รายงานบริการวิชาการ ประจ�ำปี 2556
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ค�ำน�ำ
ในปีงบประมาณ  2556  ภารกิจบริการวิชาการแก่สังคมซึ่งเป็นภารกิจที่ส�ำคัญ
โดยเป็นหนึ่งในสี่ของภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่อง
มาตัง้ แต่เริม่ จัดตัง้ มหาวิทยาลัย  ได้งอกงามขยายตัวเป็นอย่างมาก การบริการวิชาการมีความ
หลากหลายมากขึ้นและครอบคลุมพื้นที่บริการมากขึ้น  เห็นได้จากการมีโครงการบริการ
วิชาการทีน่ ำ� ความเชีย่ วชาญทีม่ หาวิทยาลัยมีจากทุกส�ำนักวิชาไปจัดบริการ  มกี ารบูรณาการ
การบริการวิชาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  รวมทั้งมีการจัดบริการในรูปพหุวิทยาการ เชื่อมโยงความรู้หลายศาสตร์
ไปร่วมกันบริการโดยมุ่งประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นเป้าหมาย  ในปีงบประมาณ  2556
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งรองรับการบริการวิชาการ
ขณะเดียวกันคณาจารย์และพนักงานสายวิชาชีพอื่นได้ช่วยกันแสวงหางบประมาณและ
ทรัพยากรประเภทอืน่ ๆ มาใช้ในจัดการบริการวิชาการด้วย  นอกจากนีห้ น่วยงานภายนอก
จ�ำนวนมากได้ให้ความร่วมมือโดยสนับสนุนทั้งด้านวิชาการ  งบประมาณ  และการบริหาร
จัดการโครงการบริการวิชาการเป็นอย่างดี
รายงานภารกิจบริการวิชาการประจ�ำปีงบประมาณ  2556  นี้  มีจุดมุ่งหมายที่จะ
สือ่ สารให้บคุ คลทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้เห็นภาพรวมการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสรุปที่สุด และน�ำไปใช้อ้างอิงเพื่อประโยชน์ต่างๆ
ด้วย  รายงานฉบับนี้ได้สะท้อนจ�ำนวนโครงการบริการวิชาการ  การสนับสนุนการบริการ
วิชาการด้านงบประมาณและอืน่ ๆ จ�ำนวนผูร้ บั บริการกลุม่ ต่างๆ และพืน้ ทีท่ จี่ ดั บริการ  การ
บริการวิชาการของส�ำนักวิชา  รวมทัง้ โครงการเด่นๆ ทีห่ น่วยงานต่างๆ เสนอมาเพือ่ น�ำเสนอ
ในรายงาน  ขอ้ มูลส่วนใหญ่ได้ประมวลมาจากสารสนเทศภารกิจบริการวิชาการทีค่ ณาจารย์
ได้บันทึกข้อมูลไว้  ดังนั้นจึงย่อมขาดความสมบูรณ์ไปบ้าง โดยเฉพาะการบริการวิชาการ
ทีไ่ ม่ได้จดั ท�ำในรูปโครงการ  และเนือ้ หาของโครงการทีย่ งั ไม่ได้บนั ทึกไว้  ซงึ่ จ�ำเป็นต้องอาศัย
เวลาส�ำหรับการพัฒนาสารสนเทศภารกิจบริการวิชาการอีกสักระยะหนึง่   อย่างไรก็ตาม  ผรู้ ว่ ม
จัดท�ำรายงานฉบับนี้มั่นใจว่า  รายงานฉบับนี้จะอ�ำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะรับ
ทราบความก้าวหน้าการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีงบประมาณ
2556  ได้พอสมควร  

สารบัญ

ค�ำน�ำ
สารบัญ
สารบัญตาราง
งานบริการวิชาการแก่สังคม
1.  งานบริการวิชาการในปีงบประมาณ  2556
2.  โครงการบริการวิชาการเด่นของส�ำนักวิชาปีงบประมาณ  2556
3.  โครงการบริการวิชาการเด่นของหน่วยงานต่างๆ ปีงบประมาณ  2556
ประมวลภาพกิจกรรม

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการจ�ำแนกตามพื้นที่เป้าหมายผู้รับบริการ
ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ  
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและหน่วยงานร่วมด�ำเนินการ
ตารางที่ 4 แสดงประเภทหน่วยงานที่รับบริการ การกระจายตัวของหน่วยงานในภาคต่างๆ
จ�ำนวนหน่วยงาน  และจ�ำนวนผู้รับบริการของแต่ละหน่วยงาน
ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ตอนบน
และตอนล่าง  และหน่วยงานที่สังกัด
ตารางที่ 6 แสดงจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามพื้นที่อ�ำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ตารางที่ 7 แสดงจ�ำนวนโครงการ   งบประมาณ   จ�ำนวนคณาจารย์ที่ให้บริการวิชาการ
เปรียบเทียบกับคณาจารย์ในส�ำนักวิชาทั้งหมด
ตารางที่ 8 แสดงจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ของส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ตารางที่ 9 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเฉพาะในประเทศไทยจ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ของส�ำนักวิชาการจัดการ
ตารางที่ 10 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเฉพาะในประเทศไทยจ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ของส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
ตารางที่ 11 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามภาคต่างๆ ของส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

ภาพที่ 1

5
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66
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แสดงจ�ำนวนโครงการบริการวิชาการจ�ำแนกตามพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้รับบริการ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2556

1
,

สารบัญภาพ
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งานบริการวิชาการ
ในปีงบประมาณ 2556

ใน    ปีงบประมาณ  2556  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานบริการวิชาการเพื่อ

จัดเก็บข้อมูลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและน�ำข้อมูลมาจัดท�ำรายงานบริการวิชาการ  ทั้งนี้ได้จัด
กลุ่มผู้รับบริการวิชาการออกเป็น  7  กลุ่มเป้าหมาย  ประกอบด้วย  1) สถาบันการศึกษา  2) หน่วยงานภาครัฐ
3) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  4) องค์การธุรกิจเอกชน  5) องค์กรสาธารณประโยชน์  6) องค์กรชุมชน และ
7) ประชาชนทั่วไป
ส�ำหรับผู้รับบริการจากมหาวิทยาลัยในแต่ละโครงการมาจากหลากหลายจังหวัด  จึงได้จ�ำแนกพื้นที่
ทีเ่ ป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูร้ บั บริการวิชาการเป็น  5  พืน้ ที  ่ ประกอบด้วย  1) จังหวัดนครศรีธรรมราช ครอบคลุมผูร้ บั
บริการเฉพาะที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  2) ภาคใต้ตอนบนครอบคลุมผู้รับบริการจากจังหวัดกระบี่
ชุมพร  นครศรีธรรมราช  พงั งา  ภเู ก็ต  ระนอง  และสุราษฎร์ธานี  3) ภาคใต้ครอบคลุมผูร้ บั บริการจาก  14  จงั หวัด
ภาคใต้  4) ภาคอืน่ ๆ ครอบคลุมผูร้ บั บริการจากภาคอืน่ ๆ ทัง้ ประเทศยกเว้นภาคใต้  และ  5) ต่างประเทศครอบคลุม
ผู้รับบริการจากประเทศอื่นๆ ทั้งหมด

1.1 โครงการบริการวิชาการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย

		 ในปีงบประมาณ  2556  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดบริการวิชาการในรูปโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้น
151  โครงการ  ประกอบด้วยกิจกรรมรวม  282  กิจกรรม  โดยด�ำเนินโครงการบริการวิชาการในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราชจ�ำนวน  67  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  44.37  รองลงมาเป็นจังหวัดในภาคอืน่ ๆ จ�ำนวน  31 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  20.53  ภาคใต้ตอนบนจ�ำนวน  29  โครงการ  คดิ เป็นร้อยละ  19.21  ภาคใต้จำ� นวน  22  โครงการ
คิดเป็นร้อยละ  14.57  จงั หวัดในภาคอืน่ ๆ จ�ำนวน  31  โครงการ  คดิ เป็นร้อยละ  20.53  และต่างประเทศจ�ำนวน
2  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  1.32  ดังภาพที่  1

ตารางที่ 1 แสดงงบประมาณโครงการบริการวิชาการจ�ำแนกตามพื้นที่เป้าหมายผู้รับบริการ
พื้นที่เป้าหมาย
ผู้รับบริการวิชาการ
นครศรีธรรมราช
ภาคใต้ตอนบน
ภาคใต้
จังหวัดในภาคอื่นๆ
ต่างประเทศ
รวม

60

ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
รวม
1,008,306
2,611,157 3,619,463
2,371,220 2,371,220
922,196
8,963,497 9,885,693
632,163
6,192,920 6,825,083
401,200
360,440
761,640
2,963,865
20,499,234 23,463,099

หน่วยงาน/องค์กร

ที่ตั้งของหน่วยงานและที่อยู่ของผู้คุณวุฒิภายนอกจ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ภาคใต้
ตะวันออก
นครศรีธรรมราช ตอนบน ตอนล่าง

31 โครงการ
29 โครงการ
22 โครงการ

40
30
20

2 โครงการ

10
นครศรีธรรมราช

ภาคใต้ตอนบน

ร้อยละของ
งบประมาณ
ทั้งหมด
15.43
10.11
42.13
29.09
3.25
100.00

		 ในการด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  มีพนักงานและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมด�ำเนินการ
จ�ำนวน  428  คน  มผี ทู้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกกระจายตามภาคต่างๆ จ�ำนวน  139  คน  มหี น่วยงานจากภายนอก
จ�ำนวน  58  หน่วยงาน  และประชาชนทั่วไปจ�ำนวน  1  คน  ให้การสนับสนุนงบประมาณ  ดังตารางที่  2

50

0

งบประมาณโครงการบริการวิชาการ (บาท)

ตารางที่ 2 แสดงจ�ำนวนหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงานร่วมด�ำเนินการ และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก จ�ำแนกตามภาคต่างๆ

67 โครงการ

70

		 งบประมาณที่ใช้ด�ำเนินโครงการทั้งหมดรวม  23,463,099  บาท  จ�ำแนกเป็นงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  2,963,865  บาท  งบประมาณจากภายนอกมหาวิทยาลัย  20,499,234  บาท โดยงบประมาณ
ที่ใช้ด�ำเนินการครอบคลุมผู้รับบริการในพื้นที่ภาคใต้มากที่สุดจ�ำนวน  9,885,693  บาท  คิดเป็นร้อยละ 42.13
รองลงมาเป็นจังหวัดในภาคอื่นๆ จ�ำนวน  6,650,083  บาท  คิดเป็นร้อยละ  28.34  และเป็นพื้นที่ต่างประเทศ
จ�ำนวน  761,640  บาท  คิดเป็นร้อยละ  3.25  ดังตารางที่  1

ภาคใต้

ภาคอื่นๆ

ต่างประเทศ

สนับสนุน
งบประมาณ
(หน่วยงาน/คน)
ร่วมด�ำเนินการ
(หน่วยงาน)
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(คน)

กลาง ตะวันออก ตะวันตก

เฉียงเหนือ

เหนือ รวม

16

3

3

33

-

-

2

2

59

9

6

3

9

-

-

-

-

27

29

7

16

63

-

1

10

13 139

ภาพที่ 1 แสดงจ�ำนวนโครงการบริการวิชาการจ�ำแนกตามพื้นที่
ที่เป็นที่อยู่อาศัยของผู้รับบริการประจ�ำปีงบประมาณ 2556
6

รายงานบริการวิชาการ  ประจ�ำปี  2556

รายงานบริการวิชาการ  ประจ�ำปี  2556

7

		 หน่วยงาน  58  หน่วยงาน  และประชาชนทั่วไปที่สนับสนุนงบประมาณได้เข้าร่วมด�ำเนินโครงการ
บริการวิชาการด้วยรวม  27  หน่วยงาน  จ�ำแนกเป็นสถาบันการศึกษา  หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่   องค์กรธุรกิจเอกชน  องค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรชุมชน  และประชาชนทัว่ ไป  ดงั รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่  3
ตารางที่ 3 แสดงจ�ำนวนหน่วยงานสนับสนุนงบประมาณและหน่วยงานร่วมด�ำเนินการ
หน่วยงาน
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน
องค์กรสาธารณประโยชน์
องค์กรชุมชน
ประชาชนทั่วไป
รวม

สนับสนุนงบประมาณ
(หน่วยงาน)
9
29
7
10
3
1
59

ร่วมด�ำเนินการ
(หน่วยงาน)
4
17
3
3
27

		 ผลการด�ำเนินงาน  มีผู้รับบริการในประเทศทั้งสิ้น  38,199  คน  ครอบคลุมพื้นที่  68  จังหวัด
จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงานจ�ำนวน  751  หน่วยงาน  รวม  14,717  คน  และประชาชนทั่วไปจ�ำนวน
23,482 คน
ผู้รับบริการวิชาการที่มาจากสถาบันการศึกษามีจ�ำนวนมากที่สุดซึ่งเป็นผู้รับบริการจากภายใน
ประเทศ  361  หน่วยงาน  จ�ำนวน  12,535  คน  และจากต่างประเทศ  6  หน่วยงาน  จ�ำนวน  27 คน รวมเป็น
ผู้รับบริการจากสถาบันการศึกษาทั้งสิ้น  367  หน่วยงาน  จ�ำนวน  12,562  คน  นอกจากนี้ผู้รับบริการมาจาก
ภาครัฐ  283  หน่วยงาน  จ�ำนวน  918  คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  41  หน่วยงาน  จ�ำนวน  599  คน
ภาคธุรกิจเอกชน  38  หน่วยงาน  จ�ำนวน  136  คน  องค์กรสาธารณประโยชน์  16  หน่วยงาน  จ�ำนวน  480  คน
และองค์กรชุมชน  12  องค์กร  จ�ำนวน  49  คน  ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงประเภทหน่วยงานที่รับบริการ การกระจายตัวของหน่วยงานในภาคต่างๆ จ�ำนวน
หน่วยงาน และจ�ำนวนผู้รับบริการของแต่ละหน่วยงาน
การกระจายตัวของหน่วยงานในภาคต่างๆ (หน่วยงาน)
ประเภทของ
หน่วยงาน

จ�ำนวน ผู้รับบริการ
ตะวันออก
กลาง ตะวันออก ตะวันตก
เหนือ หน่วยงาน
เฉียงเหนือ
ตอนบน ตอนล่าง
(หน่วยงาน) (คน)

สถาบันการศึกษา 205
หน่วยงานภาครัฐ 123
องค์กรปกครอง
30
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน 21
องค์กรสาธารณ
8
ประโยชน์
องค์กรชุมชน
8
รวม
395
ประชาชนทั่วไป
(คน)

จ�ำนวน

ภาคใต้

125
44
10

15
50
-

8
1

4
4
-

7
28
-

5
26
-

361
283
41

12,535
918
599

6
2

7
6

-

4
-

-

-

38
16

136
480

4
191

78

9

12

35

31

12
751

49
14,717

23,035 234

47

-

28

134

4

-

23,482

รวมผู้รับบริการจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

38,199

		

