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คำ�กร�บทูล(๑)

ของ
ศ�สตร�จ�รย์สมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

ในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�
จ�กมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์
ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๖๐

ณ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
วันอังค�รที่ ๒๕ กันย�ยน ๒๕๖๑

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า  ศาสตราจารย์สมบัติ  ธำารงธัญวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์  ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์  โดยสังเขป  ดังนี้

ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  เป็นปีท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำาเนินงานครบ  ๒๕  ปี 

โดยนับต้ังแต่จัดต้ังมหาวิทยาลัย ฯ  จนถึงปัจจุบัน  มหาวิทยาลัย ฯ  ได้จัดการศึกษาและ 

ผลิตบัณฑิตที่สอดรับกับทิศทางการพัฒนาประเทศและการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก  

ทำาให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ  ประสบความสำาเร็จ  พร้อมก้าวสู่การเป็น 

มหาวิทยาลัยช้ันนำาของประเทศ  ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบอย่างเต็ม 

ภาคภูมิ  โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัย ฯ  ได้เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรี 

จนถึงบัณฑิตศึกษาใน  ๑๓  สำานักวิชา  และ  ๓  วิทยาลัย  ครอบคลุมทั้งด้าน 

สงัคมศาสตร ์ ด้านวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  และด้านวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ  นอกจากนี ้

มหาวิทยาลัย ฯ  ยังได้จัดต้ังสถาบันภาษาเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะสากลให้แก่นักศึกษา  

___________________________________________________________________________________________________________________________________

(๑) ถ้อยคำาและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ



247

ทั้งนี้  การจัดการเรียนการสอนในทุกสาขาวิชาจะเน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับการ 

ฝกึปฏบิติัวชิาชีพอย่างเข้มข้น  จดัระบบการเรยีนการสอนโดยเนน้การใช้กระบวนการกลุ่ม

ขนาดเล็ก  หรือ  Tutorial  Class  ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแต่ละหลักสูตร  มีห้อง 

ปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์และสื่อการสอนที่ทันสมัย  อีกทั้งให้นักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา 

ในองค์กรช้ันนำาทั้งใน  และต่างประเทศเพื่อให้ได้สัมผัสกับการทำางานจริง  ซ่ึงจาก 

การสำารวจพบว่าบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ฯ  ร้อยละ  ๙๘.๒  มีงานทำาหลังจากสำาเร็จ 

การศึกษาภายใน  ๑  ปี  อกีทัง้บณัฑิตด้านวทิยาศาสตรส์ขุภาพสามารถสอบใบประกอบ 

วิชาชีพผ่านในระดับดีเย่ียม  สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ  ได้

เป็นอย่างดี  ปัจจุบันมหาวิทยาลัย ฯ  ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีรวมแล้ว  ๑๖  รุ่น  

ปริญญาโท  ๑๖  รุ่น  และปริญญาเอก  ๑๓  รุ่น  มีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 

๖๖  หลักสูตร  จำาแนกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ๓๖  หลักสูตร  ปริญญาโท  

๑๗  หลักสูตร  และปริญญาเอก  ๑๓  หลักสูตร  มีนักศึกษาจำานวนทั้ งสิ้น 

๘,๗๘๙  คน  จำาแนกเป็นระดับปริญญาตรี  จำานวน  ๘,๓๖๑  คน  ปริญญาโท 

๓๑๘  คน  และปริญญาเอก  ๑๑๐  คน

ในการดำาเนนิภารกจิด้านการวจิยัและการบรกิารวชิาการแกส่งัคม  มหาวทิยาลัย 

ได้สนบัสนนุและส่งเสรมิใหค้ณาจารยพ์ฒันางานวจิยัและใหบ้รกิารวชิาการทีต่อบสนองต่อ 

ความต้องการต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม  เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยภายใต้นโยบายไทยแลนด์  ๔.๐  โดยในแต่ละปี  

มหาวิทยาลัย ฯ  มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติมากกว่า  ๑๐๐  เรื่อง 

สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง  ผลงานวิจัยที่ 

โดดเด่นในปีที่ผ่านมา  ได้แก่  โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป 

ในโรงงานอุตสาหกรรม  โครงการพัฒนาเทคโนโลยีต้นแบบอุตสาหกรรมไมโครเวฟ 

ร่วมกับลมร้อนเพื่อเพิ่มมูลค่านำ้ามันปาล์มของโรงบีบรวม  โครงการพัฒนาสารกระตุ้น 

ภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันโรคตายด่วนในกุ้ง  โครงการพัฒนากระบวนการผลิตเครื่องด่ืม 

กึ่งสำาเร็จรูปเพ่ือสุขภาพจากข้าวไข่มดริ้น  :  ข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านวัสดุแม่เหล็กสปินครอสโอเวอร์เพ่ือพัฒนาหน่วย 

จัดเก็บความจำาแบบใหม่  นอกจากนี้  ในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ 

สนับสนุนจากรัฐบาลให้ดำาเนินโครงการตามแผนงานบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์รวม 

