




1

ระบบการศึกษา

	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใช้ระบบหน่วยวิชา	

(Course	 Unit)	 จัดการเรียนการสอนแบบไตรภาค	 

(Trimester)	ปีหนึง่แบง่เป็น	3	ภาคการศกึษา		นกัศกึษา

ระดับปริญญาตรีจะใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร	 4,	

5	 และ	 6	 ปี	 ตามล�าดับ	 โดยมหาวิทยาลยัก�าหนดให้

นักศึกษาไปปฏิบัติงาน	 สหกิจศึกษา	 (Cooperative	

Education)	 เป็นระบบการศึกษาท่ีจัดให้มีการผสม

ผสาน	 	 การเรียนของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย	

และสถานประกอบการเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์	 เสริม

ทกัษะดา้นวิชาชีพแก่นกัศกึษาใหส้ามารถน�าทฤษฎีไปสู ่

ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม	 	 พัฒนาบัณฑิตให้มี

คุณภาพสูงขึน้และตรงตามความตอ้งการของตลาด

แรงงาน		

ส�านักวิชา

กลุม่วิทยาศาสตรส์ขุภาพ

					-	ส �านกัวิชาแพทยศาสตร์

					-	ส �านกัวิชาเภสชัศาสตร์

 	 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณเ์ป็นมหาวทิยาลยัในก�ากบัของรฐั	ท่ีไดร้บัพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเดจ็

พระบรมชนกาธิเบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	พระราชทานช่ือวา่ “มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ”์ 

อนัเป็นสรอ้ยพระนามในสมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ	เจา้ฟา้จฬุาภรณวลยัลกัษณ	์อคัรราชกมุาร	ีกรมพระศรสีวางควฒัน

วรขัตติยราชนารี	 	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณเ์ป็นมหาวิทยาลยัสมบูรณแ์บบ	 (Comprehensive	 	 University)	

ท่ีจดัการเรยีนการสอนครอบคลมุทัง้ดา้นวิทยาศาสตรส์ขุภาพ	 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	 และดา้นสงัคมศาสตร	์

โดยพฒันาสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นเมืองมหาวทิยาลยัในรูปแบบ	Residential	University	ท่ีมีระบบสาธารณปูโภคและ

สาธารณปูการแบบครบวงจร		รวมทัง้สิ่งอ �านวยความสะดวกอ่ืน	ๆ	เชน่	โรงอาหาร	รา้นคา้	ไปรษณีย	์สถานพยาบาล		

สนามกีฬา	และสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ	 เป็นตน้	 	 รวมทัง้การจดัภมิูทศันใ์หมี้สิ่งแวดลอ้มท่ีดี	 	 รม่รื่น	 เขียวสะอาด		

ปราศจากมลพิษ		เป็นแหลง่เรยีนรูภ้ายใตส้ิ่งแวดลอ้มท่ีดี	Green		University

					-	ส �านกัวิชาพยาบาลศาสตร์

					-	ส �านกัวิชาสหเวชศาสตร์

					-	ส �านกัวิชาสาธารณสขุศาสตร์

กลุม่วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

						-	ส �านกัวิชาวิทยาศาสตร์

						-	ส �านกัวิชาวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

						-	ส �านกัวิชาสารสนเทศศาสตร์

						-		ส �านกัวชิาเทคโนโลยีการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหาร

						-	ส �านกัวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละการออกแบบ

กลุม่สงัคมศาสตร์

						-	ส �านกัวิชาการจดัการ

							-	ส �านกัวิชาศลิปศาสตร์

							-	ส �านกัวิชารฐัศาสตรแ์ละนิตศิาสตร์

							-	ส �านกัวิชาพหภุาษาและการศกึษาทั่วไป

กลุม่หลกัสตูรนานาชาติ

						-	วิทยาลยันานาชาติ

						-	วิทยาลยัสตัวแพทยศาสตรอ์คัรราชกมุารี

						-	วิทยาลยัทนัตแพทยศาสตรน์านาชาติ

						-	บณัฑิตวิทยาลยั

ข้อมูลทั่วไป
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	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณไ์ดใ้หค้วามส�าคญัเก่ียวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน	 เพ่ือกา้วไปสู่การเป็น

มหาวิทยาลยัแห่งคณุภาพ	 จึงไดน้ �ากรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการสนบัสนนุการเรียนรูท่ี้มีคณุภาพ

ของประเทศองักฤษ	หรอื	UKPSF	(The	UK	Professional	Standards	Framework)	จาก	The	Higher	Education	 

Academy	 (HEA)	 ประเทศสหราชอาณาจักร	 เพ่ือประเมินและรบัรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอน 

ของคณาจารย์	 โดยท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สมัครเป็นสมาชิกของ	 UKPSF	 แล้ว	 ทาง	 HEA	 ซึ่งเป็น 

หนว่ยงานอิสระระดบัชาตใินสหราชอาณาจกัร	ท่ีพฒันากรอบมาตรฐานวชิาชีพ	ระดบัอดุมศกึษา	UKPSF	ไดร้ว่มกบั

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์จดัฝึกอบรมและประเมินคณุภาพการสอนและก�าหนดวิทยฐานะของผูผ้่านการประเมิน	

(DESCRIPTORS)	 ในหวัเรื่อง	 “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพ่ือการสอนและการสนบัสนนุการเรียนรูท่ี้มีคณุภาพของ

ประเทศองักฤษ	(The	UK	Professional	Standards	Framework	(UKPSF)”	ใหก้บัอาจารย	์เพ่ือใหอ้าจารยผ์ูส้อน

มีทกัษะความสามารถ	มีความเป็นมืออาชีพ	ในการสอนมากขึน้	รวมถงึเพ่ือใหน้กัศกึษามีทกัษะในการคดิ	วิเคราะห	์

สงัเคราะห	์มากกวา่การเรยีนแบบทอ่งจ�า	



3

	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์เปิดสอนระดบัปรญิญาตร	ี	3	หลกัสตูร	ประกอบดว้ย	แพทยศาสตรบณัฑิต	แพทย์

แผนไทยประยกุต	์ และวิทยาศาสตรก์ารกีฬาและการออกก�าลงักาย	 เพ่ือผลิตแพทย	์ แพทยแ์ผนไทยประยกุต	์ และ 

นกัวิทยาศาสตรก์ารกีฬา	ท่ีเก่งวชิาการ	เช่ียวชาญการปฏิบตั	ิตอบสนองความตอ้งการในการดแูล	รกัษา	และสง่เสรมิ

การมีสขุภาพท่ีดีของประชาชน	สงัคม	และประเทศชาตอิยา่งมีคณุภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

      1. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ 

					 					Bachelor	of	Medicine	Program	

      แนวทางการประกอบอาชพี	:		แพทยเ์วชปฏิบตัิทั่วไป	

      2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรก์ารกฬีาและการออกก�าลังกาย 

							 				Bachelor	of	Science	Program	in	Sports	and	Exercise	Science	

      แนวทางการประกอบอาชพี :		ผูฝึ้กสอนกีฬา		ผูแ้นะน�าการออกก�าลงักาย		นกัสง่เสรมิสมรรถภาพรา่งกาย	

นกัฟ้ืนฟสูมรรถภาพรา่งกาย		ผูป้ระกอบการดา้นธรุกิจกีฬา		นกัวิจยัทางวิทยาศาสตรก์ารกีฬา

 3. หลักสูตรการแพทยแ์ผนไทยประยุกตบ์ณัฑติ

				 				Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine	Program

 แนวทางการประกอบอาชีพ	 :	 แพทยแ์ผนไทยประยุกตใ์นสถานพยาบาลรัฐ	 และเอกชน	 รวมถึง 

สถานบรกิารสขุภาพตา่ง	ๆ	นกัวิชาการ		นกัวิทยาศาสตร	์	นกัวิจยั		เจา้ของกิจการคลนิิกการแพทยแ์ผนไทยประยกุต	์

หรอืผูป้ระกอบการธรุกิจเก่ียวกบัสขุภาพ	

ส�านักวิชาแพทยศาสตร์
School of Medicine
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2801-6   