ผู้รับบริการจากต่างประเทศ 5 ประเทศ มีจ�ำนวน 27 คน มาจากสถาบันการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา 7 คน ญี่ปุ่น 16 คน  เกาหลีใต้ 1 คน เวียดนาม 1 คน และมาเลเซีย 2 คน รวม 27 คน
ส�ำหรับผูร้ บั บริการในพืน้ ทีภ่ าคใต้นนั้   มาจากสถาบันการศึกษามากทีส่ ดุ   12,437  คน  จาก  303
หน่วยงาน  ซงึ่ อยูใ่ น  7  จงั หวัดภาคใต้ตอนบน  11,785  คน  จาก  205  หน่วยงาน  เป็นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
มากทีส่ ดุ จ�ำนวน  10,300  คน  รองลงมาคือหน่วยงานภาครัฐ  614  คน  จาก  167  หน่วยงาน  ซงึ่ อยูใ่ น  7  จงั หวัด
ภาคใต้ตอนบน  520  คน  จาก  123  หน่วยงาน  เป็นพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากที่สุด  280  คน  และมี
ผูร้ บั บริการเป็นประชาชนทัว่ ไปจ�ำนวน  23,269  คน  อยูใ่ น  7  จงั หวัดภาคใต้ตอนบนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช
มากที่สุดจ�ำนวน  22,390  คน  ดังตารางที่  5  
ส�ำหรับผู้รับบริการในจังหวัดนครศรีธรรมราชกระจายอยู่ในทุกอ�ำเภอยกเว้นอ�ำเภอจุฬาภรณ์
โดยมีผรู้ บั บริการวิชาการในอ�ำเภอท่าศาลามากทีส่ ดุ จ�ำนวน  9,720  คน  รองลงมาคืออ�ำเภอเมืองจ�ำนวน  2,055  คน
ดังตารางที่  6
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ตารางที่ 6 แสดงจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามพื้นที่อ�ำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช
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38
8

23,035 36,433
395

9
9
10

5
4
11
3
23
6

5
5
2

3
5
3
11
4

599
40

77
27

416
10

49
12

163
1
1
7
20
42
234
-

553
20
20
96
34
156
185
1,064
191

23,269 37,497
586

39
15
19
88
62
167
231
6
6,321 36
290
9
76
3
52
1
3
1
96
169
1
20
1
1,933 41
9
55
824
4
5
3
10,300 280
123
24

1
511
2
2
3
6
2
4
531
25

7
6
7
20
10

165
1
42
2
210
6

3
25
28
3

รวม (คน)

411
8

องค์กรสาธารณประโยชน์

54
21

องค์กรธุรกิจเอกชน

368
231
33,759
69
1,026
84
896

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น (คน)
12,437 614
จ�ำนวนรวมทัง้ สิน้ (หน่วยงาน) 330 167

236
4
22,390
1
80
1
323

1 ขนอม
2 จุฬาภรณ์
3 ฉวาง
4 เฉลิมพระเกียรติ
5 ชะอวด
6 ช้างกลาง
7 เชียรใหญ่
8 ถ�้ำพรรณรา
9 ท่าศาลา
10 ทุ่งสง
11 ทุ่งใหญ่
12 นบพิต�ำ
13 นาบอน
14 บางขัน
15 ปากพนัง
16 พรหมคีรี
17 พระพรหม
18 พิปูน
19 เมืองนครศรีธรรมราช
20 ร่อนพิบูลย์
21 ลานสกา
22 สิชล
23 หัวไทร
24 ไม่ระบุอ�ำเภอ
จ�ำนวนรวม (คน)
จ�ำนวนรวม (หน่วยงาน)

หน่วยงานภาครัฐ

19
19
8
6
10
12
20
94
44

363
11
74
24
110
106
688
125

210
201
-

3
4
28
3
-

-

อ�ำเภอ

สถาบันการศึกษา

590
30

รวม (คน)

11,785 520
205 123

จ�ำนวน (คน)
จ�ำนวน (หน่วยงาน)
ภาคใต้ตอนล่าง
8 ตรัง
9 นราธิวาส
10 ปัตตานี
11 พัทลุง
12 ยะลา
13 สงขลา
14 สตูล
จ�ำนวน (คน)
จ�ำนวน (หน่วยงาน)

ประชาชนทั่วไป

1
4
20
10
3
16

ภาคใต้ตอนบน
1 กระบี่
2 ชุมพร
3 นครศรีธรรมราช
4 พังงา
5 ภูเก็ต
6 ระนอง
7 สุราษฎร์ธานี

ล�ำดับ
องค์กรชุมชน

องค์กรธุรกิจเอกชน

3
531
52
4

จังหวัด

องค์กรสาธารณประโยชน์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

99
29
173
43
10,300 280
51
17
597
83
68
12
497
56

ล�ำดับ

สถาบันการศึกษา

หน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

ประชาชนทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ

องค์กรชุมชน

ตารางที่ 5 แสดงจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามพื้นที่จังหวัดในภาคใต้ตอนบนและตอนล่าง
และหน่วยงานที่สังกัด

137
71
138
91
1
2,680
63
259
3
114
117
49
11
1
66
1
63
21
65
18,439
22,390
-

191
19
160
200
167
322
7
9,720
372
79
314
6
140
215
219
76
2
2,055
12
122
849
73
18,439
33,759
190
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1.2 โครงการบริการวิชาการที่ส�ำนักวิชาจัดบริการ

		 ส�ำนักวิชาทั้ง  11  ส�ำนักวิชาจัดท�ำโครงการบริการวิชาการโดยใช้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย
และงบประมาณจากภายนอก  โดยมีจำ� นวนโครงการ วงเงินงบประมาณและจ�ำนวนคณาจารย์ทใี่ ห้บริการวิชาการ
เปรียบเทียบกับจ�ำนวนคณาจารย์ทั้งหมด  ดังตารางที่  7
ตารางที่ 7 แสดงจ�ำนวนโครงการ งบประมาณ จ�ำนวนคณาจารย์ที่ให้บริการวิชาการเปรียบเทียบกับ
คณาจารย์ในส�ำนักวิชาทั้งหมด
ส�ำนักวิชา

จ�ำนวนคณาจารย์
จ�ำนวน งบประมาณโครงการ
โครงการ ภายใน ภายนอก ให้บริการ ทั้งส�ำนักวิชา ร้อยละ
วิชาการ

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์
1
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
5
สถาปัตยกรรมศาสตร์
4
และการออกแบบ
เทคโนโลยีการเกษตร
8
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
พยาบาลศาสตร์
8
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 7
เภสัชศาสตร์
7
แพทยศาสตร์
12
กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
การจัดการ
16
ศิลปศาสตร์
8
สารสนเทศศาสตร์
19

120,000 73,800
40,000 100,000
- 1,300,000

19
10
2

37
40
17

51.36
25.00
11.77

- 1,862,700

16

24

66.67

50,854 6,772,710
310,939
125,400
158,080
-

16
29
23
25

26
61
28
48

61.54
47.54
82.15
52.09

282,000 1,877,985
1,017,222 500,400
- 2,826,800

42
38
14

44
56
36

95.46
67.86
38.89

หมายเหตุ
1. ข้อมูลคณาจารย์ในส�ำนักวิชา  ณ วันที่  14  ธันวาคม  2556
2. ข้อมูลโครงการที่มีหลายหน่วยงานร่วมด�ำเนินการ  การนับจ�ำนวนโครงการจะปรากฏทุกส�ำนักวิชาที่ร่วมด�ำเนินการ
3. จ�ำนวนงบประมาณระบุเฉพาะงบประมาณโครงการทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ในปีงบประมาณ  2556  เป็นปีแรกเท่านัน้

1.2.1 ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
			
ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์มีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  1  โครงการ  คือ
ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานเรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ  ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย  120,000  บาท  
และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  73,800  บาท
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในโครงการจ�ำนวน  113  คน  ครอบคลุมพื้นที่  7  จังหวัด  อยู่ใน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน  15  หน่วยงาน  และภาคใต้ตอนล่าง  3  หน่วยงาน
12
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1.2.2 ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
			
ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากรด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  5  โครงการ  ใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัย  40,000  บาท  และได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  100,000  บาท  ประกอบด้วย
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตือนภัยน�้ำหลากและอุปกรณ์วัดน�้ำฝน - น�้ำท่าอย่างง่าย  2) อบรมการใช้
น�้ำหมักชีวภาพ  3) อบรมและเสริมสร้างศักยภาพผู้น�ำการจัดค่ายเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
4) ค่ายพิทักษ์  รัก(ษ์)  ชายฝั่ง  และ5) ค่ายอนุรักษ์เกลอเขาเกลอเล  ครั้งที่  3
กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการจ�ำนวน  345  คน  อยูใ่ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช  จำ� แนกเป็น
สถาบันการศึกษา  8  หน่วยงานจ�ำนวน  195  คน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  15  หน่วยงานจ�ำนวน  15  คน
องค์กรสาธารณประโยชน์  1  หน่วยงาน  จ�ำนวน  15  คน  และประชาชนทั่วไปจ�ำนวน  120  คน
		
1.2.3 ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
			
ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบมีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการบริการ
วิชาการ  4  โครงการ  โดยได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  1,300,000  บาท  ประกอบด้วย  1) โครงการ
หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (หมูบ่ า้ นปลาดุกครบวงจรท่าซัก)  2) การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
กระดาษจากทางใบปาล์มน�ำ้ มัน  3) การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิน้ อัดจากทางใบปาล์มน�ำ้ มัน
และ4) บริการให้คำ� ปรึกษาและแก้ไขปัญหาในพืน้ ทีช่ มุ ชน
กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการเป็นประชาชนทัว่ ไปจ�ำนวน  1,396  คน  อยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน
1,217  คน  ภาคใต้ตอนล่าง  31  คน  ภาคตะวันตก  2  คน  ภาคกลาง  12  คน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  133  คน
และภาคเหนือ  1  คน
		
1.2.4 ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
			
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  8  โครงการ  โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  1,862,700  บาท  ประกอบด้วย 1) โครงการหมูบ่ า้ นแม่ขา่ ยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  พืน้ ทีต่ ำ� บลบางศาลา  บ้านเนิน  และวังอ่าง  2) หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (หมูบ่ า้ นปลาดุก
ครบวงจรท่าซัก)  3) หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (หมูบ่ า้ นปูเล่ยส์ ง่ เสริมกิจกรรมชุมชนพอเพียง)  4) การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ชีวภาพต้นทุนต�ำ่ จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่   5) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยาย
เชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสายพันธุท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงเพือ่ ใช้ควบคุมโรคพืช  6) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชือ้ รา
ไตรโคเดอร์มาสายพันธุท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงเพือ่ ใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า  7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์แยลลี่ส้มโอและการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า  และ8) การให้ค�ำปรึกษาการแก้ไขปัญหา
ในพืน้ ทีช่ มุ ชน
กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการเป็นประชาชนทัว่ ไปจ�ำนวน  1,396  คน  อยูใ่ นพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน
1,217  คน  ภาคใต้ตอนล่าง  31  คน  ภาคตะวันตก  2  คน  ภาคกลาง  12  คน  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  133  คน
และภาคเหนือ  1  คน
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1.2.5 ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  8  โครงการ  ใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  50,854  บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  6,772,710  บาท  ประกอบด้วย
1) โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรูเ้ พศวิถศี กึ ษาส�ำหรับเยาวชนในสถานศึกษาภาคใต้  2) ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ผูป้ ว่ ยระยะตัง้ ครรภ์และหลังคลอด  3) จิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนมุสลิมโรงเรียนบ้านท่าสูง  4) ลดโรค  ชวี มี สี ขุ
เนือ่ งในวันวิทยาศาสตร์  5) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพ  สุขอนามัย  ห่างไกลยาเสพติดและ
เอดส์  6) จัดประชุมวิชาการมหกรรมจัดการความรูก้ ารดูแลผูป้ ว่ ยเบาหวาน - ความดันสูงปีท  ี่ 5  หมุนเกลียวความรู้
สูพ่ ฤติกรรมใหม่  7) หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนือ่ งในวันมหิดลปี  2556  และ8) บริการตรวจ
สุขภาพแก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำนวน  2,664  คน  ครอบคลุมพื้นที่  57  จังหวัด  ดังตารางที่  8
ตารางที่ 8 แสดงจ�ำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามภาคต่างๆ ของส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์
องค์กรชุมชน
รวม
ประชาชนทั่วไป
(คน)

จ�ำนวนหน่วยงานจ�ำแนกตามภาคต่างๆ (หน่วยงาน)

จ�ำนวน

ภาคใต้

จ�ำนวน ผู้รับบริการ
ตะวันออก
กลาง ตะวันออก ตะวันตก
เหนือ หน่วยงาน
เฉียงเหนือ
ตอนบน ตอนล่าง
(หน่วยงาน) (คน)

87
57
5

83
44
9

1
42
-

6
-

4
-

1
28
-

26
-

172
207
14

1,415
509
18

2

2

3
4

-

-

-

-

3
8

5
108

151

138

50

6

4

29

26

404

2,055

571

38

-

-

-

-

-

-

609

1.2.6 ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
			
ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ดำ� เนินโครงการบริการวิชาการ  7  โครงการ
ใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย  310,939  บาท  ประกอบด้วย  1) โครงการกายภาพบ�ำบัดเพื่อชาวสิชล
2) กายภาพบ�ำบัดเพือ่ ผูส้ งู อายุ  3) 29 มิถนุ ายน วันเทคนิคการแพทย์ไทยมิง่ ขวัญราชาวดี  4) เทคนิคการแพทย์
วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน  5) พี่น้องร่วมใจมอบให้ชุมชน  6) ประชุมวิชาการประจ�ำปีกายภาพบ�ำบัดวลัยลักษณ์
ครัง้ ที  ่ 2  และ7) ประชุมวิชาการเรือ่ ง  กฎหมายวิชาชีพและการประกันคุณภาพห้องปฏิบตั กิ ารคลินกิ สูก่ ารพัฒนา
สมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในอนาคต
14
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กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจ�ำนวน  707  คน  อยู่ในสถาบัน
การศึกษา  1  หน่วยงาน  จำ� นวน  82  คน  องค์กรสาธารณประโยชน์  1  หน่วยงาน  จำ� นวน  50  คน  และประชาชน
ทั่วไปจ�ำนวน  575  คน
1.2.7 ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์
			
ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์ด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  7  โครงการ  ใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  125,400  บาท  ประกอบด้วย  1) โครงการบริการวิชาการในร้านยา  (อาศรมยาวลัยลักษณ์)  2) บริการ
วิชาการในโรงเรียน  3) บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรูช้ มุ ชน  4) บริการวิชาการในวันวิทยาศาสตร์   5) บริการ
วิชาการในห้างสรรพสินค้า  (วันแม่)  6) สานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่  ครัง้ ที่ 7  และ7) โครงการหน่วยแพทย์
เคลือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เนือ่ งในวันมหิดล
กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราชจ�ำนวน  10,305  คน  อยูใ่ นสถาบัน
การศึกษา  6  หน่วยงาน  จ�ำนวน  480  คน  องค์กรสาธารณประโยชน์  1  หน่วยงาน  จ�ำนวน  42  คน  องค์กร
ชุมชน  1  องค์กร  จ�ำนวน  25  คน  และประชาชนทั่วไปจ�ำนวน  9,758  คน
			
