอง คอยแนะนำาเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี ส่วนในการติว
ครั้งนี้สนุกมาก ได้เนื้อหาความรู้ที่เข้มข้น อยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเพื่อเป็นประโยชน์กับรุ่นน้อง ม.ปลายในรุ่นต่อไป 
นอกจากนี้ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รู้สึกประทับใจสวนวลัยลักษณ์ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
แห่งนี้ที ่มีการพัฒนาที่ดีขึ ้น รวมถึงห้องเรียนต่างๆที่มีความทันสมัยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

  นางสาวญาณิศา ชมชื่น จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช บอกว่า การมาร่วมกิจกรรมทำาให้ได้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคการเตรียมตัวสอบ Gat เชื่อมโยง หรือทริคในการทำาข้อสอบต่างๆ ประทับใจที่ให้ความรู้กับพวกเราทุกคน ทำาให้เราได้
ความรู้เพิ่มเติมจากเดิมและคิดว่าเป็นประโยชน์สำาหรับการนำาไปใช้ในการเรียนต่อได้อย่างแน่นอน 

  ด้านนางสาวจุฑามาศ บริบูรณ์ นักเรียนจากโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา กล่าวว่า ได้ประสบการณ์การติว GAT PAT 
การนำาเสนอ Portfollio มีความสนุกมากๆ ได้ความรู้กลับไปเต็มๆ นอกจากนี้ยังประทับใจบรรยากาศของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่มี
ความร่มรื่น เหมาะแก่การเรียนเป็นอย่างมาก 

 สำาหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการเรียน..เตรียมความพร้อมในการสอบเข้า
มหาวิทยาลัย..และได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรต่าง..ๆ..ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์..เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการเข้า
ศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย

นักเรียน ม.ปลายประทับใจกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัย

Walailak on Stage” พร้อมนำาทริคความรู้ GAT PAT การทำา Port ไปใช้สมัครเรียนต่อ
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 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” 

ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์” (The 5th National and International Conference on Weaving 

ASEAN Cultural Connection “ASEAN Fabrics: Changes, Adaptation, and Creativity”) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับ

อาเซียน พัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่สาธารณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม 

ม.วลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Fachry Sulaiman กงสุลใหญ่แห่งอินโดนีเซีย ประจำาจังหวัดสงขลา บรรยายพิเศษในหัวข้อ 

“ASEAN Fabrics : Significance and Value” 

  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมสีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน กล่าวต้อนรับ

ผู้เข้าร่วมประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ 

ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำานวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู

อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมการประชุมในครั้งนี้

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นหน่วยงานและสถาบันทางสังคมที่มีหน้าที่สำาคัญในการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แก่ประเทศและประชาคมในด้านต่างๆ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จึงมีหน้าที่สำาคัญประการหนึ่ง คือ การสร้างการเรียนรู้ร่วม

กันในด้านวัฒนธรรมหรือศิลปะและวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศอาเซียน..หรือการสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้เกิดแก่ผู้คนในประเทศนั้นๆ 

ขณะเดียวกันก็ปรับเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดมิติใหม่ๆ ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เกิดความเข้มแข็งของประชาคม เวทีการประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติในครั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการนำาไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับอาเซียน การพัฒนา

ต่อยอดทางวิชาการและเอกลักษณ์งานวิจัย..ตลอดจนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยไปสู ่สาธารณะ..เพื่อกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ

ในระดับอาเซียน..อันจะนำามาซึ่งการพัฒนาทางด้านวิชาการอย่างยั่งยืน..ขอขอบพระคุณภาคีเจ้าภาพร่วมทุกหน่วยงานที่ให้เกียรติเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิด้านวิชาการและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการ นักวิจัยและสรุปการสัมมนาในครั้งนี้

  ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ กล่าวว่า การประชุมวิชาการนานาชาติสานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 5 “ภูษาอาเซียน 

การปรับตัว การเปลี่ยนแปลง และพลังสร้างสรรค์” ในครั้งนี้สืบเนื่องมากจากการรวมตัวของอาเซียน นักมานุษยวิทยาจึงเชื่อว่า วิธีการแต่งกาย

ของมนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรมบ่งบอกว่าตนเองเป็นสมาชิกของกลุ่ม หรือกล่าวได้ว่าเสื้อผ้าและการแต่งกายบ่งบอก “อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม” 

(Cultural Identity) และ “อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์” ที่แบ่งแยกว่าใครเหมือนหรือต่างจากเรา นอกจากนั้นยังเป็นการแบ่งแยกเพศชาย/หญิง ควร

แต่งตัวอย่างไร เด็กและผู้ใหญ่ควรแต่งตัวอย่างไร นักมานุษยวิทยาเชื่อว่าการตกแต่งร่างกายของมนุษย์เป็น “ภาษา” อีกประเภทหนึ่งที่แสดงออก

ถึงความคิดความเชื่อต่างๆ และยังเป็นการแสดงตนให้คนอื่นรู้ว่าเขาคือใคร และเราคือใคร ซึ่งกลุ่มคนในภูมิภาคอาเซียนก็ล้วนมีภูมิปัญญาและ

วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีเอกลักษณ์ และมีการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอด รวมถึงการปรับตัวไปตามยุคสมัย 