Website : https://smd.wu.ac.th/

E-mail : duangsamorn.wo@wu.ac.th   

Facebook : https://www.facebook.com/wusmd 
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	 ส �านกัวชิาเภสชัศาสตร	์มีการจดัการเรยีนการสอนโดยเนน้ผูเ้รยีนเป็นส�าคญั	(Learner-centered	approach)	
สง่เสรมิและพฒันาทกัษะเภสชักรรมชมุชน	เพ่ือใหบ้ณัฑิตมีทกัษะดา้นชมุชนเพ่ือการดแูลสขุภาวะแบบองคร์วมตัง้แต่
ระดบัปฐมภมิู	 โดยตระหนกัถงึคณุคา่ความเป็นมนษุยข์องผูค้น	 ใชช้มุชนเป็นฐานการเรยีนรูแ้ละการวจิยัเพ่ือการแกไ้ข 
โจทยปั์ญหาดา้นสขุภาพ	 โดยบรูณาการองคค์วามรูท้างเภสชัศาสตร	์ภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน	 รว่มกบัการคน้ควา้ขอ้มลู
เทคโนโลยีดา้นสขุภาพ	 ตามปรชัญาหลกัสตูรท่ีว่า “เด่นทักษะเภสัชกรรมชุมชน เข้มข้นวิชาการ เก่งงาน
เทคโนโลย ีมทีกัษะการสื่อสาร ประสานสหสาขาวชิาชพี ใฝ่รู้ตลอดชีวติ ยดึจติจรรยาบรรณ มุ่งม่ันท�างาน
ดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย”์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 หลักสูตรเภสัชศาสตรบณัฑติ	/	Doctor	of	Pharmacy
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 1. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขานวัตกรรมยาและเคร่ืองส�าอาง (หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 				Master	of	science	program	Drug	and	Cosmetic	Innovation	(International	program)
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขานวัตกรรมยาและเคร่ืองส�าอาง (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
	 				Doctor	of	Philosophy	Program	in	Drug	and	Cosmetic	Innovation	(International	program)
แนวทางการประกอบอาชีพ

	 1.	เภสชักรประจ�าหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ในสงักดัของรฐั	เชน่	โรงพยาบาล	รา้นยาและหนว่ยงานดา้นอตุสาหกรรม
การผลิตยา	 ชีววตัถุและผลิตภัณฑส์ุขภาพ	 ในสงักัดกระทรวงต่าง	 ๆ	 หน่วยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสุข	 
(เชน่	กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย	์กรมการแพทย	์กรมควบคมุโรค	ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	องคก์าร
เภสชักรรม	เป็นตน้)	หนว่ยงานดา้นการคุม้ครองผูบ้รโิภค	หนว่ยงานดา้นการแพทยแ์ผนไทย
	 2.	เภสชักรประจ�าหนว่ยงานตา่ง	ๆ 	ในสงักดัของเอกชน	เชน่	โรงพยาบาล	รา้นยา	บรษัิทยาในประเทศ	บรษัิท
ยาตา่งประเทศ	อตุสาหกรรมการผลติและการขึน้ทะเบียนยา	ชีววตัถ	ุผลติภณัฑส์ขุภาพและเครือ่งส �าอาง
	 3.	นกัวิจยัในหนว่ยงานของรฐั	เชน่	มหาวิทยาลยั	สถาบนัวิจยั	สถาบนัวิจยัและพฒันา	ศนูยว์ิจยั
	 4. นักวิจัยในหน่วยงานของเอกชน	 เช่น	 มหาวิทยาลยั	 สถาบนัวิจัย	 สถาบนัวิจัยและพฒันา	 ศูนยว์ิจัย 
ทางคลนิิก	ศนูยว์ิจยัและหอ้งปฏิบตักิารชีวประสทิธิผลและชีวสมมลู	บรษัิทยาในประเทศ	บรษัิทยาตา่งประเทศ
	 5.	อาจารยใ์นสถาบนัการศกึษาในสงักดัของรฐัและเอกชน	ทัง้ในประเทศ	และตา่งประเทศ
	 6.	ต�าแหนง่อ่ืน	ๆ	 ท่ีรบัผิดชอบในดา้นการควบคมุคณุภาพยา	การประกนัคณุภาพการผลติยา	การประกนั
คณุภาพมาตรฐานหอ้งปฏิบตัิการท่ีด�าเนินงานตามมาตรฐานสากลตา่ง	 ๆ	การประกนัคณุภาพการวิจยัทางคลินิก	
การพฒันาธรุกิจเก่ียวกบัยาภายในประเทศและเพ่ือการสง่ออก	การพฒันาธรุกิจเครือ่งส �าอางและผลติภณัฑส์ขุภาพ
ในประเทศและเพ่ือการสง่ออก	การวเิคราะหต์น้ทนุและการลงทนุของธรุกิจยาในประเทศและตา่งประเทศ	การบรหิาร
จดัการดา้นเศรษฐศาสตรแ์ละความคุม้ทนุของธรุกิจยาในประเทศและตา่งประเทศ	เภสชักรดา้นการตลาด

ส�านักวิชาเภสัชศาสตร์
School of Pharmacy
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2808-10

Website : https://pharmacy.wu.ac.th/

E-mail : kjira@wu.ac.th

Facebook : https://facebook.com/PharmWU/
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	 ส �านกัวิชาพยาบาลศาสตร	์มุ่งสรา้งบณัฑิตพยาบาลท่ีมีสมรรถนะสงู	 เป็นทัง้คนเก่งและคนดี	 คือสามารถ  

“คดิวเิคราะหท์างคลนิิก สร้างสรรคน์วัตกรรม สือ่สารเชงิวชิาชพี ปฏบิตักิารพยาบาลดว้ยคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวชิาชพี”

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

	 หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑิต		

	 Bacherlor	of	Nursing	Science	Program

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 1. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 

	 				Master	of	Nursing	Science	Adult	and	Gerontological	Nursing	

 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 

	 				Master	of	Nursing	Science	Program	in	Community	Nurse	Practitioner

ประกาศนียบัตร

 หลักสูตรประกาศนียบตัรผู้ช่วยพยาบาล 

	 Certificate	Program	for	Practical	Nursing

แนวทางการประกอบอาชีพ

	 ผูส้ �าเรจ็การศกึษาสามารถท�างานในฐานะพยาบาลวชิาชีพ	ในโรงพยาบาลหรอืสถานบรกิารสขุภาพทกุระดบั	

ของภาครฐัและเอกชน	 ในสถานประกอบการและสถาบนัการศกึษา	 เพ่ือการปฏิบตัิงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ 

ผูมี้สมรรถนะปฏิบตักิารพยาบาลและนกัวชิาการในสถาบนัการศกึษา	หรอืสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้งทางดา้นสขุภาพ	สามารถ

ประกอบอาชีพอิสระได	้โดยมีใบอนญุาตประกอบวชิาชีพฯ	และไมข่ดัตอ่พระราชบญัญตัวิชิาชีพพยาบาลและผดงุครรภ์

ส�านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 
School of Nursing 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2101 

Website :  https://nurse.wu.ac.th/

E-mail : schoolofnurse@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/walailaknursing
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย ์/	Bachelor	of	Sciences	Program	in	Medical	Technology
 2. วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ หลักสูตรนานาชาต	ิ/	Bachelor	of	Science	Program	
in	Medical	Technology	(International	Program)
 3. วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขากายภาพบ�าบดั	/Bachelor	of	Science	Program	in	Physical	Therapy
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 1. วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาชวีเวชศาสตร ์/Master	of	Science	Program	in	Biomedical	Sciences
 2. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาชวีเวชศาสตร	์/Doctor	of	Philosophy	Program	in	Biomedical	Sciences
แนวทางการประกอบอาชีพ

 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคนิคการแพทย์
	 ผูท่ี้ส �าเรจ็การศกึษา	 	 สามารถขอสอบเพ่ือขึน้ทะเบียนอนญุาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทยจ์ากสภา
เทคนิคการแพทย	์	ปฏิบตังิานในต�าแหนง่นกัเทคนิคการแพทย	์	นกัวิทยาศาสตรก์ารแพทย	์นกัวิทยาศาสตรท่ี์ปฏิบตัิ
งานในหอ้งปฏิบตักิารทางเทคนิคการแพทย	์ในโรงพยาบาลทัง้ภาครฐัและเอกชน	หนว่ยงานตรวจสขุภาพ	หนว่ยงาน
ระบบสขุภาพในระดบัปฐมภมิู		เป็นผูแ้ทนจ�าหนา่ยเครือ่งมือ	อปุกรณ	์และน�า้ยาตรวจวิเคราะหท์างหอ้งปฏิบตัิการ
ทางการแพทย	์ 	หรอืเป็นนกัวิชาการ	นกัวิจยัในสถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถาบนัวิจยั	 ในหนว่ยงานภาครฐัและเอกชน	
ทัง้ในและตา่งประเทศ	นอกจากนีย้งัสามารถประกอบธรุกิจสว่นตวั		เชน่	เปิดสถานประกอบการใหบ้รกิารการตรวจ
วเิคราะหท์างหอ้งปฏิบตักิารทางการแพทย	์เป็นผูป้ระเมินความเส่ียงดา้นสขุภาพ	หรอื	ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชีพในบรษัิท
 วทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคนิคการแพทย)์ หลักสูตรนานาชาติ
	 •	General	and	special	Medical	Technologist	in	both	national	and	international	government	and	
public	hospitals	or	clinics
	 •	Academic	staff	and	researcher	in	both	national	and	international	government	and	public	Uni-
versities	or	Research	institutes
	 •	National	and	international	government	and	public	entrepreneur,	business,	sale	representative,	
and	specialist	
 วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขากายภาพบ�าบดั
	 เม่ือส�าเรจ็การศึกษาและผ่านการสอบความรูแ้ละไดร้บัใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพกายภาพบ�าบดั
เรียบรอ้ยแลว้	 จะสามารถปฏิบตัิงานในฐานะนกักายภาพบ�าบดัทัง้ในโรงพยาบาลของรฐัและเอกชน	 ศนูยฟ้ื์นฟู
สมรรถภาพคนพิการ	ศนูยก์ารศกึษาพิเศษ	ศนูยส์ง่เสรมิสมรรถภาพรา่งกาย	สโมสรกีฬา	สถานเสรมิความงามและ
สปา	หรอืประกอบอาชีพอิสระ	เชน่	เปิดคลนิิกสว่นตวั	รวมทัง้เป็นผูแ้ทนจดัจ�าหนา่ยอปุกรณท์างกายภาพบ�าบดัและ
อปุกรณท์างการแพทยท่ี์เก่ียวขอ้ง	ตลอดจนศกึษาตอ่เพ่ือเป็นผูเ้ช่ียวชาญ	นกัวิชาการ	นกัวิจยัและอาจารยไ์ด้