		 1.2.8 ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  12  โครงการ  ใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  158,080  บาท  ประกอบด้วย  1) โครงการผ่าตัดต้อกระจกและใส่เลนส์แก้วตาเทียมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ   ์ พระบรมราชินนี าถ  2) หน่วยแพทย์เคลือ่ นทีม่ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   เนือ่ งในวันมหิดล
3) ป้องกันโรคกระดูกพรุนในโรงเรียนและชุมชน  4) กินอย่างไรห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง  5) โรคความดันโลหิตสูง
ป้องกันได้โดยการออกก�ำลังกาย  6) สูงวัยไม่กลัวล้ม  7) เด็กวัยใสห่างไกลฟันผุ  8) ชาวควนสวนปัดร่วมสกัดเบาหวาน
9) เจลมหัศจรรย์ปอ้ งกันโรค  10) หน่วยแพทย์เคลือ่ นที  ่ (การให้บริการแพทย์เฉพาะทาง  ณ โรงพยาบาลท่าศาลา
อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช)  11) หมู  ่ 2  ร่วมใจ  ห่างไกลไข้เลือดออก  และ12) กิจกรรมเยีย่ มชม
การสาธิตร่างกายมนุษย์
กลุม่ เป้าหมายผูร้ บั บริการในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราชจ�ำนวน  2,470  คน  อยูใ่ นสถาบัน
การศึกษา  6  หน่วยงาน  จ�ำนวน  1,004  คน  องค์กรสาธารณประโยชน์  1  หน่วยงาน  จ�ำนวน  42  คน  และ
ประชาชนทั่วไปจ�ำนวน  1,424  คน  
		
1.2.9 ส�ำนักวิชาการจัดการ
ส�ำนักวิชาการจัดการด�ำเนินโครงการบริการวิชาการจ�ำนวน  16  โครงการใช้งบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย  282,000  บาท  และได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  1,877,985  บาท  ประกอบด้วย
1) โครงการอบรมเทคนิคการสอนเศรษฐศาสตร์สำ� หรับครูสงั คมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรุน่ ที  ่ 4  2) อบรม
หลักสูตรการออกแบบสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรม  Adobe InDesign  3) ฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่น (การ
ท่องเทีย่ วโดยชุมชน)  4) อบรมหลักสูตรการจัดการและวิเคราะห์ขอ้ มูลงานวิจยั ด้วยโปรแกรม  SPSS for windows
5) ค่าย  WMS  เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  6) ค่าย  WMA  Champion  Camp#2   (ค่าย WMS ค่ายเยาวชน
คนเก่งระดับชาติ  ครั้งที่ 2)  7)  ค่าย  WMS Business Best Practice Sharing  8) ประชุมวิชาการด้านการ
จัดการระดับชาติวลัยลักษณ์ทางการจัดการครัง้ ที  ่ 2  9) จัดประชุมวิชาการ South East Studies : Multicultural
รายงานบริการวิชาการ  ประจ�ำปี  2556
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Society and Religion  10) บรรยายทิศทางและประเด็นส�ำคัญของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  11) Staff
Outing @Khanom  ส�ำหรับพนักงานบริษัทเทสโก้  คาร์ด  เวอร์วิสเซส  จ�ำกัด  12) วลัยลักษณ์รักษ์ป่า  ต้นกล้า
สีขาว  13) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  TOEIC  จ�ำนวน  3  ครัง้   และ14) บริการให้คำ� ปรึกษาและแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ชุมชน
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำนวน  5,172  คน  ครอบคลุมพื้นที่  28  จังหวัด  และสถาบัน
การศึกษาต่างประเทศ  2  ประเทศจ�ำนวน  23  คนประกอบด้วยประเทศญีป่ นุ่   16  คน  และสหรัฐอเมริกา  7  คน
ดังตารางที่  9

สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์
องค์กรชุมชน
รวม
ประชาชนทั่วไป
(คน)

จ�ำนวนหน่วยงานจ�ำแนกตามภาคต่างๆ (หน่วยงาน)

จ�ำนวน
จ�
ำ
นวน
ภาคใต้
ผู้รับบริการ
ตะวันออก
กลาง ตะวันออก ตะวันตก
เหนือ หน่วยงาน
เฉียงเหนือ
ตอนบน ตอนล่าง
(หน่วยงาน) (คน)
32
3
-

10
-

7
1
-

-

1
-

1
-

1
-

52
4
-

3,094
28
-

18
-

5
-

2
-

-

4
-

-

-

29
-

115
-

7
60

4
19

10

-

5

1

1

11
96

24
3,261

1,709

32

11

-

2

133

1

-

1,888

		 1.2.10 ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
			
ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ  8  โครงการ  ใช้งบประมาณของ
มหาวิทยาลัย  1,017,222  บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอก  500,400  บาท  ประกอบด้วย
1) โครงการศูนย์ประสานงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ จังหวัดนครศรีธรรมราช   2) ค่ายอ่านเขียนเรียนกวีรนุ่ เยาว์ - ไทยศึกษา
บูรณาการครั้งที่  3  3) การประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านเอเชียศึกษาครั้งที่  2  หัวข้อเอเชียศึกษาวันนี้ :
การผงาดขึน้ ของเอเชีย  4) เสริมสร้างอัตลักษณ์อาเซียน : ศิลปะการเล่นเงาอาเซียน  Shadow Play of Asean
5) สัมมนาวิชาการเรือ่ ง  การศึกษาสูอ่ าเซียน : มิตดิ า้ นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6) Fun Chinese Teaching
and Learning Workshop  7) จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ  TOEIC  และ8) ประกวดร้องเพลงจีน
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ตารางที่ 10 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเฉพาะในประเทศไทยจ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ของส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ

ตารางที่ 9 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเฉพาะในประเทศไทยจ�ำแนกตามภาคต่างๆ
ของส�ำนักวิชาการจัดการ
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ

กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำนวน  1,930  คน  ครอบคลุมพื้นที่  18  จังหวัด  และสถาบัน
การศึกษาจากต่างประเทศ  3  ประเทศ  จ�ำนวน  4  คนประกอบด้วยประเทศมาเลเซีย  2  คน  เกาหลีใต้  1  คน
และเวียดนาม  1  คน  ดังตารางที  ่ 10

สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์
องค์กรชุมชน
รวม
ประชาชนทั่วไป
(คน)

จ�ำนวนหน่วยงานจ�ำแนกตามภาคต่างๆ (หน่วยงาน)

จ�ำนวน

ภาคใต้

จ�ำนวน ผู้รับบริการ
ตะวันออก
กลาง ตะวันออก ตะวันตก
เหนือ หน่วยงาน
เฉี
ย
งเหนื
อ
ตอนบน ตอนล่าง
(หน่วยงาน) (คน)

39
5
2

13
-

8
2
-

-

2
-

3
-

2
-

67
7
2

1,713
8
4

-

-

2
2

-

-

-

-

2
2

12
4

46

13

14

-

2

3

2

80

1,741

154

4

1

26

-

-

-

-

185

		 1.2.11 ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
			
ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ดำ� เนินโครงการบริการวิชาการ  19  โครงการ  โดยได้รบั งบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอก  2,826,800  บาท  ประกอบด้วย  1) โครงการทีป่ รึกษาบ�ำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
WALAI AutoLib  14  หน่วยงาน  ประกอบด้วย  (1)  ส�ำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย
นครพนม  (2)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพืน้ ทีเ่ ชียงราย  (3)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี  (4)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (5)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(6)  มหาวิทยาลัยนครพนม  (7)  มหาวิทยาลัยทักษิณ  (8)  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ  2  ครัง้   (9)  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์  (10)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  (11)  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร  (องค์การมหาชน)
(12)  การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค  และ(13)  หอ้ งสมุด  100  ป  ี เสม  พริม้ พวงแก้ว  สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข  2) โครงการ
ทีป่ รึกษาเชือ่ มโยงระบบห้องสมุดอัตโนมัต  ิ WALAI AutoLib 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย  (1)  อุทยานการเรียนรู้
ระยอง  (TK park RAYONG)  (2)  อุทยานการเรียนรูต้ ราด  (TK park TRAT)  (3)  อุทยานการเรียนรูเ้ ทศบาลนคร
หาดใหญ่  และ(4)  อทุ ยานการเรียนรูเ้ ทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา  และ3) โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารนักข่าวพลเมือง
เยาวชนรักษ์พลังงาน
รายงานบริการวิชาการ  ประจ�ำปี  2556
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กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำนวน  44  คน  ครอบคลุมพื้นที่  15  จังหวัด  ดังตารางที่  11
ตารางที่ 11 แสดงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจ�ำแนกตามภาคต่างๆ ของส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับบริการ
สถาบันการศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
องค์กรธุรกิจเอกชน
องค์กรสาธารณ
ประโยชน์
องค์กรชุมชน
รวม

จ�ำนวนหน่วยงานจ�ำแนกตามภาคต่างๆ (หน่วยงาน)

จ�ำนวน

ภาคใต้

จ�ำนวน ผู้รับบริการ
ตะวันออก
กลาง ตะวันออก ตะวันตก
เหนือ หน่วยงาน
เฉี
ย
งเหนื
อ
ตอนบน ตอนล่าง
(หน่วยงาน) (คน)

11
-

6
3

3
3
-

2
1

-

2
-

2
-

24
5
4

44
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11

9

6

3

-

2

2

33

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประชาชนทั่วไป
(คน)

2
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โครงการบริการวิชาการเด่นของส�ำนักวิชา
ปีงบประมาณ 2556

ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
1. ชื่อโครงการ

คือการปรับปรุงกลิน่ ของน�ำ้ มันมะพร้าวสกัดเย็น  ดงั นัน้ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการน�ำโจทย์วจิ ยั มาวิจยั ต่อยอด
โดยให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา  CPE-481  โครงงานวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  1  (ภาคการศึกษา
ที่  3  ปีการศึกษา  2556)  เป็นผู้ด�ำเนินการวิจัยโดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รู้รักพลังงานวิสาหกิจชุมชน

บรรยายพิเศษ
เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพ

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  12  กันยายน  2556  และวันที่  19  กันยายน  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

1. อาจารย์ ดร.นิรัติศัย  รักมาก
หัวหน้าโครงการ
2. นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา  CPE-302  วิศวกรรมกระบวนการเคมี

4. ผู้รับบริการ

ชาวบ้านชุมชน  หมู่ที่  11  ต�ำบลกลาย  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานที่ด�ำเนินการ

อาคารอเนกประสงค์  หมู่ที่  11  ต�ำบลกลาย  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

ถาม - ตอบ
เรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพ

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์         จ�ำนวน  20,000  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการน�ำองค์ความรูข้ องสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีไปใช้ในงานวิจยั จนได้เป็น
องค์ความรูใ้ หม่จากงานวิจยั ออกมา  และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน  แล้วน�ำไปบริการ
วิชาการในรูปแบบบรรยาย  เสวนา  อบรม - สาธิต  และการฝึกปฏิบัติจริง  (Work  shop)

บรรยายพิเศษ
เรื่องการผลิตน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

8. ผลการด�ำเนินงาน

การบริการวิชาการในครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการจ�ำนวน  60  คน  โดยประกอบด้วย  กลุม่ วิทยากร  30  คน
(นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา  CPE-302  วิศวกรรมกระบวนการเคมี  จ�ำนวน  27  คน,  ผู้ช่วยสอนส�ำนักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร  จำ� นวน  2  คน  และอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโครงการ  จ�ำนวน  1  คน)  และ  ชาวบ้าน
ชุมชนหมู่ที่  11  ต�ำบลกลาย  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ�ำนวน  30  คน
การด�ำเนินกิจกรรมประกอบด้วยการน�ำองค์ความรูข้ องสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีไปใช้ในงานวิจยั จนได้เป็น
องค์ความรูใ้ หม่จากงานวิจยั ออกมา  และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้มาบูรณาการกับการเรียนการสอน  แล้วน�ำไปบริการ
วิชาการในรูปแบบบรรยาย  เสวนา  อบรม - สาธิต  และการฝึกปฏิบัติจริง  (Work shop)  และจากการบริการ
วิชาการและการเสวนากับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ท� ำได้โจทย์วิจัยเพื่อต่อยอดจากงานวิจัยเดิมอีก  1  เรื่อง
20
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สาธิตและท�ำ Work shop
การผลิตน�้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น
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ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

1. ชื่อโครงการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อชุมชน  คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคโนโลยีการขยายเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสายพันธุท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ชีวภาพ
ต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

ทีมผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการ
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
รองศาสตราจารย์  ดร.วาริน  อินทนา  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สมคิด  อินทร์ชว่ ย  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช  (ไสใหญ่)
3. ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
อาจารย์  ดร.วันสุรีย์  พรหมภัทร  ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4. คณะท�ำงานในหน่วยวิจัยด้านการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
1. นายอรรถกร  พรมวี  
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. นายสรวิชญ์  เชวงเกียรติ  
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. นายพรชัย  คงศิริ  
นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทีมบริหารจัดการโครงการ
1. พนักงานประจ�ำคลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ประกอบด้วย
- นางสาวกนตวรรณ  อึ้งสกุล
- นางสาวพุทธพร  ชุมแก้ว
- นายจิรศักดิ์  รูปโอ
- นายอัตชัย  หวันกะเหร็ม
2. แกนน�ำเกษตรกรและทีมเกษตรกรในพื้นที่  ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานต่างๆ
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4. ผู้รับบริการ

เกษตรกรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอชะอวด  พรหมคีร  ี นบพิตำ  
� ท่าศาลา  ทงุ่ สง  และลานสกา  จงั หวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานที่ด�ำเนินการ

1. ต�ำบลบ้านตูล  อ�ำเภอชะอวด  และต�ำบลบ้านเพิง  อ�ำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. อ�ำเภอพรหมคีรี  อ�ำเภอนบพิต�ำ  และอ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. ต�ำบลเขาพังไกร  อ�ำเภอหัวไทร  ต�ำบลชะมาย  อ�ำเภอทุ่งสง  และต�ำบลท่าดี  อ�ำเภอลานสกา
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

1. งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
3. งบประมาณสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

จ�ำนวน   220,000 บาท
จ�ำนวน   200,000 บาท
จ�ำนวน 300,000 บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสาธิตการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มา

8. ผลการด�ำเนินงาน

         ในปีงบประมาณ  2556  คลินิกเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในชุมชนท้องถิน่ ของ  8  อำ� เภอ  ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  จนได้รบั ข้อมูลความต้องการในการแก้ไขปัญหาโรคพืช
จึงได้ประสานผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีการขยายเชือ้ ราไตรโคเดอร์มาสายพันธุท์ มี่ ปี ระสิทธิภาพสูง  จดั ท�ำโครงการ
ส�ำหรับแก้ปัญหาโรคพืช  และขอรับการสนับสนุนไปยังหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อด�ำเนินการมา  3  โครงการ  เป็นโครงการวิจัย  1  โครงการและโครงการบริการวิชาการ  2  โครงการ  ดังนี้
1. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อควบคุมโรคพืช  (สนับสนุนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  วงเงิน  220,000  บาท
2. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพือ่ ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า  (สนับสนุนโดยส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช)  วงเงิน  200,000  บาท
3. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ชีวภาพต้นทุนต�ำ่ จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่   (สนับสนุน
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  วงเงิน  300,000  บาท
พื้นที่ที่ได้จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง  และ
เทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นในปี  2556  ได้แก่
ชุมชนท้องถิ่นในอ�ำเภอปากพนัง  ชะอวด  พรหมคีรี  นบพิต�ำ  ท่าศาลา  หัวไทร  ทุ่งสง  และลานสกา  มีผู้เข้าร่วม
โครงการซึ่งเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งที่เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม และปลูกพืชทั้งพืชเศรษฐกิจ
และพืชผักสวนครัว รวมทั้งสิ้น  377  คน  จ�ำแนกได้เป็น
1. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อควบคุมโรคพืช  (สนับสนุนโดยส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)  ด�ำเนินการที่ต�ำบลบ้านตูล  อ�ำเภอ
ชะอวด  และที่ต�ำบลบ้านเพิง  อ�ำเภอปากพนัง  ครอบคลุมเกษตรกร  94  คน
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2. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขยายเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง
เพื่อควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า  (สนับสนุนโดยส�ำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช)  ด�ำเนินการที่อ�ำเภอ
พรหมคีรี  นบพิต�ำ  และท่าศาลา  ครอบคลุมเกษตรกร  120  คน
3. โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย๋ ชีวภาพต้นทุนต�ำ่ จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิน่   (สนับสนุน
โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  ด�ำเนินการที่ต�ำบลเขาพังไกร  อ�ำเภอหัวไทร  ต�ำบลชะมาย  อ�ำเภอ
ทุ่งสง  และ  ต�ำบลท่าดี  อ�ำเภอลานสกา  ครอบคลุมเกษตรกร  163  คน
กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้  การสาธิต  และการฝึกปฏิบัติ
รวมทัง้ มีการติดตามผลการน�ำไปใช้ประโยชน์จริงในระยะ  1  เดือนและ  3  เดือน   หลังสิน้ สุดการจัดการถ่ายทอด
เทคโนโลยี   เพือ่ เป็นหลักประกันว่า  เกษตรกรผูเ้ ข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจ  จนสามารถน�ำความรูไ้ ปใช้ได้  และ
คาดหวังได้ว่าเกษตรกรจะด�ำเนินการต่อไปในอนาคตด้วย  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนว่าโครงการที่คลินิกเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จดั ขึน้   เป็นโครงการทีส่ นองตอบต่อการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างยัง่ ยืนโดยแท้จริง
การประเมินด้านความพึงพอใจและการน�ำความรูไ้ ปใช้ประโยชน์  ปรากฏผลโดยรวมดีมากดังนี  ้ โดยด้าน
ความพึงพอใจได้คะแนนเฉลี่ยในระดับ  4.53  และเกษตรกรสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้เฉลี่ยร้อยละ
88.36