งบประมาณทั้งสิ้น  ๒๒.๘๕  ล้านบาท  ได้แก่  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  โครงการพัฒนาคุณภาพสถาบัน 

การศึกษาและแหล่งเรียนรู้  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง  
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โครงการพัฒนาศักยภาพคนไทย  โครงการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม  อีกทั้ง 

ยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดต้ังศูนย์การแพทย์ขนาด  ๗๕๐  เตียง 

ซึ่งได้ดำาเนินการก่อสร้างคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  โดยคาดว่าตัวอาคารจะ

แล้วเสร็จภายในปี  ๒๕๖๒  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและ

อุปกรณ์ทางการแพทย์  เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ระดับตติยภูมิที่จะให้บริการรักษาโรค

ควบคู่ไปกับการวิจัย

สำาหรับภารกิจด้านการทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยได้พัฒนา 

แหล่งเรียนรู้อุทยานโบราณคดีและอุทยานธรรมนิทัศน์  ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะ 

และวัฒนธรรมภายใต้กรอบแนวคิดอุทยานการศึกษา  โดยให้บริการนำาชมแหล่ง 

โบราณสถานตุมปงัทีต้ั่งอย่ใูนพืน้ทีม่หาวทิยาลัยอยา่งต่อเนือ่งตลอดป ี มีการจดักิจกรรม 

ส่งเสริมวิชาการและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในด้านภาษาและวรรณกรรม  ตลอดจนศิลปะ 

การแสดงพื้นบ้านทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับนานาชาติ  อาทิ  กิจกรรมอ่านกวี 

ร้องเพลงถวายพ่อ  เพ่ือถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่  ๙  กิจกรรมส่งเสริม 

มรดกเพลงพื้นบ้านภาคใต้  ประเภทเพลงร้องเรือเด็ก  และการประกวดขับบท 

หนังตะลุงในงานประเพณีเดือนสิบ  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กิจกรรมประกวด 

เพลงบอกเยาวชนชิงโล่พระราชทาน  นอกจากน้ี  ยังมีการจัดนิทรรศการ  ฝึกอบรม 

สัมมนา  จัดการแสดง  กิจกรรมเชิงประเพณี  และผลิตรายการศิลปะและวัฒนธรรม 

เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ  โทรทัศน์  และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื่อง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังคงมุ่งม่ันที่จะพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาอย่าง 

ต่อเนื่อง  เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ  เป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้จริง 

และทำางานได้จริง  มีคณาจารย์คุณภาพ  มีความเป็นเลิศด้านการวิจัย  และจะพัฒนา 

ไปสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล  เพื่อให้เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำาของโลก  ให้สมดัง 

วสัิยทศัน ์ “มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ ์ เปน็องค์การธรรมรฐั  เปน็แหล่งเรยีนร้ ู เปน็หลัก

ในถิ่น  เป็นเลิศสู่สากล”

ในปีการศึกษา  ๒๕๖๐  นี ้ สภามหาวทิยาลัยวลัยลักษณไ์ด้มมีติใหข้อประทาน 

ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาเทคนิคการแพทย์  แด่พระเจ้า 

วรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ

สำาหรบัผ้ทูีจ่ะเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรในวนันี ้ ประกอบด้วยผ้ไูด้รบัอนมุติั 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  จำานวน  ๑  คน  ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาเอก  จำานวน  ๙  คน  ระดับปริญญาโท  จำานวน  ๗๑  คน  และระดับปริญญาตรี 
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จำ�นวน  ๑,๖๗๖  คน  และผู้ที่จะเข้�รับพระร�ชท�นเข็มกิตติก�ร  จำ�นวน  ๑  คน 

โล่กิตติก�ร  จำ�นวน  ๙  คน  โล่ประก�ศเกียรติคุณอ�จ�รย์ดีเด่น  จำ�นวน  ๒  คน  

บณัฑติทีไ่ด้รบัเหรยีญร�งวลั  จำ�นวน  ๒๓  คน  ผ้ไูด้รบัร�งวลัศึกษติแหง่ปีทีว่ลัยลักษณ ์ 

ซึ่งเป็นผู้ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นแบบอย่�งที่ดีแก่เพื่อนนักศึกษ�  จำ�นวน  ๓  คน 

เข้�รับพระร�ชท�นร�งวัล

บดันี ้ ได้เวล�อนัเปน็อดุมมงคลแล้ว  ข้�พระพทุธเจ�้ขอพระร�ชท�นพระวโรก�ส 

กร�บทูลใต้ฝ่�พระบ�ท  พระร�ชท�นปริญญ�บัตรแก่ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�  เข็มกิตติก�ร 

โล่กิตติก�ร  โล่ประก�ศเกียรติคุณอ�จ�รย์ดีเด่น  เหรียญร�งวัล  ร�งวัลศึกษิต 

แห่งปีที่วลัยลักษณ์  ต่อจ�กนั้น  ขอพระร�ชท�นพระโอว�ท  เพื่อเป็นสิริสวัสด์ิ 

พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตผู้เข้�ร่วมพิธี  และมห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์

  ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้�โปรดกระหม่อม