ส�านักวิชาสหเวชศาสตร์ 
School of Allied Health Sciences
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2602-4  

Fax : 0-7567-2601 

Website : https://www.sah.wu.ac.th

Facebook : facebook.com/SAHWU

 เป็นเลศิทางวิชาการ	เก่งดา้นปฏิบตัิ	ซ่ือสตัยมี์วินยั	ยดึมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ	และเป็นเลศิสูส่ากล
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	 มีความเขม้แข็งทางวิชาการ	ผา่นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนเชิงรุก	 เนน้ลงมือปฏิบตัจิรงิ	 มีเครอืขา่ย 
การเรยีนการสอนและงานวจิยักบันานาชาต	ิสหกิจศกึษา	ณ	ตา่งประเทศ	คณาจารยไ์ดร้บัการรบัรองมาตรฐานวชิาชีพ
เพ่ือการสอนตามกรอบมาตรฐาน	UKPSF

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

	 1.	หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต	สาขาอนามยัสิ่งแวดลอ้ม	
																Bachelor	of	Science	Program	in	Environmental	Health
	 2.	หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต	สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั	
																Bachelor	of	Science	Program	in	Occupational	Health	and	Safety
	 3.	หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต	
																Bachelor	of	Public	Health

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

	 1.	หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑิต	
																Master	of	Public	Health	Program
	 2.	หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิตสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม	ความปลอดภยั	และสขุภาพ	
																Master	of	Science	Program	in	Environmental,	Safety	Technology	and	Health
	 3.	Master	of	Science	Program	in	Environmental,	Safety	Technology	and	Health	(International	Program)
	 4.	หลกัสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต	สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอ้ม	ความปลอดภยั	และสขุภาพ
																Doctor	of	Philosophy	Program	in	Environmental,	Safety	Technology	and	Health

แนวทางการประกอบอาชีพ

	 สามารถท�างานดา้นสง่เสรมิและปอ้งกนัสขุภาพทัง้ดา้นสาธารณสขุ	(ทกุหลกัสตูร)	และกลุม่วชิาชีพของหลกัสตูร 
ท่ีเลอืกเรยีน		อาทิเชน่		นกัวชิาการสาธารณสขุ	(โรงพยาบาล	องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน	หนว่ยงานราชการ)	เจา้หนา้ท่ี
ความปลอดภยัในการท�างานระดบัวิชาชีพ	ผูค้วบคมุระบบบ�าบดัมลพิษน�า้	 อากาศ	 จากอตุสาหกรรม	 เจา้หนา้ท่ี 
สิ่งแวดลอ้ม

 

ส�านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

School of Public Health
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2700, 2702

Website : https://sph.wu.ac.th/

Facebook : สาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์
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ส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
School of Science
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2005-6

Website : https://science.wu.ac.th

E-mail : science.wu@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/WUSchoolOfScience

 ส�านกัวิชาวิทยาศาสตร	์มุง่สรา้งบณัฑิตท่ีสามารถสรา้งองคค์วามรูด้า้นวิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์ และนวตักรรม 
ท่ีเรยีกวา่	“SMART”	และสรา้งบณัฑิตท่ีมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัสงูเป็นทัง้	“คนดีและคนเก่ง”	พรอ้มมุง่เนน้การวิจยั
เพ่ือสรา้งสรรคอ์งคค์วามรูใ้หมด่า้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีท่ีน�าไปสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการและเพ่ือประยกุตอ์งคค์วามรู ้
ดงักลา่วในการเรยีนการสอนและการถ่ายทอดไปสูช่มุชนและภาคธรุกิจในเชิงพาณิชย	์รวมทัง้สง่เสรมิการเรยีนรู	้พฒันา	และ
ถ่ายทอดความรูแ้ละผลงานดา้นวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแก่ชมุชนเพ่ือการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร	์/Bachelor	of	Science	Program	in	Science
 2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรท์างทะเล	/Bachelor	of	Science	Program	in	Marine	Science
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 1. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
							 				Master	Program	in	Science	(International	Program)
 2. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรข้์อมูลและปัญญาประดษิฐ ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
			 				Master	Program	in	Data	Science	and	Artificial	Intelligence	(International	Program)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 				Doctor	of	Philosophy	Program	in	Science	(International	Program)
  4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรข้์อมูลและปัญญาประดษิฐ ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 					Doctor	of	Philosophy	Program	in	Data	Science	and	Artificial	Intelligence	(International	Program)
แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร์
	 ครู	นกัวจิยั	ผูช้ว่ยวจิยั	นกัวทิยาศาสตร	์นกันิติวทิยาศาสตร	์นกัคณิตศาสตร	์นกัสถิติ	นกัวเิคราะหข์อ้มลูในสถาบนัการศกึษา	
หน่วยงานราชการ	หน่วยงานภาครฐัและเอกชน	พนกังาน	ลกูจา้ง	 ในสถาบนัการศกึษาของภาครฐัและเอกชน	ผูป้ระกอบการและ
เจา้ของธรุกิจสว่นตวั
 2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรท์างทะเล
	 นกัวทิยาศาสตรท์างทะเล/นกัชีววทิยา/นกันิเวศวทิยาทางทะเล	นกัวชิาการประมงปฏิบตักิาร/เจา้พนกังานประมงปฏิบตักิาร	
นกัวชิาการสิง่แวดลอ้ม	นกัวชิาการกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง	นกัภมิูสารสนเทศ	นกัวทิยาศาสตร	์ (หอ้งปฏิบตักิาร)	นกัวจิยั/ 
ผูช้ว่ยวจิยั	นกัวชิาการ	ครู	อาจารย	์นกัวเิคราะหแ์ละประเมินผลกระทบสิง่แวดลอ้ม	บคุลากร	 เจา้หนา้ท่ีในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน		 
นกัวิชาชีพอ่ืน	ๆ	ในสถานประกอบการท่ีมีการด�าเนินงานดา้นการจดัการทรพัยากรและสิ่งแวดลอ้มทางทะเลและชายฝ่ัง
 3. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ และหลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวทิยาศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
	 อาจารย	์นกัวทิยาศาสตร	์นกัวชิาการ	ผูช้ว่ยวจิยั	ขา้ราชการ	เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคณุภาพ	เจา้หนา้ท่ีวจิยัและพฒันา	ในสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนัหรอืหนว่ยงานของภาครฐั	รฐัวิสาหกิจ	พนกังานวิทยาศาสตร	์พนกังานขาย	พนกังานท่ีปรกึษาในบรษัิทเอกชน
ประกอบอาชีพสว่นตวั	ตัง้บรษัิทวิสาหกิจ
 4. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรข้์อมูลและปัญญาประดษิฐ ์ (หลักสูตรนานาชาต)ิ และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรข้์อมูลและปัญญาประดษิฐ ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 อาจารย	์นกัวทิยาศาสตร	์นกัวชิาการ	ผูช้ว่ยวจิยั	ขา้ราชการ	เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบคณุภาพ	เจา้หนา้ท่ีวจิยัและพฒันา	ในสาขา
ท่ีเก่ียวขอ้งในสถาบนัหรอืหนว่ยงานของภาครฐั	รฐัวิสาหกิจ	พนกังานวิทยาศาสตร	์พนกังานขาย	พนกังานท่ีปรกึษาในบรษัิทเอกชน
ประกอบอาชีพสว่นตวั	ตัง้บรษัิทวิสาหกิจ
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตร ปิโตรเคมแีละพอลิเมอร ์/ Petrochemical and Polymer
 Tel : 091- 8733464 
 Facebook : Petrochemical and Polymer WU
2. หลักสูตร สาขาวศิวกรรมโยธา / Civil Engineering
 Tel : 081- 3074482
	 Facebook	:	วิศวกรรมโยธา	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
3. หลักสูตร วศิวกรรมคอมพวิเตอรแ์ละปัญญาประดษิฐ ์/ Computer Engineering and Artificial Intelligence
 Email : skorakot@mail.wu.ac.th 
            Facebook : WU computer engineering
4. หลักสูตร วศิวกรรมเคร่ืองกลและหุน่ยนต/์ Mechanical and Robotic Engineering
 Tel : 088-1859332 
            Facebook : Mechanical & Robotic Engineering, WU
5. หลักสูตร วศิวกรรมเคมแีละเคมเีภสัชกรรม/ Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry
 Tel : 094-5958895 
            E-mail : khamwipawee@gmail.com 
            Facebook : Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry WU
6. หลักสูตร วศิวกรรมไฟฟ้า/ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
          Tel : 080-2024556
										Facebook	:	วิศวกรรมไฟฟา้	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์