		

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

1. ชื่อโครงการ

ส่งเสริมเพศวิถีศึกษาส�ำหรับเยาวชนในสถานศึกษา  (ก้าวย่างอย่างเข้าใจ)  จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

1. อาจารย์ก�ำไล สมรักษ์

    

    
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เอกวรางกูร
3. นายภีม ภคเมธาวี
4. นางอัมพร เสนาค�ำ 
5. นางชูใจ ช่วยชู

สังกัดส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สังกัดส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ
สังกัดศูนย์บริการวิชาการ
คณะท�ำงาน
สังกัดส่วนกิจการนักศึกษา
คณะท�ำงาน
สังกัดส่วนกิจการนักศึกษา
คณะท�ำงาน

4. ผู้รับบริการ

4.1 ผู้บริหาร  ครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษา  นักเรียนแกนน�ำ  เครือข่ายผู้ปกครอง  และองค์กรในชุมชน
โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมกระบวนการพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบเพศวิถศี กึ ษา  จงั หวัดนครศรีธรรมราช  จำ� นวน  60  คน
จากสถานศึกษา  จ�ำนวน  9  แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร  โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์  โรงเรียน
ไทยรัฐ 74  (คีรวี ง)  โรงเรียนวัดประดิษฐาราม  โรงเรียนวัดสระ โรงเรียนวัดกลาง  วทิ ยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช  และวิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
4.2 ผู้บริหาร  ครูผู้สอนวิชาเพศวิถีศึกษา  จ�ำนวน  100  คน  ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก้าวย่าง
อย่างเข้าใจจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ�ำนวน  50  แห่ง

5. สถานที่ด�ำเนินการ

จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากองค์การแพธ
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จ�ำนวน 200,000 บาท
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7. วิธีด�ำเนินงาน

7.1 ประชุมคณะท�ำงานเพศวิถีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ�ำนวน  6  ครั้ง
7.2 อบรมครูใหม่เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษา  จ�ำนวน  30  คน  จ�ำนวน  2  ครั้ง
7.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่ผู้บริหาร  ครู  จ�ำนวน  100 คน เรื่อง
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน  ในโรงเรียนต้นแบบเพศวิถีศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.4 ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างความเข้าใจและความตระหนักแก่  ผปู้ กครอง  แกนน�ำชุมชน  เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  คณะกรรมการสถานศึกษา  และหน่วยงานอืน่ ๆ ในพืน้ ที   
่ จ�ำนวน  60  คน  เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ นงาน
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้าน  ในโรงเรียนต้นแบบเพศวิถีศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
7.5 ติดตามผลการบรรจุหลักสูตรเพศวิถีศึกษาในโครงสร้างหลักสูตรของสถานศึกษา  และติดตาม
การจัดกระบวนการเรียนการสอนของครูผสู้ อน  (โคชหลังห้อง)  โรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
จ�ำนวน  54  ครั้ง
7.6  ประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศวิถีศึกษารอบด้านด้วยงาน
วิจัยให้แก่ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  จ�ำนวน  30  คน  จ�ำนวน  2  ครั้ง
7.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบเพศวิถีศึกษา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จ�ำนวน  60  คน
จ�ำนวน  2  ครั้ง
7.8 ถอดบทเรียนการด�ำเนินงานโครงการ  จ�ำนวน  60  คน  จ�ำนวน  1  ครั้ง

8. ผลการด�ำเนินงาน

8.1 คณะท�ำงานศูนย์ประสานงานเพศวิถศี กึ ษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  มีจำ� นวน  8  คน  มาจากส�ำนัก
วิชาพยาบาลศาสตร์  ศูนย์บริการวิชาการ  งานกิจการนักศึกษา  ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์  และส�ำนักวิชา
ศิลปศาสตร์  ผลการด�ำเนินงาน  ดังนี้
8.1.1 พัฒนาช่องทางการสือ่ สารในระบบอินเตอร์เน็ต  ชอื่   wu.lovecare  ใช้ระบบการ  chat  เพือ่ ให้
นักศึกษาได้รบั ข้อมูลรอบด้าน  ให้การปรึกษา  และส่งต่อเพือ่ การช่วยเหลือได้ตามปัญหาของนักศึกษาในแต่ละราย
เริ่มเปิดใช้ระบบ  chat  เดือนตุลาคม  2556  ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผลการใช้งาน
8.1.2 ก�ำลังด�ำเนินการพัฒนารายวิชาใหม่ชื่อ  “เพศวิถีร่วมสมัย”  เป็นวิชาเลือกเสรีส�ำนักวิชา
ศิลปศาสตร์  จัดการเรียนการสอนแบบ  active  learning  จากอาจารย์ผรู้ ว่ มสอนหลายส�ำนักวิชา  ให้แก่นกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ในปีการศึกษา  2557
8.2 คณะท�ำงานจังหวัดนครศรีธรรมราช  จ�ำนวน  15  คน  มาจากผู้บริหารจากส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษามัธยมศึกษาที  ่ 12  สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  2  สำ� นักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  4  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูผู้สอนวิชาเพศศึกษา  พยาบาลวิชาชีพ
จากโรงพยาบาลท่าศาลา  นักวิชาการจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  อาจารย์และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมมือกันด�ำเนินงานตามโครงการ  มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  ดังนี้
8.2.1 พัฒนาคู่มือการโคช  น�ำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผสู้ อน  (โคชหลังห้องเรียน)  พบว่าสถานศึกษา  ได้พฒ
ั นาคุณภาพ
การสอนอย่างต่อเนือ่ ง  9  แห่ง  ได้มกี ารจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแผนการเรียนรู้  ครูผสู้ อนมีความเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์  (experiental learning)  ปรับทัศนคติ
เพื่อท�ำความเข้าใจวัยรุ่น  ช่วยให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการคิด  วิเคราะห์ รู้เท่าทัน
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อยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย  มีการอบรมครูผู้สอนเพิ่มเติม  อบรมเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน  สร้างกลุ่ม
แกนน�ำนักเรียน  มีระบบบริการทีเ่ ป็นมิตรเชือ่ มเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือในพืน้ ที  ่ พฒ
ั นาศักยภาพผูโ้ คช
ภายใน  โคชภายนอก  ให้คุณค่ากับคนท�ำงาน  เสริมแรง  ให้ก�ำลังใจ  เพื่อให้ท�ำงานได้เต็มศักยภาพ
8.2.2 ผู้บริหารช่วยขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษาในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น  พบว่าผู้บริหารส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่  12  มีนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง  ให้แนวทาง
การด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ  ช่วยกระตุ้นโรงเรียนที่เข้าร่วมแล้วได้ทบทวนโครงการ  ผลักดันขึ้นเป็นโรงเรียน
ต้นแบบ  สว่ นโรงเรียนทีย่ งั ไม่เข้าร่วม  ได้สมัครเข้าร่วม  ศกึ ษานิเทศก์เป็นโคช  กำ� หนดผูป้ ระสานงานเพือ่ ขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานระหว่างส�ำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากับศูนย์ประสานงานเพศวิถีศึกษาภาคใต้  มีผลให้
การด�ำเนินงานมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
8.2.3 พัฒนางานวิจัยและวิชาการให้แก่ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  พบว่าครูมีผลงานวิจัยน�ำเสนอในงาน
วลัยลักษณ์วิจัย  ครั้งที่  5  จ�ำนวน  1  เรื่อง  และสามารถพัฒนาการออกข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผลการคิด
วิเคราะห์  การสอนเพศวิถีศึกษาได้
8.2.4 สรุปผลการด�ำเนินงานตามกลุ่มผู้รับประโยชน์  ได้แก่  1) นักเรียนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทางทีด่ มี ากขึน้   มกี ารท�ำงานเป็นทีมได้  กล้าแสดงออก  ได้นำ� ความรูม้ าใช้กบั ตนเองและครอบครัว  เห็นนักเรียน
มีความสุข  นกั เรียนรูส้ กึ ปลอดภัยเมือ่ พูดคุยเรือ่ งเพศศึกษากับครู  ครูสามารถเป็นทีป่ รึกษาทีด่   ี มนี กั เรียนเข้ามาหา
เพือ่ ขอค�ำปรึกษา  ครูสามารถช่วยเหลือนักเรียนได้  ครูเปลีย่ นไปจากผูส้ อนมาเป็นผูจ้ ดั กระบวนการเรียนรู  ้ ครูได้นำ�
ความรู้มาท�ำผลงานขอประเมินความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้  2) สถานศึกษาได้คะแนนการประเมินผลลัพธ์
ผู้เรียนเพิ่มขึ้น  มีการพัฒนาเรื่องการโคชในสถานศึกษา  ซึ่งน�ำไปใช้ได้กับทุกรายวิชา มีหน่วยงานอื่นๆ ในและ
นอกพืน้ ทีม่ าร่วมด�ำเนินงานท�ำให้โรงเรียนได้ผลลัพธ์ผเู้ รียน  ชว่ ยหนุนเสริมสิง่ ทีด่ ใี ห้กบั นักเรียน  มหี น่วยงานทีม่ า
หนุนเสริมเพิม่ ขึน้   ได้แก่  เครือข่ายผูป้ กครองของสถานศึกษา  ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาในสังกัด  องค์การแพธ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หน่วยบริการสาธารณสุข  องค์การบริหารส่วนต�ำบล  อาสาสมัครสาธารณสุข  เป็นต้น
8.2.5 ข้อมูลจากการแลกเปลีย่ นเรียนรู  ้ พบว่าการด�ำเนินงานจะมีคณ
ุ ภาพและยัง่ ยืนได้  ประกอบด้วย
1) มีโครงสร้างหลักสูตรครบ  16  ชั่วโมง  2) ครูได้รับการโคชทั้งภายใน  ภายนอกอย่างเป็นระบบ  3) มีระบบ
เสริมการดูแลนักเรียน  มีการดูแลรุน่ ต่อรุน่   แม้ครูยา้ ย  หรือนักเรียนแกนน�ำจบการศึกษา  ก็มรี นุ่ น้องมารับงานต่อ
อย่างเป็นระบบ  4) ผู้บริหารผลักดันนโยบายให้มีการสอนอย่างต่อเนื่อง  ร่วมเป็นโคชภายใน  โคชภายนอก  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ของครูผู้สอน  ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมาย  มีการสนับสนุน
งบประมาณ  การจัดกิจกรรมทัง้ ในและนอกโรงเรียน  ให้มกี ารพัฒนาศักยภาพครูผสู้ อนและนักเรียน  5) ครูผสู้ อน
ผ่านการอบรมแล้วสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียนได้  มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้ พิม่ เติมระหว่างครูและผูบ้ ริหารในโรงเรียน  นำ� ความรูม้ าพัฒนาการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  6) นักเรียน
แกนน�ำ  สามารถจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรได้เอง  มคี รูเป็นทีป่ รึกษา  ได้ชกั ชวนผูป้ กครองและหน่วยงานในท้องถิน่
เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมส�ำคัญ  เช่น  วนั เอดส์โลก  วนั วาเลนไทม์  เป็นต้น  7) มีหน่วยงานสนับสนุน  ได้แก่  สำ� นักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  สำ� นักงานป้องกันควบคุมโรคที  11  สำ� นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา  องค์การแพธ
โรงพยาบาลท่าศาลา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ได้ให้การสนับสนุนการด�ำเนินงานของโรงเรียนและในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง  ใช้พื้นที่เป็นจุดขับเคลื่อน  ทั้งในระดับต�ำบล  และระดับอ�ำเภอ
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ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
1. ชื่อโครงการ

เทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชน

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  2  เมษายน  2556  และวันที่  28  พฤษภาคม  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์  วัฒนวิกย์กิจ
อาจารย์ ดร.มานิตย์  นุ้ยนุ่น
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง  ตั้งปอง
รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุทัย  ไตรอภิรักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  อานามนารถ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  จุ้งลก
อาจารย์ ดร.จิราพร  เจริญพูล
อาจารย์ ดร.พวงทิพย์  ภู่พงษ์
อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์  หิรัญสาย
อาจารย์ ดร.นุรดีนา  จารง
อาจารย์ ดร.วิยดา  กวานเหียน
อาจารย์ ดร.อรวรรณ  สาระกุล
อาจารย์ ดร.ดวงใจ  ผิวค�ำ
อาจารย์ ดร.จิรารัตน์  สองสี
อาจารย์ ดร.สุวิทย์  ด้วงมะโน
อาจารย์ ดร.อัปษร  สัตยาคม
อาจารย์ ดร.มนัส โคตรพุ้ย
อาจารย์ ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
อาจารย์อิศรา  ประจงไสย
อาจารย์ ดร.นุชจรี  จีนด้วง

ที่ปรึกษา
หัวหน้าคณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

4. ผู้รับบริการ

ประชาชนทั่วไป  นักเรียน  ครูและผู้ปกครองจ�ำนวน  136  คน

5. สถานที่ด�ำเนินการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านบางคู  ต�ำบลควนทอง  อ�ำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช
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6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำนวน  52,000  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

			
1. ชื่อโครงการ

บริการวิชาการในค่ายเภสัชเรียนรู้ชุมชน

คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรเทคนิคการแพทย์ประชุมเตรียมความพร้อมกับผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านบางคู  ผนู้ ำ� ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข  เมือ่ จะออกปฏิบตั งิ านก็เตรียมความพร้อม
ในด้านต่างๆ พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมโดยกิจกรรมที่ได้ด�ำเนินการ  ได้แก่  การตรวจเลือด  อุจจาระ  และ
การประเมินภาวะสุขภาพเบื้องต้น