 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต.ิ.สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน..ครั้งที.่.5..“ภูษาอาเซียน..การปรับตัว..การเปลี่ยนแปลง และ

พลังสร้างสรรค์” (The 5th National and International Conference on Weaving ASEAN Cultural Connection “ASEAN 

Fabrics: Significance..and..Value)..ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก..รองศาสตราจารย.์.ดร.สาวิตร...พงศ์วัชร.์.ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ“ผ้าอาเซียน” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วิกรม.กรุงแก้ว..ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ธีรวัฒน์..ช่างสาน.อาจารย์ศิวพงศ์.กั้งสกุล.อาจารย์เฉลิมพล..จันทรโชติ 

อาจารย์ประภัสสร โพธิ์ศรีทอง รองศาสตราจารย์กันต์ พูนพิพัฒน์ คุณอุดม เหรียญตระกูล และรองศาสตราจารย์ วิมล ดำาศรี ร่วมเป็นผู้ทรง

คุณวุฒิด้านวิชาการ และการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนที่สนใจเข้าร่วมนำาเสนอ

ผลงานวิจัยและวิชาการ รวม ๕ ประเทศ คือ อินโดนีเซีย กัมพูชา ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ยังมีการแสดงพิธีเปิดชุด“วชิรพัสตราภรณ์”โดยนักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การมอบโล่ขอบคุณหน่วย

งานให้การสนับสนุน การเดินแบบแฟชั่นโชว์ผ้าอาเซียน และการจัดแสดงนิทรรศการผ้าอาเซียน 

ม.วลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมอาเซียน” ครั้งที่ 5

ภายใต้แนวคิด “ภูษาอาเซียน การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและพลังสร้างสรรค์”
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ม.วลัยลักษณ์จัดโครงการวลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”

มิติสุขภาพ ฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER CUP 2019

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการดำาเนินโครงการบริการวิชาการในรูปแบบ
พันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน เพื่อการสอดรับวิสัยทัศน์เป็นหลักในถิ่น โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน 
ภาควิชาการ ภาครัฐ และเอกชน ผ่านโครงการ วลัยลักษณ์บูรณาการ “ท่าศาลาเมืองน่าอยู่” (Thasala model : Smart 
and smile city) มิติด้านสุขภาพ กับการจัดการจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาด ท่าศาลาคัพ THASALA BEACH SOCCER 
CUP 2019 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – วันที่ 4 สิงหาคม 2562 ณ สนามฟุตบอลชายหาดลานปาบึก บ้านในถุ้ง หมู่ 5 
ตำาบลท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยบูรณาการความร่วมมือกับ อำาเภอท่าศาลา อบต.ท่าศาลา เอกชน และชุมชน
บ้านในถุ้ง โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำานวน 16 ทีม 

  โอกาสนี้..อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มอบหมายให้..ผู้ช่วยศาสตราจารย์..ดร.อมรศักดิ์.   สวัสดี..รักษาการแทน
ผู้อำานวยการศูนย์บริการวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายอภินันท์ เชาวลิต นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลา 
กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอลชายหาดในครั้งนี้จัดเป็นครั้งแรก ร่วมกับ
อำาเภอท่าศาลา..และ..อบต.ท่าศาลา..เพ่ือร่วมขับเคล่ือนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอำาเภอท่าศาลาในด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
โดยเป็นมิติหนึ่งของการบริการวิชาการสู่ชุมชนตามเป้าหมายการดำาเนินงานครอบคลุม 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านอาชีพ สุขภาพ 
การศึกษา ทรัพยาการและสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม โดยมีโมเดล ต้นไม้แห่งความสุข( Happy tree ) เป็นต้นแบบ
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน 

  โดยกีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมในกลุ่มเยาวชนและบุคคลทั่วไป..การนำาเอากีฬาฟุตบอลมาส่งเสริมให้เยาวชน
ในชุมชน..และในพื้นที่อ่ืนๆ..ได้ออกกำาลังกายเพ่ือสุขภาพท่ีดีแล้ว..ยังเป็นการป้องกันการใช้เวลาว่างของเยาวชนในทางที่ไม่ควร 
ตลอดจนทำาให้เยาวชนในชุมชนห่างไกลยาเสพติด..ซึ่งส่งผลโดยรวมต่อสุขภาพของเยาวชนและคนในชุมชน..โดยได้รับความ
ร่วมมือด้วยดีจากอำาเภอท่าศาลา..องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าศาลา..สถานีตำารวจภูธรท่าศาลา..สมาคมผู้ตัดสินฟุตบอลจังหวัด
นครศรีธรรมราช ผู้นำาชุมชน หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา และประชาชนตำาบลท่าศาลาและใกล้เคียง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 
300 คนจากทุกภาคส่วน 

 การจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชายหาดครั้งแรกนี้ ..เป็นกิจกรรมย่อยหนึ่งในหลายๆกิจกรรมของโครงการ
วลัยลักษณ์บูรณาการ..“ท่าศาลาเมืองน่าอยู่”..ที่ได้ดำาเนินการแล้วเพื่อส่งเสริมการอยู่ดี..มีสุขของประชาชนในพื้นท่ีรายรอบ
มหาวิทยาลัยที่ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
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