ส�านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยี
School of Engineering 
and Technology
Website : https://engineer.wu.ac.th
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ส�านักวิชาสารสนเทศศาสตร์
School of Informatics
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2206-7, 0-7567-2451 

Website : https://Informatics.wu.ac.th          

Facebook : สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ 

 ส�านกัวชิาสารสนเทศศาสตรเ์ป็นส�านกัวชิาฯ		ท่ีเปิดสอนในรายวชิาท่ีเป็นอนาคตของโลก	เน่ืองจากเทคโนโลยี
สารสนเทศไดเ้ขา้มามีบทบาทตอ่การพฒันาประเทศชาตใิหเ้จรญิกา้วหนา้	สามารถแขง่ขนักบันานาประเทศได	้ในทกุ
หลกัสตูรของส�านกัวิชาฯ	ไดเ้นน้ใหน้กัศกึษามีความรูแ้ละมีศกัยภาพในการประยกุตใ์นงานในศาสตรต์า่ง	ๆ 	ไมว่า่จะ
เป็นดา้นการแพทย	์ดา้นการศกึษา	ดา้นธรุกิจ	อตุสาหกรรม	รวมถงึดา้นบนัเทิง	จดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐาน
ระดบัโลก	 (UKPSF)	 โดยคณาจารยผ์ูท้รงคณุวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญในแต่ละสาขาฯ	 มีหอ้งปฎิบตัิการท่ีทนัสมยั	
นอกจากนีย้งัเนน้ใหน้กัศกึษาไปสหกิจศกึษาในสถานประกอบการทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือเตรยีมความพรอ้มให้
บณัฑิตท่ีจบออกไปสามารถท�างานไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 1. นิเทศศาสตรด์จิทิลั 	(Digital	Communication	Arts)
 2. หลักสูตรเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดจิทิลั	(Information	Technology	and	Digital	Innovation)
 3. หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย ์(Innovation	of	Medical	Informatics)
 4. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนตแ์ละสื่อ	 (Bachelor	 of	 Information	
Science	Program	in	Digital	Content	and	Media)
 5. วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเทคโนโลยมัีลตมิเีดยี แอนิเมชัน และเกม	(Bachelor	of	Science	Program	
in	Multimedia	Technology,	Animation	and	Game)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 1. วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ การจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
	 				(Master	of	Science	Program	in	Management	of	Information	Technology)
 2. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาการจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศ 
	 				(Doctor	of	Philosophy	Program	in	Management	of	Information	Technology)
แนวทางการประกอบอาชีพ

	 บัณฑิตสามารถท�างานไดท้ัง้ในงานภาครฐั	 เอกชน	 หรือเป็นผูป้ระกอบการไดใ้นงานท่ีเก่ียวขอ้ง	 อาทิ	 
งานพฒันาระบบสารสนเทศทัง้ดา้นฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร	์ งานออกแบบและจดัการฐานขอ้มลู	 การวิเคราะหแ์ละ
การน�าเสนอขอ้มลู	งานพฒันสื่อดจิิทลัในรูปแบบตา่ง	ๆ	อาทิ	สื่อ	2	มิติ	3	มิติ	เกม	และสื่อมลัตมีิเดีย	อ่ืน	ๆ	รวมถงึ	 
งานสื่อสารการตลาด	งานสรา้งแบรนด	์และงานดา้นวิทยโุทรทศันแ์ละสื่อออนไลน	์เป็นตน้
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 “ส�านกัวิชาเนน้กระตุน้ใหน้กัศึกษาคิดวิเคราะหอ์ย่างสรา้งสรรคผ์่านโจทยว์ิจยั	 สรา้งนวตักรรมใหม่เพ่ือ
ตอบสนองการพฒันาดา้นการเกษตรและอตุสาหกรรมอาหารในปัจจบุนั	 อีกทัง้กระตุน้ใหน้กัศึกษาพฒันาทกัษะ 
การออกแบบพฒันาผลติภณัฑท์างการเกษตรและตอ่ยอดใหก้ารท�าธรุกิจในอนาคต”

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
    1. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาเกษตรศาสตรแ์ละนวัตกรรม
           Bachelor	of	Science	Program	in	Agriculture	and	Innovation
 แนวทางการประกอบอาชีพ

	 เกษตรกรอจัฉรยิะ	 (smart	 farmer)	 ในธุรกิจฟารม์เกษตร	นกัวิชาการหรือท่ีปรกึษาฟารม์เกษตรอจัฉรยิะ	
(smart	farm	advisor)	นกัวชิาการในบรษัิทธรุกิจเกษตร		เจา้ของธรุกิจฟารม์เกษตร	หรอืบรษัิทธรุกิจเกษตรทกุประเภท
นกัวิชาการในหนว่ยงานราชการ	นกัวิจยัในหนว่ยงานหรอืสถาบนัวิจยัทัง้ภาครฐัและเอกชน
 2. หลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรอ์าหารและนวัตกรรม 
				 				Bachelor	of	Science	(Food	Science	and	Innovation)
 แนวทางการประกอบอาชีพ

		 นกัวิชาการ		นกัวิทยาศาสตร	์	พนกังานฝ่ายผลติ		พนกังานฝ่ายประกนัคณุภาพ	เจา้หนา้ท่ีวิจยัและพฒันา
ผลติภณัฑ	์	นกัออกแบบและวิเคราะหร์ะบบโรงงานและกระบวนการผลติ	นกัทดสอบอาหาร	ผูเ้ช่ียวชาญผลติภณัฑ์
อาหาร	ธรุกิจสว่นตวัดา้นอาหาร	นกัออกแบบอาหาร	นกัโภชนาการดา้นอาหาร	ผูป้รุงอาหาร	(Chef)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
  1. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (หลักสตูรนานาชาต)ิ  
	 				Master	of	Science	Program	in	Agro-Industry	and		Biotechnology	(International	Program)
 2. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเกษตรศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 				Master	of	Science	Program	in	Agriculture	(International	Program)
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (หลักสูตรนานาชาต)ิ      
	 				Doctor	of	Philosophy	Program	in	Agro-Industry	and	Biotechnology	(International	Program)
 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาเกษตรศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
			 				Doctor	of	Philosophy	Program	in	Agriculture		(International	Program)

ส�านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร
School of Agricultural Technology 
and Food Industry
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2301

Website : https://act.wu.ac.th/

E-mail : techkaset.wu@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/Agricultural.wu

    สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม

    https://www.facebook.com/IAE.WU
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 เป็นสถาบนัการศกึษาท่ีมุง่มั่นในการสรา้งสถาปนิกและนกัออกแบบท่ีมีคณุภาพ	รบัผิดชอบในการสรา้งสรรค์
งานออกแบบเพ่ือชมุชนและสงัคม	ใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	ผสานความตอ้งการของมนษุยเ์พ่ือใหส้อดคลอ้งกบับรบิท
ทางวฒันธรรมและสภาพแวดลอ้ม	การเรยีนการสอนมุง่เนน้การฝึกปฏิบตั	ิลงพืน้ท่ีภาคสนาม	ท�างานอยา่งสนกุสนาน	
และเตม็ไปดว้ยผลงานท่ีมีประสทิธิภาพและไดม้าตรฐาน	เป็นท่ียอมรบัในระดบัสากลและองคก์รวิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาสถาปัตยกรรม
	 				Bachelor	of	Architecture	Program	in	Architecture
 2. หลักสูตรศลิปบณัฑติ สาขาการออกแบบภายใน
	 				Bachelor	of	Fine	Arts	Program	in	Interior	Design

แนวทางการประกอบอาชีพ

	 สถาปนิก	/	นกัออกแบบ,	อตุสาหกรรมการก่อสรา้ง-งานสรา้งสรรค-์การออกแบบ	3	มิตแิละภาพเคลื่อนไหว,	
อตุสาหกรรมในวงการอสงัหารมิทรพัย,์	ขา้ราชการ	/ครูอาจารย,์	เจา้ของธรุกิจ	SME	และ	Startup	ท่ีเก่ียวเน่ืองกบังาน
ออกแบบและกระบวนการสรา้งสรรค์

ส�านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการออกแบบ
School of Architecture and Design
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7547-6431-3

Website : https://arch.wu.ac.th

E-mail : pradwu@gmail.com

Facebook : Walailak Architecture and Design – A.D.
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ส�านักวิชาการจัดการ 

School of Management
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2201  โทรสาร 0-7567-2202