2. ด�ำเนินการเมื่อ

8. ผลการด�ำเนินงาน

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

โครงการเทคนิคการแพทย์วลัยลักษณ์เพื่อชุมชนได้ทดสอบประเมินภาวะสุขภาพของประชาชน
ในชุมชน เช่น  การตรวจหาหนอนพยาธิในอุจจาระ  การตรวจหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาชนิด  MRSA  การตรวจวัด
ระดับภูมิคุ้มกัน ของร่างกายต่อเชื้อ Burkholderia pseudomallei และการตรวจภาวะโลหิตจางธาลัสซีเมีย
และผลการตรวจทัง้ หมดก็ได้แจ้งให้กบั ประชาชนได้ทราบ  รวมถึงการให้ความรูห้ ลังการแจ้งผลการตรวจ  เพือ่ ให้
ประชาชนได้ทราบถึงวิธีการ  และตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  มิให้สัมผัสกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ทีจ่ ะท�ำให้ภาวะสุขภาพของประชาชนทีเ่ สีย่ งต่อภาวะหรือโรคต่างๆ  ผลสืบเนือ่ งของการจัดท�ำโครงการนีค้ อื   การ
ส่งเสริมภาวะสุขภาพของชุมชนในเชิงรุกมากขึ้น  ดังนั้นโครงการนี้สามารถด�ำเนินการในปีต่อไปได้  เพื่อที่จะได้
ประเมินและติดตามการปรับพฤติกรรมของประชาชน

ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์

วันที่ 5 - 6  เมษายน  2556

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

อาจารย์ธิดา  โสตถิโยธิน
รองศาสตราจารย์ถนอมจิต  สุภาวิตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรรัชต์  ไทยนะ
อาจารย์ ดร.จิราพร  ชินกุลพิทักษ์
อาจารย์ ดร.อรรถวดี  แซ่หยุ่น
อาจารย์ ดร.วิชิต  โนสูงเนิน
อาจารย์ ดร.ชุติมา  จันทรัตน์
อาจารย์ ดร.บุญส่ง  หวังสินทวีกุล
อาจารย์ ดร.อภิชาต  อธิไภริน
อาจารย์พรพักตร์  ศิรธนารัณฑ์
อาจารย์บงกชกร  พลไชย
อาจารย์สุวิมล  บวรศุภศรี
อาจารย์บุษบรรณ  สุขกาญจน์
อาจารย์ธนวัฒน์  คงยศ
อาจารย์ปาจรีย์  ศักดิเศรษฐ
อาจารย์ปิ่นวดี  ฆังฆะ
อาจารย์บุหลัน  อุดมศรี
อาจารย์สาวิตรี  ทองอาภรณ์
อาจารย์อังคณา  ช่วยชัย

ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ
ผู้ด�ำเนินโครงการ

4. ผู้รับบริการ

อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนบ้านสี่แยกสวนป่า  ต�ำบลวังหิน  อ�ำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช
และประชาชนทั่วไปต�ำบลวังหิน  อ�ำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานที่ด�ำเนินการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบ้านสีแ่ ยกสวนป่า ต�ำบลวังหิน อ�ำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
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6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จ�ำนวน

31,400  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

รูปแบบกิจกรรม
1. บรรยายให้ความรู้
2. ปฏิบัติการในงานคุ้มครองผู้บริโภค  (วิธีการทดสอบสารอันตรายในเครื่องส�ำอาง)
3. ปฏิบัติการในงานผลิต  (วิธีการผลิตยาหม่อง  พิมเสนน�้ำและเครื่องส�ำอางจากธรรมชาติ)
4. นิทรรศการให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
5. การแสดงละครเวทีสอดแทรกความรู้
6. ตอบค�ำถามชิงรางวัล

8. ผลการด�ำเนินงาน

มีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมทัง้ สิน้   67  คน  แบ่งเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข  จำ� นวน  25  คน  และประชาชนทัว่ ไป
จ�ำนวน 42 คน จากการประเมินพบว่า ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในภาพรวม คิดเป็น 4.79 + 0.42
คะแนน  จากคะแนนเต็ม  5  และคิดว่ากิจกรรมมีประโยชน์  สามารถน�ำไปใช้ได้  คิดเป็น  4.79 + 0.42 คะแนน
จากคะแนนเต็ม  5  หวั ข้อทีผ่ เู้ ข้าร่วมกิจกรรมคิดว่าสามารถน�ำความรูไ้ ปประยุกต์ใช้ได้มากทีส่ ดุ   คอื   งานคุม้ ครอง
ผู้บริโภค  รองลงมาคือ  การผลิตยาหม่อง  พิมเสนน�้ำ  และการผลิตเครื่องส�ำอางจากธรรมชาติ  ตามล�ำดับ
กิจกรรมในโครงการเป็นการต่อยอดความรู้จากโครงการในปีที่ผ่านๆ มา  ทั้งนี้ชุมชนได้มีการสร้างกลไก
พัฒนาหรือดูแลตนเองต่อยอดความรู้ดังกล่าว โดยจัดตั้งกลุ่มสมาชิกที่เป็นอาสาสมัครด้านคุ้มครองผู้บริโภค
คอยก�ำกับ  ดแู ล  และให้ความรูเ้ กีย่ วกับงานคุม้ ครองผูบ้ ริโภคต่างๆ แก่คนในชุมชน  ซงึ่ มีการจัดท�ำเป็นแผนปฏิบตั ิ
การของชุมชน  เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างเข้มแข็ง  และยั่งยืน

		  

ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์

1. ชื่อโครงการ

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  
(การให้บริการแพทย์เฉพาะทาง  ณ โรงพยาบาลท่าศาลา  อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช)

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  19  กรกฎาคม - 30  กันยายน  2556  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ครั้งที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วัน เดือน ปี
19  กรกฎาคม  2556
26  กรกฎาคม  2556
29  กรกฎาคม  2556
2  สิงหาคม  2556
5  สิงหาคม  2556
9  สิงหาคม  2556
16  สิงหาคม  2556
19  สิงหาคม  2556
23  สิงหาคม  2556
26  สิงหาคม  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี  วศินานุกร
2. อาจารย์ แพทย์หญิงนิตาทิพย์  เอกเกษม
3. อาจารย์ แพทย์หญิงธันยพร  ดิเรกสุนทร

ครั้งที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19

วัน เดือน ปี
30  สิงหาคม  2556
2  กันยายน  2556
6  กันยายน  2556
9  กันยายน  2556
13  กันยายน  2556
16  กันยายน  2556
20  กันยายน  2556
23  กันยายน  2556
30  กันยายน  2556

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
คณะท�ำงาน

4. ผู้รับบริการ

ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานที่ด�ำเนินการ

โรงพยาบาลท่าศาลา  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ�ำนวน  13,200  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

- ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลท่าศาลาถึงการบริการทางการแพทย์ที่ยังขาดบุคลากรหรือ
ยังไม่มีการให้บริการ  เพื่อทราบถึงความต้องการของทางโรงพยาบาลและชุมชน      
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- ประชุมร่วมกันพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเปิดให้บริการทางการแพทย์ในสาขาทีข่ าดแคลนหรือ
ยังไม่เคยมีบริการมาก่อน  โดยตกลงร่วมกันในหัวข้อเรือ่ งของสถานทีท่ จี่ ะให้บริการ  วนั ท�ำการทีจ่ ะเปิดให้บริการ
ความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสาขาที่จะเปิดให้บริการใหม่  รวมทั้งความรู้ของบุคลากรในสาขาที่จะ
เปิดให้บริการ
- ประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นจะต้องมีประจ�ำคลินิกที่เปิดใหม่
- ให้ความรูพ้ นื้ ฐานแก่บคุ ลากรให้โรงพยาบาลเกีย่ วกับสาขาทีจ่ ะเปิดให้บริการใหม่ (คลินกิ   หู คอ  จมูก
และคลินิกเอ็กซเรย์  เช่น  ภาวะฉุกเฉินทางหู  คอ  จมูก  การคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นเพื่อมารับบริการในคลินิก
เป็นต้น)
- โรงพยาบาลมีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนผูม้ ารับบริการและแก่แพทย์สาขาวิชาอืน่ ถึงคลินกิ ทีจ่ ะ
ด�ำเนินการเปิดให้บริการใหม่

8. ผลการด�ำเนินงาน

8.1 คลินิกหู  คอ  จมูก
- เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกในวันจันทร์  ตั้งแต่  9.00 - 12.00  น.  โดยมีผู้ป่วยเข้ารับ
การรักษาพยาบาลเฉลีย่ วันละประมาณ  25 - 30  คน  และให้บริการการผ่าตัดเล็กในวันจันทร์  เวลา  13.00 - 16.00 น.
โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลเฉลี่ยวันละประมาณ  2 - 3  รายของทุกๆ สัปดาห์  ณ แผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลท่าศาลา
- เปิดให้บริการการผ่าตัดในโรคหู  คอ  จมูกในวันศุกร์  ตัง้ แต่  9.00 - 16.00  น.  ของทุกๆ สัปดาห์
ณ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลท่าศาลา  โดยผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดในขณะนี้ส่วนมากจะเป็นเคส tracheostomy
(การเจาะคอ)  การผ่าตัดต่อมทอนซิลและการผ่าตัดไทรอยด์  ส่วนการผ่าตัดอื่นๆ ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการ
จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ส�ำหรับผ่าตัด
- ให้ความรู้พื้นฐานทางโรคหู  คอ  จมูก  และการคัดกรองเบื้องต้น  แก่บุคลากรในโรงพยาบาล
ก่อนที่คลินิกจะเปิดให้บริการ
8.2 คลินิกรังสีวินิจฉัย
- เปิดให้บริการในการรักษาพยาบาลในวันจันทร์เวลา  9.00 - 12.00  และวันศุกร์เวลา  13.0016.00  ของทุกๆ สัปดาห์  โดยมีผปู้ ว่ ยเข้ารับการให้บริการทางรังสีเฉลีย่ วันละประมาณ  10  คน   สว่ นมากเป็นการ
ให้บริการการตรวจอัลตราซาวด์  บริการอ่านผลเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์  และฟิมล์เอ็กซเรย์ต่างๆ

ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการการรักษาของแผนกหู คอ จมูก และแผนกรังสีวิทยาของ
ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลท่าศาลา
ความพึงพอใจต่อด้านต่างๆ

แผนกหู คอ จมูก

แผนกรังสีวิทยา

1. การมารับบริการสะดวก  ท�ำให้ไม่ต้องเดินทางเข้าไป
รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางในตัวเมือง
2. ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับการ
เดินทางเข้าในตัวเมืองเพือ่ รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทาง
3. ได้รับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
4. ขั้นตอนการบริการ ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เข้าใจง่าย
5. ระยะเวลาในการรอพบแพทย์มีความเหมาะสม
6. ระยะเวลาที่แพทย์ท�ำการตรวจรักษา
7. วันและเวลาท�ำการของคลินิกที่เปิดให้บริการ
8. ความเพียงพอของ “อุปกรณ์/เครื่องมือแพทย์”
ที่ใช้ในการให้บริการรักษาพยาบาล
9. ผลการรักษาพยาบาลตรงตามความต้องการ
(รักษาหายหรืออาการเจ็บป่วยดีขึ้น)
10. ความพึงพอใจโดยภาพรวมที่ได้รับ
สรุประดับความพึงพอใจ (ค่าเฉลี่ย)

4.69

4.71

4.88

4.75

4.56
4.81
4.00
4.44
4.06
3.63

4.32
4.55
4.26
4.33
4.12
3.92

4.63

4.56

4.56
4.43

4.63
4.42

การให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าศาลา เรื่อง ENT Emergency
โดย อาจารย์ พญ.นิตาทิพย์ เอกเกษม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556
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ส�ำนักวิชาการจัดการ

1. ชื่อโครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตร  “มัคคุเทศก์ท้องถิ่น  (การท่องเที่ยวโดยชุมชน)”

ภาพคลินิกหู คอ จมูก

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  16 - 18  กรกฎาคม  2556   

.

3. ผู้ให้บริการ

ภาพคลินิกรังสีวิทยา
(ห้องอัลตราซาวน์)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
อาจารย์ ดร. รุ่งรวี  จิตภักดี
อาจารย์สุนทร  บุญแก้ว
อาจารย์นลินี  ทินนาม
อาจารย์อรอนงค์  เฉียบแหลม
อาจารย์ธนาภา  ช่วยแก้ว
อาจารย์รัชฎาทิพย์  อุปถัมภ์ประชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
นายมณเฑียร  สุขกุล
นายนิวัฒน์  เหมวิจิตร
นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
นายณรงค์  ไชยศรี
นายยงยุทธ  กระจ่างโลก
นางอารี  ขุนทน
นายสนธยา  ช�ำนะ
นางอุไร  ด้วงเงิน
นางกันฑ์ฐิตา  มัทยาท
นางสาวธัญกมล  คงแก้ว
นางสาวกวิภา  นังคลา
นางสาวปวีณา  กายพันธ์

ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษา/วิทยากร
ที่ปรึกษา/วิทยากร
หัวหน้าโครงการ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ผู้รับบริการ

ตัวแทนกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนจากจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้

การบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลท่าศาลา
โดย อาจารย์ พญ.ธันยพร ดิเรกสุนทร เรื่อง Radiation safety and radiation protection
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6. งบประมาณด�ำเนินการ

งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร  จ�ำนวน  212,290  บาท

7. วิธีการด�ำเนินการ  จัดการอบรมดังหัวข้อต่อไปนี้
หัวข้อวิชา

ขอบเขตเนื้อหาวิชา/วัตถุประสงค์

1. แนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การสืบค้นความเป็นมาของชุมชน  
(บรรยาย/อภิปราย)
2. การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ชุมชน  (บรรยาย/อภิปราย)
3. หลักการ  บทบาทหน้าที่  จรรยาบรรณ
ของมัคคุเทศก์  (บรรยาย)
4. มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพที่ดีของ
มัคคุเทศก์  (บรรยาย)
5. วาทศิลป์  ศิลปะการพูดและเทคนิค
การสือ่ สารส�ำหรับมัคคุเทศก์  (ฝึกปฏิบตั )ิ
6. พฤติกรรมนักท่องเที่ยว  (บรรยาย)

เพื่อให้มีความรู้และเห็นความส�ำคัญของการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนเพือ่ ให้เกิดความรักและภาคภูมใิ จในอัตลักษณ์ความเป็น
มาของชุมชน
เพือ่ สร้างความตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรและร่วมมือกัน
รักษาทรัพยากรให้คงอยู่
เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้จริง
เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการท�ำหน้าที่
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
เพื่อให้มีความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ใช้ในการท�ำหน้าที่
มัคคุเทศก์ท้องถิ่นบอกเล่าข้อมูลของชุมชนได้
เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและสามารถ
ตอบสนองให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจ
เพื่อสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยว

7. จิตวิทยาการให้บริการ
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  (บรรยาย)
8. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ดูงานกับชุมชน
- แนวคิดและวิถีชีวิตชุมชนคีรีวง
สู่การบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน
- เครือข่ายกลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติ
และกลุ่มสมุนไพรบ้านคีรีวง
- อดบทเรียนจากพี่สู่น้อง (KM)
กลุ่มอาชีพบ้านคีรีวง

เพื่อให้ตัวแทนชุมชนที่เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ
จัดการท่องเที่ยวชุมชนกับชุมชนที่มีประสบการณ์โดยตรง