Website : https://management.wu.ac.th/

E-mail : Management@mail.wu.ac.th

Facebook : ส�านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ส�านกัวิชาการจดัการมีความเช่ียวชาญในการผลิตและถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นการจดัการ	ครอบคลมุทัง้
ทางดา้นการบญัชี	 เศรษฐศาสตร	์บรหิารธุรกิจ	อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบรกิาร	มุ่งเนน้การจดัการเรยีน 
การสอนท่ีปพืูน้ฐานดา้นการจดัการและเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรูส้าระรายวิชาเฉพาะดา้นตามสาขาวิชา 
ท่ีสนใจ	 มีการจดัการเรียนการสอนแบบ	Active	 Learning	 การปฏิบตัิงานจริงในรูปแบบสหกิจศกึษาหรือปฏิบตัิ
ทกัษะวชิาชีพ	อีกอยา่งนอ้ย	2	ภาคการศกึษา	เพ่ือสง่เสรมิใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีมีศกัยภาพในการท�างานและมีโอกาสไดร้บั 
การเสนองานก่อนส�าเรจ็การศกึษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

     1. หลักสูตรบญัชบีณัฑติ	(Bachelor	of	Accountancy	Program)
     2. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาการจดัการธุรกจิและการเงนิยุคดจิทิลั
									Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Business	Management	and	Finance	in	Digital	Era
     3. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาการตลาดดจิทิลัและการสร้างแบรนด์
									Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Digital	Marketing	and	Branding
     4. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาการจดัการโลจสิตกิส ์
									Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Logistics	Management
     5. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมการบริการ 
									Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Hospitality	Industry
     6. หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ สาขาศลิปะการประกอบอาหารอย่างมอือาชพี 
									Bachelor	of	Business	Administration	Program	in	Professional	Culinary	Arts
     7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ	(Bachelor	of	Economics	Program)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

     1. หลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการจดัการนวัตกรรมและการพฒันาธุรกจิ 
										Master	of	Business	Administration	Program	in	Innovation	Management	and	Business	Development
     2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาการจดัการนวัตกรรมและการพฒันาธุรกจิ 
									Doctor	of	Philosophy	Program	in	Innovation	Management	and	Business	Development
แนวทางการประกอบอาชีพ

	 สามารถท�างานไดท้ัง้ในภาครฐับาล	เอกชน	และประกอบธรุกิจสว่นตวั	หรอืธรุกิจอ่ืน	ๆ 	ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบญัชี	
เศรษฐศาสตร	์บรหิารธรุกิจ	อตุสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและการบรกิาร	โดยผูจ้บการศกึษาสามารถเลอืกต�าแหนง่งาน
ท่ีหลากหลายตรงความตอ้งการตามหลกัสตูรท่ีศกึษา	ทัง้ในต�าแหนง่ขา้ราชการ	พนกังานองคก์ารของรฐั	พนกังาน
รฐัวิสาหกิจ	พนกังานบรษัิทและหนว่ยงานเอกชน	รวมถงึการเป็นผูป้ระกอบการและนกัลงทนุอิสระ 
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	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณไ์ดพ้ฒันาพืน้ท่ีดา้นหนา้	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์ จ�านวน	 255	 ไร	่ 

โดยมีผืนดิน	 125	 ไร่	 	 ผืนน�า้	 130	 ไร่	 ให้เป็นสวนสาธารณะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในมหาวิทยาลัย 

ของประเทศไทย	 เป็นแหลง่พกัผอ่นหยอ่นใจ	สถานท่ีออกก�าลงักาย	 เป็นจดุเช็คอินและสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

ท่ีส �าคญัอีกแหง่หนึง่ในจงัหวดันครศรธีรรมราช

สวนวลัยลักษณ์
Walailak Park
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 “เก่งศาสตร์ภาษา หลากวิชารู้รอบ มุ่งกอปรกิจสู่สังคม” 
	 	 		 	 (ท่ีมา	:	อตัลกัษณบ์ณัฑิต)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
 1. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาอังกฤษ 
																Bachelor	of	Arts	Program	in	English
 2. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาจนี 
																Bachelor	of	Arts	Program	in	Chinese
 3. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาภาษาไทย 
																Bachelor	of	Arts	Program	in	Thai	Language

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
 ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาศลิปศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ 
											 Doctor	of	Philosophy	Program	in	Liberal	Arts	(International	Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

 ระดับปริญญาตรี	 อตุสาหกรรมการบรกิาร	 สายการบิน	 การท่องเท่ียว	 โรงแรม	ล่ามภาษา	 	 มคัคเุทศก	์															
งานประชาสมัพนัธ	์ปฏิคม	 เลขานกุาร	 งานการตลาด	 งานลกูคา้สมัพนัธ	์ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตา่งประเทศ	ครู	 อาจารย	์ 
นกัวิชาการ	นกัวิจยั	
 ระดับบัณฑิตศึกษา	 นกัวิชาการ/นกัวิจยัท่ีมีศกัยภาพในการวิจยั	การผลิตความรู	้ และการจดัการความรู ้
เก่ียวกบัมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์ อาจารยท์างดา้นศิลปศาสตร	์ มนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรใ์นสถาบนั
ระดบัอดุมศกึษา

ส�านักวิชาศิลปศาสตร์ 

School of Liberal Arts
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2002-3   

Website : https://sla.wu.ac.th    

E-mail : wuliberalarts@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/sla.wu.ac.th 
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	 ส �านกัวชิารฐัศาสตรแ์ละนิตศิาสตรม์ุง่พฒันาการเรยีนการสอนใหมี้คณุภาพ	สรา้งนกัศกึษาท่ีมีความรู	้ทกัษะ	
และส�านกึสาธารณะ	สนบัสนนุใหน้กัศกึษาทกุสาขาวชิาสามารถพฒันาทกัษะทางวชิาชีพและวชิาการ	โดยเปิดสอน
หลกัสตูรรฐัศาสตร	์รฐัประศาสนศาสตร	์และนิตศิาสตรท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมในระดบัปรญิญาตร	ี
นอกจากนีย้งัมีการสนบัสนนุการวจิยั	และงานบรกิารวชิาการแก่สงัคมในมิตท่ีิจะชว่ยท�าใหส้งัคมเขา้ใจความหลากหลาย
ทางวฒันธรรม	ความซบัซอ้นของความสมัพนัธท์างสงัคมในดา้นตา่ง	ๆ 	การเช่ือมโยงของปรากฏการณท์างสงัคมตัง้แต่
ระดบัโลกจนถงึระดบัทอ้งถ่ิน	และเสนอทางออกใหแ้ก่สงัคมในปัญหาส�าคญั	ๆ 	ได	้อีกทัง้ยงัมีงานวจิยัท่ีมีความโดดเดน่	
โดยเฉพาะดา้นนโยบายสาธารณะ	และการประเมินโครงการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ
                Bachelor of Political Science
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ
                Bachelor of Public Administration
 3. หลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ
                 Bachelor of Laws
แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบณัฑติ
	 บคุลากรดา้นการปกครองและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน,	 บคุลากรทางการเมืองและการทตู,	 บคุลากร 
ในองคก์รอิสระ,	บคุลากรในงานดา้นการวิจยัและโครงการพฒันา,	บคุลากรในองคก์รเอกชนทัง้ภายในประเทศและ
ระหวา่งประเทศ,	บคุลากรทัง้ในหนว่ยงานของรฐัและเอกชนท่ีท�างานในภมิูภาคอาเซียน
 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑติ
	 เจา้พนกังานปกครองปฏิบตักิาร	(ปลดัอ�าเภอ),	เจา้พนกังานปกครองสว่นทอ้งถ่ิน,นกัวิเคราะหน์โยบายและ
แผน,	นกัทรพัยากรบคุคล,	นกัวิชาการแรงงาน,	นกัพฒันาทรพัยากรมนษุย,์	นกับรหิารงานทั่วไป,	พนกังานองคก์ร
ของรฐัและเอกชน
 3. หลักสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ
	 ผูพิ้พากษา/ตลุาการ,	 พนกังานอยัการ,	 ทนายความ,	 นิติกร,	 ท่ีปรกึษากฎหมาย,	 ขา้ราชการ	พนกังาน 
ฝ่ายปกครอง	เจา้หนา้ท่ีต�ารวจ,	อาจารย	์และนกัวิจยั,	นกักฎหมายประจ�าองคก์ารระหวา่งประเทศ

ส�านักวิชารัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ 
School of Political Science and Laws
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7547-6208

Website :: https://polscilaw.wu.ac.th/

E-mail :: polsciandlaw.wu59@gmail.com

Facebook :: https://www.facebook.com/polscilawwu
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 ส�านกัวิชาพหภุาษาและการศกึษาทั่วไป	มุ่งเนน้ดา้นการสอนรายวิชาการศกึษาทั่วไป	 ใหมี้ความเป็นเลิศ	 
สรา้งฐานดา้นภาษา	พฒันาทกัษะชีวิต	 เพ่ือรว่มขบัเคลื่อนอตัลกัษณข์องมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณท่ี์ตอ้งการผลิต	
“บณัฑติใหเ้ป็นทัง้คนดแีละคนเก่ง”

	 ส �านกัวิชาพหภุาษาและการศกึษาทั่วไป	 รบัผิดชอบในการจดัการเรยีนการสอนรายวิชาหมวดศกึษาทั่วไป
ส�าหรบันกัศกึษาของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์โดยแบง่เป็น	4	กลุม่วิชา	ไดแ้ก่	
	 1.	กลุม่วิชาภาษา	
	 2.	กลุม่วิชามนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร	์
	 3.	กลุม่วิชาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	
	 4.	กลุม่วิชาสหศาสตร์

	 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปมุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนสามารถแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง	คดิวเิคราะหอ์ยา่งเป็นระบบ
และมีเหตุผล	 มีทกัษะดา้นภาษาและการสื่อสารท่ีดี	 สามารถน�าความรูท่ี้ไดไ้ปประยุกตใ์ชก้ับสาขาวิชาชีพและ 
การใชชี้วิตในสงัคมไดเ้ป็นอยา่งดี

ส�านักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป

School of Languages and General 
Education
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2401 

Website :  https://solgen.wu.ac.th/ /

E-mail :  solgen.wu@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/solgen.walailak
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 มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ	์ได	้“ยอ่โลกทัง้ใบ	มาไวท่ี้น่ี”	ณ	วทิยาลยันานาชาต	ิผา่นหลกัสตูรบรหิารธรุกิจบณัฑิต	
(หลกัสตูรนานาชาติ)	 โดยหลกัสตูรฯ	 ไดถ้กูออกแบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการบคุลากรในอนาคต	ทัง้ในไทย
และตา่งประเทศ	วิทยาลยันานาชาตมีิบรรยากาศการเรยีนการสอนแบบนานาชาตจิากเพ่ือนรว่มชัน้และคณาจารย	์	 
จากตา่งประเทศ	และมีโครงการ	EPrep	WUIC	Pre-College	English	 Intensive	Course	 เพ่ือเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นภาษาองักฤษใหก้บันกัศกึษา
	 วทิยาลยันานาชาตมีิความรว่มมือกบัสถาบนัในตา่งประเทศท่ีมีช่ือเสยีงหลายแหง่	อาทิ	University	of	Essex,	
Middlesex	University	London	และ	Coventry	University	London	เพ่ือเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาไดร้บัปรญิญา	2	ใบ	
ตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด	รวมทัง้มีโอกาสเป็นนกัศกึษาแลกเปลี่ยนระยะสัน้ท่ีประเทศองักฤษ	หรอืประเทศจีน	(ฮอ่งกง)	

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ
Bachelor	of	Business	Administration	(International	Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

	 •	เจา้ของธรุกิจผูป้ระกอบการอาชีพอิสระ
	 • ผูจ้ดัการ	ดา้นการตลาด	ธุรกิจระหวา่งประเทศ	การจดัการทั่วไป	การจดัการดา้นโลจิสติกส	์ การจดัการ 
ดา้นการทอ่งเท่ียว
	 •	อาจารย	์นกัวิชาการ
	 •	ท่ีปรกึษาดา้นธรุกิจ

วิทยาลัยนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Walailak University International College 
(WUIC)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2426

Website : https://wuic.wu.ac.th/

E-mail : wuic@mail.wu.ac.th

Facebook : Walailak University International College (WUIC)

Instagram : wuic_official

Twitter : wuic_official
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		 เป็นวิทยาลยัฯ	แหง่แรกและแหง่เดียวท่ีเปิดสอนหลกัสตูรสตัวแพทยศาสตรบณัฑิตเป็นหลกัสตูรนานาชาติ	 
มุง่เนน้ผลตินกัศกึษาใหส้ามารถคดิวเิคราะห	์สงัเคราะห	์โดยอิงกรอบมาตรฐานการสอน	UKPSF	จากประเทศองักฤษ	
พรอ้มดว้ยเครือ่งมือท่ีทนัสมยั	ยกระดบัการศกึษาของสตัวแพทยส์ูส่ากล	

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

   หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ 
				 Doctor	of	Veterinary	Medicine	Program	(International	Program)	

แนวทางการประกอบอาชีพ 

									 สตัวแพทยร์กัษาสตัว	์	สตัวแพทยค์วบคมุฟารม์สตัว	์	สตัวแพทยฝ่์ายวิชาการ	ท�างานในหนว่ยงานราชการ	
ท�างานในตา่งประเทศ	อาจารย/์นกัวิจยั	เจา้ของธรุกิจ	

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์

อัครราชกุมารี
Akkhraratchakumari Veterinary College 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7547-6001-3 

Website: https://veterinary.wu.ac.th/ 

E-mail: vet@mail.wu.ac.th 

Facebook: Vet-WU
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		 หลกัสตูรทนัสมยั	การเรยีนการสอนเชิงรุก	 ระบบหอ้งเรยีนอจัฉรยิะ	 เครือ่งมือและอปุกรณท์นัสมยัในระบบ
ดจิิทลั,	สอนโดยมืออาชีพ,	บรรยากาศมุง่เนน้การวจิยั	ประสบการณก์ารเรยีนการสอนท่ียอดเย่ียมภายใตส้ิง่แวดลอ้ม
ท่ีดี,	ประสบการณใ์นตา่งประเทศ,	จ�านวนผูป่้วยพอเพียงตอ่การเรยีน,	สนบัสนนุการศกึษาตลอดหลกัสตูร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  

 หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 Doctor	of	Dental	Surgery	Program		(International	Program)
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

 หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาทนัตแพทยศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ
	 Master	of	Science	Program	in	Dentistry	(International	Program)
แนวทางการประกอบอาชีพ

	 1.	ทนัตแพทยท์ัง้ในและตา่งประเทศ
	 2.	อาจารยห์รอืนกัวิจยัทางดา้นทนัตแพทยศาสตรห์รอืวิทยาศาสตรส์ขุภาพ
	 3.	การศกึษาตอ่ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Walailak University International 
College of Dentistry
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2299-0935

Website : https://www.wuicd.org/

E-mail : wuicdent@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/wuicd
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		 บณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ	์ท�าหนา้ท่ีเป็นผูร้บัผิดชอบในการก�ากบั	ดแูล	และก�าหนดนโยบาย
ดา้นการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์ ใหส้ามารถจดัการศกึษาไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ	
โดยใหจ้ดัการการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาแบบ	 European	model	 ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ 
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาสงูท่ีสดุ	ด�าเนินการจดัท�าและบรหิารจดัการหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาในรูปแบบ 
บูรณาการขา้มศาสตรใ์นเชิงลึกเพ่ือตอบสนองนโยบายของประเทศและเพ่ิมโอกาสใหน้ักศึกษาไดเ้ขา้มาศึกษา
ในศาสตรต์่าง	 ๆ	 นอกจากนี	้ บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณอ์อกกลไกหลกัในการควบคมุและติดตาม 
การศกึษาของนกัศกึษาใหเ้ป็นไปตามกรอบระยะเวลาท่ีหลกัสตูรตา่ง	 ๆ	ก�าหนดไว	้พรอ้มกนันัน้ด �าเนินการสง่เสรมิ
และสนบัสนนุการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาเพ่ือพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาใหมี้ความสามารถในการวิจยั
และสรา้งความรูท่ี้ไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 1. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ (นานาชาต)ิ
	 				Ph.D.	(Health	Sciences)
 2. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ (นานาชาต)ิ
	 				Ph.D.	(Agro-Industry	and	Biotechnology)
 3. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวัสดุศาสตรแ์ละนวัตกรรม (นานาชาต)ิ
	 				Ph.D.	(Materials	Science	and	Innovation)
 4. ปรัชญาดุษฎบีณัฑติ สาขาการจดัการ (นานาชาต)ิ
	 				Ph.D.	(Management)
 5. การจดัการมหาบณัฑติ สาขาการจดัการ (นานาชาต)ิ
	 				M.M.	(Management)
 6. วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยชีีวภาพ (นานาชาต)ิ
	 				M.Sc	(Agro-Industry	and	Biotechnology)
 7. วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวัสดุศาสตรแ์ละนวัตกรรม (นานาชาต)ิ
	 				M.Sc	(Materials	Science	and	Innovation)