8. ผลการด�ำเนินการ

ส�ำนักพัฒนาตลาดผลิตภัณฑ์ลูกค้า  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ได้เล็งเห็นถึง
ความส�ำคัญของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยเฉพาะความพยายามในการขับเคลื่อนและสนับสนุนให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นและได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวสูงสุด  รวมทั้งการกระตุ้น
ให้ชมุ ชนท้องถิน่ มีความภาคภูมใิ จในมรดกทางธรรมชาติ  วฒ
ั นธรรม  และวิถชี วี ติ ในท้องถิน่   นอกจากนัน้ เพือ่ การ
พัฒนาบุคลากรในชุมชนให้เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือนักสื่อความหมายท้องถิ่น  เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อม
สามารถรองรับคณะนักท่องเที่ยว/ผู้มาศึกษาดูงาน  ที่เข้ามาใช้บริการของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร  “มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่   (การท่องเทีย่ วโดยชุมชน)”  ร่วมกับ  โครงการศูนย์พฒ
ั นาธุรกิจ  
การท่องเทีย่ ว และเศรษฐกิจภาคใต้  ส�ำนักวิชาการจัดการ  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการและมีประสบการณ์ในการ
จัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวในพื้นที่เป็นผู้ด�ำเนินการ
โครงการดังกล่าวได้มผี เู้ ข้าร่วมจากชุมชนการท่องเทีย่ วต่างๆ จ�ำนวน  11  ชมุ ชนทัว่ ภาคใต้  ได้แก่  ชมุ ชน
บ้านน�้ำตก  จังหวัดนครศรีธรรมราช  บ้านโคกเมือง  จังหวัดสงขลา บ้านคลองหรั่ง จังหวัดพัทลุง บ้านล�ำสินธุ์
จังหวัดพัทลุง  บ้านนอก  ต�ำบลในเตา  จังหวัดตรัง  บ้านถ�้ำเสือ  จังหวัดกระบี่  บ้านเชิงทะเล  จังหวัดภูเก็ต
บ้านป่าคลอก  จังหวัดภูเก็ต  บ้านราไวย์  จังหวัดภูเก็ต  เกาะพิทักษ์  จังหวัดชุมพร  และบ้านท้องตมใหญ่  อ�ำเภอ
สวี  จงั หวัดชุมพร  นอกจากนัน้ ยังมีเจ้าหน้าทีธ่ นาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรร่วมสังเกตการณ์การ
จัดกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมในครัง้ นีเ้ ลือกจัดการฝึกอบรม  ในชุมชนหมูบ่ า้ นคีรวี ง  อ�ำเภอลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่งเป็นชุมชนที่อุดมไปด้วยทรัพยากรการท่องเที่ยว  ประวัติศาสตร์ความเป็นมาและความเข้มแข็งของชุมชนที่ได้
ฟันฝ่าสูก้ บั ภัยธรรมชาติ  จนสามารถเอาชนะภัยธรรมชาติ  อยูอ่ ย่างพึง่ พิงกันได้ในปัจจุบนั   มีการรวมกลุม่ กันเพือ่
สร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  สร้างรายได้เสริมให้กับคนในชุมชน  จึงเป็นเหตุผลในการจัด
กิจกรรมในชุมชน  เพือ่ จะได้เป็นต้นแบบให้กบั ชุมชน  น�ำประสบการณ์และ  องค์ความรูต้ า่ งๆ มากมายไปปรับใช้
กับชุมชนของตัวเองได้

9. กิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมสัมพันธ์   เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้ารับการอบรมก่อนเข้าสู่บทเรียน
แต่ละวัน
- เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับไปเตรียมความพร้อมและพัฒนา
10. การเชื่อมโยงแผนการตลาด
การท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการขับเคลื่อน    ต่อยอดการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
ในอนาคต
- เพื่อเกิดการเชื่อมโยงแผนการตลาดการท่องเที่ยวชุมชน
   โดยสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อ
   การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และเครือข่ายชุมชน
   เพื่อให้มีแผนการขับเคลื่อนในอนาคต
38
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ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์

1. ชื่อโครงการ

สัมมนาวิชาการเรื่อง  การศึกษาสู่อาเซียน : มิติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  3 - 4  มีนาคม  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

40
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3.1 คณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการฝ่ายอ�ำนวยการ
		
1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชลธิรา  สัตยาวัฒนา   
2. อาจารย์ ดร.เลิศชาย  ศิริชัย
3. อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน
4. อาจารย์อับดุลรอยะ  ปาแนมาแล
5. อาจารย์ ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์
6. อาจารย์สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
7. อาจารย์จิรวัฒน์  แสงทอง
8. อาจารย์ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล
9. อาจารย์จิราพร  ภราดร์นุวัฒน์
10. อาจารย์คมสัน  สโรชวิกสิต
11. อาจารย์ศิริคุณ  ทองใส
12. อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์
13. อาจารย์ทัศณีย์  ทัศระเบียบ

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.2 คณะกรรมการด้านวิชาการ
		 1. อาจารย์อับดุลรอยะ  ปาแนมาแล
2. อาจารย์ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล
3. อาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน
4. อาจารย์สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ
5. อาจารย์คมสัน  สโรชวิกสิต
6. อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์
7. นางสาวกมลวรรณ  คงยก

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.3 คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
		 1. อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์
2. อาจารย์จิรวัฒน์  แสงทอง
3. อาจารย์ศิริคุณ  ทองใส

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
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4. อาจารย์จิราพร  ภราดร์นุวัฒน์
5. อาจารย์ทัศนีย์  ทัศระเบียบ
6. นางสาวรุ้งทิพย์  ทองเนียม

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

3.4 คณะท�ำงานฝ่ายต้อนรับ ลงทะเบียน พิธีการ อาหารและสถานที่
			 1. อาจารย์ ดร.วรรัตน์  หวานจิตต์
ประธาน
2. อาจารย์ศิริคุณ ทองใส
กรรมการ
3. อาจารย์เคอะฉิง ถู
กรรมการ
4. นายกวินท์  จงไกรจักร
กรรมการ
5. นางนัทธี  ภคเมธาวี
กรรมการ
6. นางสาววราภรณ์  ม่านทอง
กรรมการ
7. นางสาวบุญเพ็ญ  น้อยลัทธี
กรรมการและเลขานุการ
3.5 คณะท�ำงานด้านการเงินและงบประมาณ
1. อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์
2. อาจารย์จิรวัฒน์  แสงทอง
3. นางสาวรุจิรา  ทวีเมือง
4. นางสาวรุ้งทิพย์  ทองเนียม
3.6 คณะท�ำงานด้านประเมินผลโครงการ
			 1. อาจารย์คมสัน  สโรชวิกสิต
2. อาจารย์ศิริคุณ  ทองใส
3. นางนัทธี  ภคเมธาวี

ประธาน
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

8. ผลการด�ำเนินงาน

ประธาน
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

4. ผู้รับบริการ

ครู  อาจารย์  และประชาชนที่สนใจทั่วไป

5. สถานที่ด�ำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จ�ำนวน  133,300  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

การจัดโครงการเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป  ในหัวข้อ  “การศึกษา
สูอ่ าเซียน : มิตดิ า้ นมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  กจิ กรรมในวันที  ่ 3  มนี าคม  2556  มศี าสตราจารย์เกียรติคณ
ุ
ดร.เจตนา นาควัชระ  เป็นองค์ปาฐก  ในหัวข้อ  “อาเซียน : ใกล้กันหรือใกล้ชิด”  จากนั้น  เป็นการบรรยายพิเศษ
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หัวข้อ  “จินตนาการคือบทสนทนาว่าด้วยเรือ่ งทีเ่ ป็นไปได้ : ข้อเสนอจากพระพุทธองค์และขงจือ่ ”  โดยรองศาสตราจารย์
ดร.สุวรรณา  สถาอานันต์ หัวข้อ  “ฉันคือใครในอาเซียน : สูว่ ธิ วี ทิ ยาแบบเพือ่ นบ้านศึกษา”  โดย ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.ยุกติ  มุกดาวิจิตร  และมีการเสวนากลุ่มย่อย  ซึ่งแบ่งเป็น  4  หัวข้อ  ได้แก่
1)  หัวข้อ  “มองอดีตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าใจปัจจุบันอาเซียน”
อาจารย์พุทธพล  มงคลวรวรรณ, อาจารย์จิรวัฒน์  แสงทอง, อาจารย์ธนภาษ  เดชพาวุฒิกุล
2) หัวข้อ “รู้จักเพื่อน  รู้จักเรา : ภาษาและวัฒนธรรม”
อาจารย์ ดร.อัจฉราวรรณ  บุรีภักดี, อาจารย์คมสัน  สโรชวิกสิต, อาจารย์เหงียน ถิ เจียม
3) “บ้านเพื่อน เพื่อนบ้าน : การเมืองว่าด้วยพรมแดน ชาติพันธุ์และคนชายขอบ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิรวุฒิ  เสนาค�ำ, อาจารย์สิริพร  สมบูรณ์บูรณะ, อาจารย์อดิศร  เกิดมงคล
4) หัวข้อ “ใจเขา  ใจเรา : คติ ความเชื่อ  ศาสนาและปรัชญา”
Dr. Alexander Horstmann,  อาจารย์รชฎ  สาตราวุธ,  อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์
และในวันที่  4 มีนาคม  2556  ยังมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ  “General Education : The Malaysian
Experience” โดย Dr.Roosfa Hashim จาก Universiti Putra Malasia จากนั้นเป็นการเสวนาหัวข้อ
“ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ ไป”  โดยมีผดู้ ำ� เนินรายการคือ  อาจารย์ ดร.เลิศชาย  ศิรชิ ยั
และอาจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์  สุทิน  อาจารย์ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์  ล�ำดับต่อมาเป็นการอภิปรายเรื่อง “ห้องเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อเปิดประตูสู่อาเซียน” น�ำเสนอประเด็นโดยอาจารย์ ดร. วรรัตน์  หวานจิตต์ อาจารย์หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ  ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ด้วยประเด็นการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง  และมีนัย
ทางวิชาการที่น่าจะน�ำมาพิจารณาอย่างจริงจัง  โดยเฉพาะในด้านการศึกษา  ซึ่งเป็นการเตรียมคนให้พร้อมรับ
สถานการณ์ดังกล่าว  หมวดวิชาศึกษาทั่วไปจึงจัดโครงการเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนวิชา
ศึกษาทั่วไป  เพื่อน�ำมุมมองด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาพิจารณา  ประเด็นที่มีความส�ำคัญต่อความ
เปลีย่ นแปลงการเมือง  สงั คม  และวัฒนธรรมในบริบทอาเซียน  ได้แก่  มติ ทิ างประวัตศิ าสตร์  ภาษาและวัฒนธรรม
วรรณกรรม  ศาสนา  ปรัชญา  ตลอดจนการเมืองว่าด้วยพรมแดน  ชาติพันธุ์และคนชายขอบ  ซึ่งหากประมวล
องค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการเรียนการสอน  จะเป็นพื้นฐานส�ำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันของ
ผู้คนในประชาคมอาเซียนได้เป็นอย่างดี
การสัมมนาในครั้งนี้ยังมุ่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อเปิดประตู
สูอ่ าเซียนและรายวิชาศึกษาทัว่ ไปทีส่ อดคล้องกับองค์ความรูท้ มี่ คี วามเป็นพลวัต  เพือ่ เกือ้ หนุนให้นกั เรียน/นักศึกษา
สามารถปรับตัวได้ในสังคมทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง  โดยหวังว่าความคิดเห็นและผลทีไ่ ด้จากการสัมมนาจะน�ำไปสูก่ าร
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  และอาเซียนศึกษาในอนาคตอีกด้วย  
นอกจากนัน้   ภายหลังการสัมมนายังได้มกี ารสรุปผลการด�ำเนินงาน  เพือ่ ต่อยอดองค์ความรูแ้ ละเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการ  โดยปรากฏดังนี้
1)  การปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภายหลังจากการจัดสัมมนาวิชาการ  การศึกษาสู่อาเซียนฯ ลุล่วงไปได้ด้วยดี  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์  ได้นำ� ผลการสัมมนาไปพิจารณา  โดยเฉพาะประเด็นการจัดให้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
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ทั่วไปให้มีลักษณะสหวิทยาการ  (inter - disciplinary)  การจัดหลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้เรียนและสภาวะของสังคมที่ก�ำลังเปลี่ยนไปทั้งในระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  ระดับภูมิภาค  และระดับโลก
โดยเฉพาะในบริบทของการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ขอ้ พิจารณาทีส่ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ  ความสาํ คัญ
ของการเรียนภาษาอังกฤษในบริบทอาเซียน  ทงั้ หมดนีน้ ำ� ไปสูก่ ารริเริม่ โครงการปฏิรปู หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  และ
การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป  ให้ม  ี skill lab ทัง้ สองโครงการนีไ้ ด้ดำ� เนินงาน
มาระยะหนึ่งแล้ว  โครงการแรกด�ำเนินไปคู่ขนานกับโครงการปฏิรูปหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในระดับประเทศที่
ด�ำเนินการโดยคณะกรรมการปฏิรูปหมวดไปศึกษาทั่ว  ซึ่งมีนโยบายการปฏิรูปภายในปีการศึกษา  2558  ส่วน
โครงการหลังจะด�ำเนินงานคู่ขนานไปกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
จะเห็นได้ว่าโครงการจัดสัมมนาครั้งนี้  เป็นส่วนส�ำคัญผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอน
ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2) การต่อยอดพัฒนากิจกรรมวิชาการเพื่อสนับสนุนการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์
จากความส�ำเร็จของการสัมมนา  “การศึกษาสูอ่ าเซียนฯ”  ซงึ่ คณะท�ำงานของส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
ได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรมวิชาการทีม่ มี าตรฐาน  ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์ - สังคมศาสตร์ในระดับชาติ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์  ในฐานะตัวแทนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั แห่งชาติ  (สกว.)  ได้หารือกับคณะท�ำงาน น�ำโดย อาจารย์ ดร.ทิพยวัลย์  สุทนิ
ผู้ประสานงานหลักสูตรศึกษาทั่วไป และอาจารย์คงกฤช ไตรยวงค์ เพื่อทาบทามให้ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมสัมมนา “เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทยครั้งที่ 7” ซึ่ง
เป็นการประชุมใหญ่ของนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และนับเป็นครั้งแรกที่ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยได้ให้เกียรติเลือกมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคใต้รับเป็น
เจ้าภาพจัดงาน  ผลการหารือได้มอบให้  อาจารย์คงกฤช  ไตรยวงค์  รบั เป็นผูป้ ระสานงานเพือ่ เตรียมจัดประชุมร่วม
ระหว่างผู้แทนส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์อย่างเป็นทางการ
ผลการประชุมขยายวงระหว่างตัวแทนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั   น�ำโดย  รองศาสตราจารย์
ดร. สุวรรณา  สถาอานันท์,  อาจารย์ ดร.เลิศชาย  ศิริชัย คณบดีส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์ และคณาจารย์ประจ�ำ
ส�ำนักวิชา  สรุปความว่า  ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์เล็งเห็นถึงประโยชน์ทางวิชาการทีจ่ ะเกิดขึน้ จากกิจกรรมวิชาการ
ดังกล่าว  ทั้งในแง่ของการพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ของส�ำนักวิชา  ซึ่งอาจน�ำไปสู่การพัฒนารายวิชาหรือ
หลักสูตรในแขนงความรู้ดังกล่าวในอนาคต  ตลอดจนเพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในด้านการวิชาการ  ดงั นัน้ ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์จงึ มติรบั เป็นเจ้าภาพจัดงาน  ภายใต้
การสนับสนุบงบประมาณจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั แห่งชาติ  จ�ำนวนราว  675,000  บาท การสัมมนา
มีก�ำหนดการณ์จัดกิจกรรมระหว่างวันที่  23 - 24  มกราคม  2557  ที่จะถึงนี้
คณะท�ำงานเตรียมการจัดการสัมมนาระดับชาติ  เวทีวจิ ยั มนุษยศาสตร์ไทยครัง้ ที  ่ 7  ได้กำ� หนดเป้าหมาย
เบื้องต้นว่า  ผลจากการจัดสัมมนาที่จะเกิดขึ้น  จะช่วยต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�ำนัก
วิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ให้กว้างขวางยิง่ ขึน้   ก้าวข้ามข้อจ�ำกัดด้านภูมศิ าสตร์ของมหาวิทยาลัย  
เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์การเป็นมหาลัยวิทยาลัยแห่งการวิจยั   ทีม่ เี กียรติภมู ทิ างวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
เหนือสถาบันการศึกษาอืน่ ในระดับภูมภิ าค   ในทางทีเ่ ป็นรูปธรรม  คณะท�ำงานได้เตรียมความพร้อมในการจัดการ
สัมมนา  อนั ประกอบด้วย  การปาฐกถาและการอภิปรายในประเด็นศึกษาและปัญหาด้านมนุษยศาสตร์ในปัจจุบนั
โดยนักวิชาการอาวุโสชัน้ น�ำ  การอภิปรายกลุม่ ย่อย  และการน�ำเสนอผลงานวิจยั ในรูป  oral presentation  จำ� นวน
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8  หัวข้อ  หัวข้อละ  4  ผลงาน  (รวมจ�ำนวนผลงานวิชาการที่น�ำเสนอทั้งหมด  32  เรื่อง  ครอบคลุมประเด็นวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสหวิทยาการ  อาทิ  ปรัชญา   ประวัตศิ าสตร์  วรรณคดีเปรียบเทียบ  ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา
อาณาบริเวณศึกษา  วฒ
ั นธรรมศึกษา)   นอกจากนัน้   คณะท�ำงานได้เตรียมการจัดท�ำเอกสารประกอบการสัมมนา
(proceeding)  ในลักษณะ  full paper  จ�ำนวน  2  เล่ม  เผยแพร่ในนามส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์  และหน่วยงาน
สนับสนุนของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ  ทั้งนี้  ภายหลังเสร็จสิ้นการสัมมนา คณะท�ำงาน
จะได้มีการคัดเลือกผลงานวิชาการที่มาจากการวิจัย  และผ่านการพิจารณาประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน  12 - 1 5 เรื่อง  เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกต่อหนึ่ง
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7. วิธีการด�ำเนินงาน

ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

1. ชื่อโครงการ

พัฒนาโปรแกรมระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) ส�ำหรับห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่ 19 กันยายน 2555 - 18 กันยายน 2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์
2. อาจารย์ ดร.สลิล  บุญพราหมณ์
3. อาจารย์ ดร.ฐิมาพร  เพชรแก้ว
4. อาจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย
5. อาจารย์ยุทธนา  เจริญรื่น
6. อาจารย์ศิริภิญโญ  จันทมุณี
7. อาจารย์คณิตสรณ์  สุริยะไพบูลย์วัฒนา

หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

4. ผู้รับบริการ

ห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทัง้   24  แห่ง  ประกอบด้วย
1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 5) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  6) มหาวิทยาลัยบูรพา
7) มหาวิทยาลัยมหิดล  8) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง  9) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  10) มหาวิทยาลัยศิลปากร
11) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  12) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  13) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  14) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15) มหาวิทยาลัยนเรศวร 16) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 20) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม  21) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  22) มหาวิทยาลัยทักษิณ  23) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และ
24) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมส�ำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของไทย (Union
Catalog of Academic Libraries in Thailand)  เป็นโครงการทีเ่ กิดขึน้ จากความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสมาชิก
ของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยของรัฐ  (ThaiLIS)  ทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค  ภายใต้
การดูแลของคณะท�ำงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม  คือ  คณะท�ำงานด้านวิเคราะห์ทรัพยากรและคณะ
ท�ำงานด้านระบบที่จะช่วยกันปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการใช้งานระบบรวมทั้งการด�ำเนินงานด้าน
กฎเกณฑ์และมาตรฐานการใช้งานร่วมกันโดยมีวตั ถุประสงค์สำ� คัญ  คือ  เพือ่ พัฒนาฐานข้อมูลรายการบรรณานุกรม
(Bibliographic  Database)  เพื่อใช้ประโยชน์ในส�ำเนารายการ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ  (Shared Catalog)  และเพื่อการยืมระหว่างห้องสมุด (Inter-library Loan) อันจะช่วยรองรับ
การใช้ทรัพยากรร่วมกันลดการซ�้ำซ้อนในการจัดท�ำรายการบรรณานุกรม  และใช้ประโยชน์ในการยืมระหว่าง
ห้องสมุดรวมทั้งอ�ำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน  ทั้งแก่เจ้าหน้าที่  ผู้ใช้ห้องสมุด  และบุคคล
ทัว่ ไปโดยเฉพาะนักศึกษา  อาจารย์และนักวิชาการจะสามารถจะค้นหาหนังสือทีต่ อ้ งการในห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ของรัฐโดยที่ไม่ต้องเข้าเว็บไซต์ของแต่ละห้องสมุด  ท�ำให้ประหยัดเวลาและสะดวกในการค้นหาและยังสามารถ
จะใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสถาบันได้อีกด้วย

8. ผลการด�ำเนินงาน

1. โปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรมส�ำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  จ�ำนวน  1 ระบบ
2. การจัดประชุมสัมมนา  การน�ำเสนอผลการพัฒนาบริหารจัดการสหบรรณานุกรม  (Union  Catalog)
ส�ำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  จ�ำนวน  3  ครั้ง
3. การติดตัง้ โปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรมส�ำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด
ของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้ง  24  แห่ง
4. คู่มือการใช้งานส�ำหรับเจ้าหน้าที่ระบบ
5. คู่มือการใช้งานส�ำหรับเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
6. คู่มือการใช้งานส�ำหรับผู้ใช้สืบค้น

5. สถานที่ด�ำเนินงาน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา      จ�ำนวน  3,000,000  บาท
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โครงการบริการวิชาการเด่นของหน่วยงานต่างๆ
ปีงบประมาณ 2556

ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส�ำนักวิชาการจัดการ
ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และศูนย์บริการวิชาการ
1. ชื่อโครงการ

หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (หมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก)

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556  (โครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี  2553 – 2556)

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

ทีมผู้เชี่ยวชาญ
ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
- รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ชัยจันทร์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุรัตน์  ชินาจริยวงศ์
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  เมืองแก้ว
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน  เพ่งเซ้ง
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์คงเดช  ลิ่มไพบูลย์
- อาจารย์ ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์
- อาจารย์ ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ
ส�ำนักวิชาการจัดการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์  พงศกรรังศิลป์
- อาจารย์ ดร.พนิดา  แช่มช้าง
- อาจารย์บุณฑรี  จันทร์กลับ
- อาจารย์สุชาติ  ฉันส�ำราญ
- อาจารย์ฮุชเซ็น  นิยมเดชา
ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต  สุขสิกาญจน์
ทีมสนับสนุน
1. อาจารย์ ดร.วันสุรีย์  พรหมภัทร
2. นางสาวกนตวรรณ อึ้งสกุล
3. นางสาวพุทธพร  ชุมแก้ว
4. นายธนิต  สมพงศ์
5. นายจิรศักดิ์  รูปโอ
6. นายอัตชัย  หวันกะเหร็ม
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4. ผู้รับบริการ

4.1 หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 กลุ่มแม่บ้าน  เกษตรกร  หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ต�ำบลท่าซัก  อ�ำเภอเมือง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
4.2 หมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
		 - กลุ่มแม่บ้าน  เกษตรกร  ต�ำบลบางศาลา  อ�ำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มแม่บ้าน  เกษตรกร  ต�ำบลบ้านเนิน  อ�ำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- กลุ่มแม่บ้าน  เกษตรกร  ต�ำบลวังอ่าง  อ�ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

5. สถานที่ด�ำเนินการ
		 - หมู่ที่  1  หมู่ที่  2  และหมู่ที่  3  ต�ำบลท่าซัก  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ต�ำบลบางศาลา  และต�ำบลบางตะพง  อ�ำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ต�ำบลบ้านเนิน  อ�ำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ต�ำบลวังอ่าง  อ�ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. วิธีการด�ำเนินงาน

ผู้อ�ำนวยการโครงการ
ผู้จัดการโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

ตัง้ แต่ ปี 2553 - ปี 2555 ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ส�ำนักวิชาการจัดการ ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ  รว่ มกับ  คลินกิ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รบั การสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา  3  ปี  ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร  จ�ำนวน  8  เทคโนโลยี  ได้แก่
1. เทคโนโลยีกระบวนการเลี้ยงปลาดุก
2. เทคโนโลยีกระบวนการเลี้ยงปลาดุกและการฟื้นฟูหลังประสบอุทกภัย
3. มาตรฐานอาหารสัตว์ตามที่หน่วยงานราชการ
4. เทคโนโลยีการน�ำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในผลิตอาหารเพื่อการเลี้ยงปลาดุก
5. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตลูกชิ้นปลาดุก
6. เทคโนโลยีกระบวนการผลิตข้าวเกรียบปลาดุก
7. เทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบคุณภาพและกระบวนการผลิต
8. เทคโนโลยีพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์จากปลาดุก
ให้แก่เกษตรกรหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก ต�ำบลท่าซัก  อ�ำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ใช้ในการประกอบอาชีพ  เมือ่ เกษตรกรในหมูบ่ า้ นปลาดุกครบวงจรท่าซักได้นำ� ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี
และนวัตกรรม  ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ  พัฒนาความรู้ของตนเอง  สามารถเป็นวิทยากรเผยแพร่
ความรู้เทคโนโลยีของตนเองให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป  โดยแต่ละเทคโนโลยีจะมีผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์  เป็นทีป่ รึกษาทางวิชาการอย่างต่อเนือ่ ง  ส�ำหรับเทคโนโลยีทวี่ ทิ ยากรหมูบ่ า้ นปลาดุกครบวงจรท่าซัก
มีความเชี่ยวชาญสามารถเผยแพร่องค์ความรู้มีจ�ำนวน  3  เทคโนโลยี  ได้แก่
1. เทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุก
วิทยากรประจ�ำหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก นายโชคชัย  สิทธิยุโณ
ที่ปรึกษาทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พ้วน  เพ่งเซ้ง
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2. เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์
วิทยากรประจ�ำหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก  นายสมเกียรติ  พรหมทอง
ปรึกษาทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาจารย์ ดร.นพวรรณ  ฉิ้มสังข์
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัต  เมืองแก้ว
3. เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาดุก
วิทยากรประจ�ำหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก  นางบุญน�ำ  กรองไชย
ปรึกษาทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รองศาสตราจารย์ ดร.มนัส  ชัยจันทร์
และอาจารย์ ดร.ทนง  เอี่ยวศิริ
ในปี  2556  ผลจากการพัฒนาหมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเกษตรกรหมูบ่ า้ นปลาดุกครบวงจร
ท่าซัก อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับการยกระดับเป็นหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเกษตรกรในหมู่บ้านปลาดุกครบวงจรท่าซัก ร่วมกับ ส�ำนักวิชาเทคโนโลยี
การเกษตร  และคลินกิ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ดำ� เนินการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  การสาธิต  การศึกษา
ดูงาน  และบริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาดุก  และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์  ให้แก่
เกษตรกรหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ�ำนวน  3  พื้นที่  ได้แก่
- พื้นที่ต�ำบลบางศาลา  อ�ำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พื้นที่ต�ำบลบ้านเนิน  อ�ำเภอเชียรใหญ่  จังหวัดนครศรีธรรมราช
- พื้นที่ต�ำบลวังอ่าง  อ�ำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช

3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  31  คน  ในพืน้ ทีต่ ำ� บลบ้านเนิน  อำ� เภอเชียรใหญ่  จงั หวัด
นครศรีธรรมราช  ณ อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้ตอบ
แบบประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ�ำนวน  19  คน  ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ  4.89  หลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  2  เดือน  สามารถติดตามผลเกษตรกรจ�ำนวน  16  คน
โดยเกษตรกรสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  16  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
โครงการนี้เป็นโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน มุ่งให้เกษตรกรในชุมชนน�ำความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมไปใช้ในการประกอบอาชีพ  พฒ
ั นาตนเองเป็นวิทยากรเผยแพร่องค์ความรู้
และเป็นแบบอย่างให้แก่หมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป  รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/
เทคโนโลยีระหว่างหมู่บ้านแม่ข่ายและหมู่บ้านลูกข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย

7. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนปี 2556 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จ�ำนวน  320,000  บาท

8. ผลการด�ำเนินงาน

หลังจากได้ประสานความร่วมมือและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ระหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง  ทงั้ ในพืน้ ที่
ชุมชน  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ แล้ว  ในช่วงเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม
2556  วทิ ยากรหมูบ่ า้ นปลาดุกครบวงจรท่าซัก  สำ� นักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  และ  คลินกิ เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ได้ด�ำเนินโครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเลี้ยงปลาดุก  และเทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์  ให้แก่เกษตรกร  3  พื้นที่  รวมจ�ำนวน  115  คน  ดังนี้
1. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  43  คน  ในพืน้ ทีต่ ำ� บลบางศาลา  อำ� เภอปากพนัง  จงั หวัด
นครศรีธรรมราช  ณ อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้ตอบ
แบบประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ�ำนวน  43  คน  ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ  4.51  หลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  3  เดือน สามารถติดตามผลเกษตรกรจ�ำนวน  27  คน
โดยเกษตรกรสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  27  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
2. จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร  41  คน  ในพื้นที่ต�ำบลวังอ่าง  อ�ำเภอชะอวด  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ณ อาคารวิจัย  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ�ำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีผู้ตอบ
แบบประเมินเพื่อวัดความพึงพอใจหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ  จ�ำนวน  41  คน  ภาพรวมความพึงพอใจในการ
ให้บริการคิดเป็นร้อยละ  4.66  หลังการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร  2  เดือน  สามารถติดตามผลเกษตรกรจ�ำนวน  32  คน
โดยเกษตรกรสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้  32  คน  คิดเป็นร้อยละ  100.00
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ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ชื่อโครงการ

ฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  8 - 12  ตุลาคม  2555

3. ผู้ให้บริการวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  เดชมณี
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์  มณีพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  ก�ำลังดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  กิตติวุฒิศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุฤกษ์  คงทอง
อาจารย์ ดร.หทัยชนก  คมเม่น
อาจารย์ดร.วรพงศ์  ภู่พงศ์
อาจารย์ ดร.ปิลันธน์  แสนสุข
อาจารย์ ดร.อัปสร  บุญยัง
อาจารย์ ดร.ภารวี  รัตนกิจ
นางราตรี  นิตยเดชพัฒน์
นายสุเทพ  เหนือคลอง
นายธีระ  พรหมมาศ
นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล
นางเบญจพร  สมจิต
นางพีรดา  ภักดีพิน
น.ส.อัจฉราวดี  ชูยิ้มพานิช

7. วิธีการด�ำเนินงาน

1. กิจกรรมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและหน่วยวิจัยต่างๆ
2. เยี่ยมชมศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา การค้นข้อมูล
    ส�ำหรับการท�ำโครงงาน/งานวิจัย
3. ฝึกงานตามสาขาที่เลือก
4. สัมมนา
		
รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน 60 ชั่วโมง

จ�ำนวน 8 ชั่วโมง
จ�ำนวน 1 ชั่วโมง
จ�ำนวน  45 ชั่วโมง
จ�ำนวน 6 ชัว่ โมง

8. ผลการด�ำเนินงาน

หัวหน้าโครงการ
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

โครงการฝึกงานกับนักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  มีจ�ำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน  30  คน  โดยมีผลคะแนนความพึงพอใจของนักเรียนและผูเ้ ข้าร่วมโครงการ  เท่ากับ  92.63 %  ซงึ่ ประโยชน์
ที่นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ  คือ
1. นักเรียนได้เพิ่มทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น
2. นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น
และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยด้านการให้
บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  และสามารถเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้
มากขึ้น

4. ผู้รับบริการ

นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

5. สถานที่ด�ำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
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ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
1. ชื่อโครงการ

ค่ายสหกิจศึกษานานาชาติเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน
          (USCEN  International  Coop - Camp)
วันที่  22 - 23  สิงหาคม  2556
1.
2.
3.
4.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย  เมฆานวกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด
นายเอกราช  แก้วเขียว
Mr.Samuel  Kiekland

5. อาจารย์จิราพร  ภราดร์นุวัฒน์
6. อาจารย์กมลทิพย์  คล้ายบ้านใหม่
7. อาจารย์สุขุมาล  กล�่ำแสงใส
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

อาจารย์ธิดา  เกษตรกาลาม์
นายมณเฑียร  สุขกุล
นางกอบสุข  อรชร
นายสนิท  รักไทรทอง
นายอนันต์เดช  ศรีราพร
นางสาวภคนิตย์  ออสปอนพันธ์
นางสาวอุบลรัตน์  โสสนุย
นางแสงหทัย  ขับกล่อมส่ง
นางสาวจุรีย์พร  สุวรรณ
นางสาวกัญญา  หนูเดช
นางสาวพักตร์ผ่อง  สมบุญญฤทธิ์

ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจ�ำนวน   189,500  บาท

7. วิธีด�ำเนินงาน

2.ด�ำเนินการเมื่อ

3.ผู้ให้บริการวิชาการ

5. สถานที่ด�ำเนินการ

ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
วิทยากรทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
ส�ำหรับการเอาตัวรอดในต่างประเทศ
วิทยากรทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
ส�ำหรับการเอาตัวรอดในต่างประเทศ
วิทยากรทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการ
ส�ำหรับการเอาตัวรอดในต่างประเทศ
วิทยากรด�ำเนินรายการ
เสวนาเส้นทางสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ /
Work shop “Tour guide”     
เสวนาเส้นทางสู่สหกิจศึกษาต่างประเทศ
วิทยากร  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
วิทยากร  ชมรมนาฎศิลป์ไทย
วิทยากร  Thai food
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

กิจกรรมส�ำคัญประกอบด้วย
1. การบรรยายพิเศษเรือ่ ง  “Asian International Mobility for Students and Job Opportunities”
โดย  Miss Zhi Jessica Li  ผแู้ ทนจากศูนย์ภมู ภิ าคว่าด้วยการอุดมศึกษาและการพัฒนาขององค์การรัฐมนตรีศกึ ษา
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (SEAMEO RIHED)
2. การเสวนาหัวข้อ  “เส้นทางสูส่ หกิจศึกษาต่างประเทศ”  โดย  อดีตนักศึกษาสหกิจศึกษาต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทปี่ ฏิบตั งิ านสหกิจศึกษา  ณ ประเทศมาเลเซีย  และ  ประเทศจีน  และนักศึกษานานาชาติ
สหกิจศึกษาดีเด่น  ปี  2556  จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี  และการตอบปัญหาข้อสงสัย
ต่างๆ ในการไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
3. ทักษะภาษาอังกฤษเชิงบูรณาการส�ำหรับการเอาตัวรอดในต่างประเทศ  โดย  Mr.SamuelKiekland
อาจารย์จิราพร  ภราดร์นุวัฒน์  และอาจารย์กมลทิพย์  คล้ายบ้านใหม่
4. การฝึกปฏิบัติกิจกรรมทูตวัฒนธรรมไทย  ได้แก่  การฝึกร�ำไทย  การแนะน�ำสถานที่ท่องเที่ยวส�ำคัญ
ในประเทศไทย  และฝึกการท�ำอาหารไทย  2  ชนิดได้แก่  ส้มต�ำ  และต้มย�ำกุ้ง

8. ผลการด�ำเนินงาน

มีนกั ศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันสมาชิกของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 51 คน  และจากการสรุปแบบความพึงพอใจในการจัดงานค่ายสหกิจศึกษานานาชาติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ส่วนใหญ่ระบุว่า  พึงพอใจการจัดกิจกรรมในภาพรวมในระดับสูง  โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.28

4. ผู้รับริการ

นักศึกษาและคณาจารย์จากสถาบันสมาชิกของเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคใต้ตอนบน  จ�ำนวน  51  คน
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ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

1. ชื่อโครงการ

CLM Graphic  ปี  4  “Animation for Students by Pivot Program”
การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว  ส�ำหรับเยาวชน  ด้วยโปรแกรมไพวอต

8. ผลการด�ำเนินงาน

มีนักเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการอบรม CLM Graphic ปี 4.. “Animation for
Students by Pivot Program” การสร้างการ์ตูนเคลื่อนไหว  ส�ำหรับเยาวชน   ด้วยโปรแกรมไพวอต  จ�ำนวน
31  คน  และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ  4.65

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  22 - 26  เมษายน  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ
นายธรณิศ  หาญใจ
นายนาวิน  เนาวพงศ์
นายพิชัยยุทธ  สุวิทยารัตน์
นายนุรุณ  จ�ำปากลาย
นายวิรัตน์  ฉิมสุด
นายเลอศักดิ์  มุติชน
นางนิตยา  ทองปะนะ
นางสาวชื่นณัสฐา  สุกใส
นางสาวณิชาพร  ไชยโยธา
นางสาวพัสตราภรณ์  กาฬสิงห์
นางสาวชัชสันต์  จันทร์เรืองฤทธิ์
นายสมศักดิ์  ประทุมทอง

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ / วิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

4. ผู้รับบริการ

นักเรียนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีความสนใจ

5. สถานที่ด�ำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

1. งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
2. รายได้จากผู้รับบริการ

จ�ำนวน 5,725  บาท
จ�ำนวน  9,300  บาท

7. วิธีด�ำเนินงาน

เป็นการอบรมโปรแกรมกราฟิกส�ำหรับเด็ก สร้างภาพเคลื่อนไหวแบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม Pivot
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อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์

1. ชื่อโครงการ

เผยแพร่บริการวิชาการผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์รายการ  คุ้ยภาษาหาสาร

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 30  กันยายน  2556

3.ผู้ให้บริการวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ
2. นายสุขุม  ศรีสมบัติ
3. นายไกรศร  สายวารี
4. นางสาวสายฝน  จิตนุพงศ์
5. นางสาวปริญญา  สีหะรัตน์
6. นางสาวนปภัช  พรเตชาวัชร์
7. นางวิลาวัณย์  วิชัยดิษฐ

8. ผลการด�ำเนินงาน

เป็นโครงการทีท่ างอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ผลิตและเผยแพร่สสู่ าธารณะ  ตงั้ แต่  ป  ี 2542  ถงึ ปัจจุบนั
เป็นโครงการต่อเนื่องที่ได้เผยแพร่บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมภาคใต้สู่ประชาชนทั้งในพื้นที่ภาคใต้
และภาคอื่นๆ ปัจจุบันได้เผยแพร่ให้บริการวิชาการในสื่อต่างๆ อย่างครบวงจร  ทั้งทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์
พร้อมทั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม  รวมทั้งการผลิตหนังสือรายการคุ้ยภาษาหาสารออกเผยแพร่ด้วยอีกทาง
หนึ่ง
ตลอดระยะเวลาที่มีการออกอากาศรายการคุ้ยภาษาหาสารนั้น  ได้รับความนิยมจากผู้ชมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งดูได้จากที่มีกลุ่มผู้ชมร่วมส่งค�ำภาษาใต้ประจ�ำท้องถิ่นเพื่อร่วมออกอากาศทางรายการ  คุ้ยภาษา
หาสารเป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง

หัวหน้าโครงการ
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงานและเลขานุการ

4. ผู้รับบริการ

นักเรียน  นักศึกษา  และประชาชนทั่วไปในจังหวัดนครศรีธรรมราช,  สงขลา,  กระบี่,  พังงา  และ
สุราษฏร์ธานี

5. สถานที่ด�ำเนินการ

1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
3. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย  จังหวัดสงขลา
4. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  จังหวัดกระบี่
5. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ�ำเภอตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา
7. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา  จังหวัดกระบี่

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์            จ�ำนวน     50,000  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์  รายการคุ้ยภาษาหาสาร  โดยเผยแพร่ผ่านทางสื่อวิทยุ  และโทรทัศน์
พร้อมทั้งสถานีโทรทัศน์ผ่านด่าวเทียมอีกช่องทางหนึ่ง
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กระบวนการกิจกรรมวิธีการบรรยายให้ความรู้พร้อมกับฝึกปฏิบัติโดยมีเนื้อหาดังนี้

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

หัวข้อหลักสูตร

1. ชื่อโครงการ

อบรมทักษะการประกอบอาชีพ  (หลักสูตร ก)  พฒ
ั นา  Application  แบบข้ามแพลตฟอร์มอย่างมืออาชีพ

2. ด�ำเนินการเมื่อ

3. ความรู้เบื้องต้นในการเป็นผู้ประกอบการ
- Idea to Product
    - แผนธุรกิจเบื้องต้น
รวม

ครั้งที่  1  จัดอบรมวันที่  21 - 22  กันยายน  2556
ครั้งที่  2  จัดอบรมวันที่  28 - 29  กันยายน  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม  ก�ำลังดี
นางธีติมา  ฉ้วนเจริญ
นายซูกิมพลี  หนิจิบุลัด
นางสาวเรณู  มีสิทธิ์
อาจารย์ ดร.ชัชนันท์  จันทร์แดง
นายชัชพล  ยิ่งด�ำนุ่น
นายมณเฑียร  สุขกุล
นางสาวปิยะวรรณ  คงอินทร์
นายอดิศร  ด�ำรงสันติพิทักษ์
นายสุริยา  นิภิรมณ์

1. การพัฒนา  Mobile  Application
    และเส้นทาง  Start - Up  ด้านซอฟแวร์
2. พัฒนา  Application  บน  Smart Phone

ประธานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
ผู้ประสานงานโครงการ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร

จ�ำนวนชั่วโมง
บรรยาย
3

จ�ำนวนชั่วโมง
ปฏิบัติ
-

รวม
(ชั่วโมง)
3

6

12

18

3

-

3

12

12

24

8. ผลการด�ำเนินงาน

ผูป้ ระกอบการด้านซอฟแวร์ทพี่ ฒ
ั นาด้าน  Mobile  Application  อยู  ่ 3  ราย  ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และมีผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้จ�ำนวนทั้งสิ้น
30 คน ได้รับความรู้  ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือพัฒนา Application อย่างมืออาชีพ ได้รับประสบการณ์
โดยตรงจากผู้ประกอบการ  อีกทั้งผู้ร่วมโครงการอบรมสามารถประกอบอาชีพ  หรือขยายธุรกิจด้าน  Software
ได้สามารถพัฒนา Application และพัฒนาซอฟแวร์เชิงธุรกิจได้

4. ผู้รับบริการ

นักศึกษา  และผู้ประกอบการด้าน  IT

5. สถานที่ด�ำเนินการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

งบประมาณสนับสนุนจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จ�ำนวน  142,500  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

1. รับสมัครตั้งแต่วันที่  1 - 15  กันยายน  2556
2. ทดสอบความรู้ก่อนอบรม  วันที่  21  กันยายน  2556
3. จัดอบรมวันที่  21 - 22  และ  28 - 29  กันยายน  2556
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ศูนย์วิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1. ชื่อโครงการ

อีกนัยหนึ่งจากการจัดอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี  ซึ่งเป็นการสร้าง
ภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนบน  รวมถึงเป็นการสร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดา้ นงานบริการ
วิชาการแก่สังคมอีกทางหนึ่ง

อบรมหลักสูตรการจัดการอย่างมืออาชีพ  รุ่นที่  1
         (ส�ำหรับผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์)

2. ด�ำเนินการเมื่อ

วันที่  29 - 30  กรกฎาคม  2556

3. ผู้ให้บริการวิชาการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์
2. นางสาวศิริมาศ  เลือดกาญจนา
3. ดร.นายแพทย์ยุทธนา  ภาระนันท์
4. นางสาวพรทิพย์  ช่วยบ�ำรุง
5. นางวันดี  มาลารัตน์
6. นายสารัตน์  นาคพี่น้อง

ที่ปรึกษาโครงการ
หัวหน้าโครงการ
วิทยากร
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน
คณะท�ำงาน

4. ผู้รับบริการ

พนักงานของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

5. สถานที่ด�ำเนินการ

ณ ห้องธาราเทวี  โรงแรมราชาคีรี  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  ต�ำบลหาดในเพลา  อ�ำเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช

6. งบประมาณในการด�ำเนินงาน

รายได้จากค่าลงทะเบียน  จ�ำนวน  55,000  บาท

7. วิธีการด�ำเนินงาน

เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้กับผู้บริหารที่จะเข้ารับการฝึกอบรม  โดยมีการแบ่งรายละเอียด
เนื้อหาออกเป็น  2  ตอนด้วยกัน  ได้แก่
ตอนที่  1  หัวใจบริการและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ตอนที่  2  การสร้างทีมงานแห่งแรงบันดาลใจ
ซึง่ จะมีการบรรยายและฝึกปฏิบตั ติ ลอดการอบรม  จำ� นวน  12  ชวั่ โมง  โดยวิทยากร  ดร. นายแพทย์ยทุ ธนา
ภาระนันท์  ประธานบริษัท  How Are You  จ�ำกัด  และที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชนชั้นน�ำมากมาย

8. ผลการด�ำเนินงาน

มีผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขา  และพนักงานระดับ  10  ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน  60  คน  และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการเท่ากับ  4.81
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ทดสอบสมรรถภาพทางกาย “งานกรมพลศึกษาท้าเช็คร่างกาย”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “นักข่าวพลเมือง เยาวชนรักษ์พลังงาน”

 ป ร ะ ม ว ล ภ า พ กิ จ ก ร ร ม

 ภ า ร กิ จ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร

การถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตแผ่นชิ้นอัดจากทางใบปาล์มน�้ำมัน
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สหกิจศึกษาสัมพันธ์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคใต้ตอนบน “งานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกิจศึกษา”

พิทักษ์รัก (ษ์) ชายฝั่ง

ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติวลัยลักษณ์ทางการจัดการครั้งที่ 2

สัมมนา “ยางพารา ชาวสวนยาง การชุมนุมของชาวสวนยาง : ความจริงวันนี้และแนวทางก้าวสู่อนาคต”

กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนอ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมในโครงการสานสัมพันธ์สายใยเขียวมะกอกช่อใหม่ ครั้งที่ 7
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สูงวัย ไม่กลัวล้ม

สัมมนาเรื่อง การใช้งานลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมในการเรียนการสอน

การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพต้นทุนต�่ำจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น

ค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมชาติ ครั้งที่ 8
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อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์งบการเงินส�ำหรับนักบริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน
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