บัณฑิตวิทยาลัย
College Graduate Studies
เบอร์โทรศัพท์  : 0-7567-2946

Website : https://grad.wu.ac.th

E-mail : grad.walailak@gmail.com
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	 	สหกิจศกึษาและการศกึษาเชิงบรูณาการ	(Cooperative	and	Work-	Integrated	Education:	หรอื	CWIE)	
คือหลกัสตูรการเรยีนการสอนในลกัษณะรว่มผลิตระหวา่งสถาบนัอดุมศกึษาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลยั
วลยัลกัษณ	์ ไดน้�าระบบสหกิจศกึษาท่ีเป็นรูปแบบหนึ่งของ	CWIE	มาปรบัใช	้ โดยก�าหนดใหน้กัศกึษามีการเรียน 
การสอนในสถานศึกษา	 สลบักบัการไปปฏิบตัิงานจริง	ณ	สถานประกอบการอย่างเป็นระบบ	ดว้ยความรว่มมือ 
จากสถานประกอบการ	และทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเป็นระบบการศกึษาท่ีผสมผสาน	การเรยีนกบัการปฏิบตัิงาน	และ 
ถือเป็นพนัธกิจสมัพนัธ	์ (Engagement)	 ระหว่าง	สถานศกึษากบัสถานประกอบการ	 ในรูปแบบหนึ่งท่ีด �าเนินการ	 
โดยยดึมาตรฐานการด�าเนินสหกิจศกึษาไทยเป็นหลกั”	(วิจิตร	ศรสีอา้น	:	2558)
	 ทัง้นีน้กัศกึษาตัง้แตปี่การศกึษา	2561	ตอ้งปฏิบตัิสหกิจศกึษาเป็นระยะเวลา	8	เดือนตอ่เน่ือง	โดยหลกัสตูร
สามารถก�าหนดระยะเวลาปฏิบตัสิหกิจศกึษามากกวา่มหาวิทยาลยัก�าหนดได	้อนัจะท�าใหบ้ณัฑิตมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
เป็นบณัฑิตท่ีพรอ้มท�างานตอบสนองนโยบายการศึกษาของประเทศ	ทัง้นีม้หาวิทยาลยัวลยัลกัษณส์่งนกัศึกษา 
ไปปฏิบตัิสหกิจศึกษาในหน่วยงานทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	 โดยมีความรว่มมือกบัสถานประกอบการกว่า	
5,000	แหง่
	 โดยมหาวิทยาลยัฯ	 ไดจ้ัดตัง้ศูนยส์หกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 เป็นหน่วยงานกลางเพ่ือพัฒนาระบบ 
การด�าเนินการจดัสหกิจศกึษา		ตามมาตรฐานส�านกังานปลดักระทรวงการอดุมศกึษา		วทิยาศาสตร	์	วจิยัและนวตักรรม	
และสมาคมสหกิจศกึษาไทย	ตลอดระยะเวลาการด�าเนินงานสหกิจศกึษา	ตัง้แต่การประกวดผลงานสหกิจศกึษา 
ดีเดน่ระดบัชาติ	 ในปีพทุธศกัราช	 2552	 –	 2564	 ในปัจจบุนั	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณแ์ละภาคีความรว่มมือไดร้บั
รางวลัระดบัชาติดา้นสหกิจศึกษา	 เป็นจ�านวน	 27	 รางวลั	 ประกอบดว้ย	นกัศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น	 13	 รางวลั	 
สถานประกอบการดีเดน่	11		รางวลั	และรางวลัระดบัสถาบนัและผูป้ฏิบตังิานดีเดน่จ�านวน	3	รางวลั

สหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการ   
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ความร่วมมือ
กับต่างประเทศ

		 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณใ์หค้วามส�าคญัในการสรา้งและพฒันาเครอืข่ายความรว่มมือในระดบันานาชาติ
เพ่ือยกระดบั	 International	Outlook	 ของสถาบนัอย่างต่อเน่ือง	 จึงเห็นไดว้่าความร่วมมือกับต่างประเทศของ
มหาวิทยาลยัมีความกา้วหนา้ในหลาย	ๆ	ประเทศ	มีจ�านวน	Memorandum	of	Understanding	(MOU)	ในประเทศ
ตา่ง	ๆ	ทัง้หมด	จ�านวน		76	MOU	ครอบคลมุ	ทัง้ในทวีปเอเชีย	ทวีปยโุรป	ทวีปออสเตรเลีย	และทวีปอเมรกิาเหนือ	
มีการด�าเนินกิจกรรมความรว่มมือตามตวัชีว้ดัยทุธศาสตรม์หาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์ จ�านวน	 76	MOUs	คิดเป็น 
รอ้ยละ	92	ซึง่พบวา่	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณด์�าเนินกิจกรรมในดา้นการแลกเปลี่ยนนกัศกึษามากท่ีสดุ	 รองลงมา 
คือ	การประชมุวิชาการนานาชาติ	 การแลกเปลี่ยนอาจารย	์ และงานวิจยั	 โดยไดท้ �า	MOU	 ในทวีปเอเชียมากท่ีสดุ	 
ถึง	 58	ฉบบั	 รองลงมา	 คือ	ทวีปยโุรป	 11	ฉบบั	ทวีปออสเตรเลีย	 4	 ฉบบั	 และทวีปอเมรกิาเหนือมี	 3	 ฉบบั	 โดย 
ในทวีปเอเชียมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณไ์ดท้ �า	MOU	กบัประเทศจีนมากท่ีสดุถงึ	13	ฉบบั	รองลงมาคือประเทศญ่ีปุ่ น	
และประเทศมาเลเซีย	ประเทศละ	10	ฉบบั	โดยมี	strategic	partner	ทัง้ในเอเชีย	และแถบยโุรป
	 ในปี	 พ.ศ.	 2564	 มหาวิทยาลยัไดข้บัเคลื่อนสถาบนัสู่การเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีคุณภาพระดบัโลก	 โดย 
ประสบความส�าเรจ็เป็นครัง้แรกคือ	 ไดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนั	 Times	Higher	 Education	 (THE)	 Impact	 
Rankings	 ท่ีอันดับ	 601-800	 เป็นล�าดับท่ี	 15	 ของประเทศ	 ท�าให้การสรา้งความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ได้รับการขับเคลื่อนอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะด้านการวิจัย	 (International	 Research	 Collaboration)	 
ผลของความรว่มมือทางดา้นวิจยัท�าใหส้ดัสว่นของ	Citation	per	 publication	 ของมหาวิทยาลยัอยู่ในระดบั	 8.8	 
ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงของประเทศ	 นอกจากนีม้หาวิทยาลยัยังสนับสนุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาแบบออนไลน ์
ในช่วงท่ีมีการระบาดของไวรสัโคโรนา	 มีนกัศึกษาจากประเทศจีนฝึกสหกิจศึกษาแบบออนไลน	์ จ�านวน	 30	 คน	
ประเทศอินโดนีเซียเขา้รว่มโครงการ	credit	transfer	กวา่	10	คน	มีการฝึกอบรมระดบันานาชาตริะยะสัน้ในหลกัสตูร	 
“Dengue	and	Zika	Prevention	Campaign”	จ�านวน	47	คน	จาก	19	ประเทศทั่วโลก		และหลกัสตูร	“Climate	Smart	
Agriculture:	 Smart	 Farming	Practices”	 	 มีผูเ้ขา้รว่มมากถงึ	 92	คน	จาก	26	ประเทศ	 โดยไดท้นุสนบัสนนุจาก	 
Thailand	International	Cooperation	Agency	(TICA)	เป็นตน้	และนอกจากนี	้นกัศกึษาจากประเทศจีนไดศ้กึษาแบบ
ออนไลนใ์นหลกัสตูร	Business	Administration	ทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก	จ�านวน	90	คน	ในสว่นของ
การจดัประชมุนานาชาตนิัน้	มหาวทิยาลยัเป็นเจา้ภาพรว่มจดัประชมุนานาชาตแิบบออนไลนก์บัหลายประเทศทั่วโลก
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  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ไดพ้ัฒนามหาวิทยาลัย 
โดยการน�าเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาเพ่ือใชจ้ดับริการ	 อ�านวย
ความสะดวกในดา้นการเรยีนการสอน	นกัศกึษาใหมท่ี่เขา้เรยีน
จะไดเ้รยีนในหอ้งเรยีนแบบ	Smart	Classroom	หอ้งปฏิบตักิารท่ี 
ทนัสมยั	Smart	Laboratory	ทัง้หลกัสตูรทางดา้นวทิยาศาสตร์
สขุภาพ	และหลกัสตูรทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	มีบรกิาร
รถไฟฟา้พลงังานแสงอาทิตย	์Smart	Mobility	มีกลอ้งวงจรปิด
พรอ้มดว้ยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการจัดระบบดูแลรักษา 
ความปลอดภยั	Smart	Security	ใหแ้ก่นกัศกึษา	24	ชั่วโมง

Smart 
University 
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	 ก่อสรา้งบนพืน้ท่ี	405	ไร	่ซึง่ประกอบดว้ย	อาคารอ�านวยการ	อาคารโรงพยาบาล	และกลุม่อาคารบา้นพกั

บุคลากร	 ขณะนีก้ารก่อสรา้งโดยภาพรวม	ณ	 ปัจจุบนั	 ไดด้ �าเนินการแลว้เสร็จในระยะแรก	 จากนัน้ในปี	 2565	

เป็นตน้ไป	จะเปิดบรกิารผูป่้วยใน	จ�านวน	120	 เตียง	419	 เตียง	550	 เตียง	และ	720	 เตียง	ตามล�าดบั	ซึง่จะเป็น

โรงพยาบาลศนูยข์นาดใหญ่ของภาคใตต้อนบน	มีบคุลากรไมน่อ้ยกวา่	3,000	คน	มีการใหบ้รกิารทางการแพทยก์วา่	

16	สาขาความเช่ียวชาญ	รองรบัการใหบ้รกิารเฉลี่ยปีละ	1	ลา้นคนตอ่ปี

											โรงพยาบาลศนูยก์ารแพทย	์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ	์ไดด้ �าเนินการเปิดโรงพยาบาลน�ารอ่งเม่ือเดือนกมุภาพนัธ	์

2560	มีการเปิดใหบ้รกิารคลนิิกตา่ง	ๆ		ดงันี	้1.	คลนิิกโรคทั่วไป	2.	คลนิิกตรวจสขุภาพ	3.	คลนิิกถนัยเมตต	์(เตา้นม)	 

4.	คลนิิกโรคหอบหืดและภมิูแพ	้		5.	คลนิิกอายรุกรรม		6.	คลนิิกเดก็		7.	คลนิิกศลัยกรรม	8.	คลนิิกตา	9.	คลนิิกเวชศาสตร์

ครอบครวั	 10.	คลินิกกระดกูและขอ้	 11.	คลินิกรกัษใ์จ	 (จิตเวช)	 12.	คลินิกเวชศาสตรฟ้ื์นฟ	ู 13.	คลินิกสตูินรเีวช	

14.	คลนิิกโรคผิวหนงั	ผิวพรรณ	และความงาม	15.	คลนิิกแพทยแ์ผนไทย		16.	คลนิิกโรคระบบทางเดนิหายใจ	(ARI)		

	 “เราตัง้เป้าเป็นโรงพยาบาลศนูยก์ารแพทยช์ัน้น�าท่ีทนัสมยัท่ีสดุของภาคใตต้อนบน	 เป้าหมายการก่อตัง้

โรงพยาบาลศนูยฯ์	 จึงไม่ใช่เพียงการบริการเท่านัน้	 แต่เป็นการส่งเสริมใหแ้พทยมี์การคน้ควา้วิจยัและบรูณาการ 

กบัการผลติแพทย	์ดงันัน้	การสรา้งโรงพยาบาลศนูยภ์าคใตต้อนบนจงึไมใ่ชเ่พียงการแบง่เบาภาระการใหบ้รกิารของ

โรงพยาบาลรฐัแตเ่ป็นการเพ่ิมทางเลอืกการรกัษาโรคซบัซอ้นและบรูณาการผลติผูเ้ช่ียวชาญและบคุลากรการแพทย์

เพ่ือประชาชนในภาคใตต้อนบน”

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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สระว่ายน�า้
	 สระเลก็	มีความกวา้ง	12	ยาว	25	เมตร	มีความลกึ	
ระดบั	0.07	เมตร	0.05	เมตรและลกึสดุอยูท่ี่	1.50	เมตร
	 สระใหญ่	 เป็นสระว่ายน�า้	 ท่ีใชใ้นการแข่งขัน
มาตรฐานมีความยาว	50.02	 เมตร	กวา้ง	 25	 เมตร	ลกึ	
2.00	เมตรตลอด

Swiming 
Pool

สนามเทนนิส 

	 	สนามกีฬาเทนนิส	8	สนาม	พืน้อะครลิคิ	ระดบั

มาตรฐานแข่งขนั	 สามารถเลน่และรองรบัการแข่งขนัได้

ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน	พรอ้มสถานท่ีเฉพาะ

ส�าหรบัฝึกตี	(Knock	Board)	

Fitness  

27

ศูนย์กีฬาและสุขภาพ
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1.	กองทนุเงินใหกู้ยื้มเพ่ือการศกึษาของรฐับาล	
2.	ทนุการศกึษาทั่วไป
3.	ทนุท�างานพิเศษ
4.	ทนุเงินยืมฉกุเฉิน
5.	ทนุการศกึษาชว่ยเหลือนกัศกึษาผูป้ระสบภยั
6.	ทนุการศกึษาส�าหรบันกัศกึษาท่ีมีผลการเรยีนดีเดน่
7.	ทนุการศกึษาส�าหรบัผูมี้ความสามารถทางดา้นกีฬา
8.	ทนุการศกึษาโครงการพิเศษตา่ง	ๆ	
				8.1	โครงการทนุพฒันาบณัฑิต	ส�าหรบัศตวรรษท่ี	21	
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
   8.2	 โครงการทนุนกัโภชนาการประจ�าศนูยก์ารแพทย	์
มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์
				8.3	โครงการทนุโปรแกรมเกียรตนิิยมวิทยาศาสตร์
				8.4	โครงการทนุผูมี้ความสามารถทางดา้นกีฬา
				8.5	โครงการทนุเพชรน�า้หนึง่
      8.6	โครงการทนุอดุมศกึษาเพ่ือพฒันาจงัหวดัชายแดน
ภาคใต้

หอพักนักศึกษา
 1. มีท่ีปรกึษาประจ�าหอพกัคอยดแูลใหค้ �าปรกึษา
	 2.	มีศนูยป์ระสานงานหอพกันกัศกึษา	
	 3. มีพนกังานรกัษาความปลอดภยั	 ตลอด	 24	
ชั่วโมง	 และระบบกลอ้งวงจรปิดภายในและบริเวณทกุ
หอพกั
	 4. มีแม่บา้นท�าความสะอาดพืน้ท่ีส่วนรวมของ
หอพกั
	 5.	มีหอ้งพกัท่ีสะดวก	สะอาด	สบายปลอดภยั	
	 6.  มีระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย	 ห้องทบทวน
รายวิชา	หอ้งปฏิบตัศิาสนกิจ	หอ้งรดีผา้	หอ้งดโูทรทศัน์
	 7.  มีบริการยาสามัญประจ�าบ้าน	 เวชภัณฑ์
ส �าหรบัปฐมพยาบาลเบือ้งตน้บรกิาร	และมีรถพยาบาล
บรกิาร	24	ชั่วโมง
	 8.	บรกิารน�า้ด่ืม	รอ้น/เยน็
	 9.	มีตูก้ดสนิคา้สะดวกซือ้

ห้องธรรมดา	4	คน
ประเภท	Superior
-	หอชาย	2	หอ
-	หอหญิง	8	หอ
ส�าหรับนักศึกษา
ทุกชั้นปี

ห้องปรับอากาศ
ส�าหรับ	2	คน
ประเภท	Deluxe
-	หอชาย	1	หอ
-	หอหญิง	1	หอ
ส�าหรับนักศึกษา	
ชั้นปีท่ี	2	ขึน้ไป

ห้องปรับอากาศ		
ส �าหรับ	4	คน	ประเภท	
Suit
-	หอหญิง	1	หอ
ส�าหรับนักศึกษา	ชั้นปีท่ี	
2	ขึน้ไป

WU		RESIDENCE
ห้องปรับอากาศ

-	4	เตียงนอน	
					(เตียง	2	ชั้น)
-	โต๊ะอ่านหนังสือ	เก้าอี ้
-	ตู้เสือ้ผ้า
-	ห้องน�้ารวม
-	WIFI		FREE

-	2	เตียงนอน	(พรอ้มฟกู)
-	โต๊ะอา่นหนงัสือ	เกา้อี ้
-	ตูเ้สือ้ผา้
-	หอ้งน�า้ภายในหอ้งพกั
-	ช�าระคา่ไฟฟา้ตามการใช	้		
		จรงิ/เดือน
-	WIFI		FREE
-	4	เตียงนอน	(พรอ้มฟกู)
-	2	หอ้งนอน
-	1	หอ้งท�างาน
-	โต๊ะอา่นหนงัสือ	เกา้อี ้
-	ตูเ้สือ้ผา้
-	หอ้งน�า้ภายในหอ้งพกั
-	ช�าระคา่ไฟฟา้ตามการใช	้	
		จรงิ/เดือน
-	WIFI	FREE

-	2	เตียงนอน	(พรอ้มฟกู)
-	โต๊ะอา่นหนงัสอื	เกา้อี ้
-	ตูเ้สือ้ผา้
-	หอ้งน�า้ภายในหอ้งพกั
-	ช�าระคา่ไฟฟา้ตามการใช้
		จรงิ/เดือน
-	ผา้มา่น
-	WIFI	FREE

2,700	บาท

4,800	บาท

4,500	บาท

2,500	บาท/
คน/เดือน

อัตราค่าธรรมเนียม
(คน/ภาคการศึกษา)

ประเภทห้องพัก ลักษณะห้องพัก

ทุนการศึกษา

อัตราค่าบริการหอพัก



อัตราค่าบริการหอพัก

อุทยานพฤกษศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

(Walailak Botanic Park) 

		 ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีอนรุกัษข์องมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ	์บนเนือ้ท่ี	1,350	ไร	่มีภารกิจใหบ้รกิารวชิาการ	เป็นแหลง่เรยีนรูต้ามอธัยาศยั	
และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวของจงัหวดันครศรธีรรมราช	มีพืน้ท่ีใหบ้รกิารหลกั	ๆ		ประกอบดว้ย	
 ป่าดัง้เดมิ	อดุมดว้ยไมพื้น้ถ่ิน	อาทิ	มะเม่ือย	พดุน�า้	ชมุแสง	โดยมีเสน้ทางศกึษาธรรมชาติ	มีหอคอย			ท่ีระดบัความสงู	25	
เมตร	ส�าหรบัชมเรอืนยอดไม	้มีทางเดนิเช่ือมระหวา่งหอคอยชมเรอืนยอดไม	้จ�านวน	2	หอคอย	และจดัท�าแหลง่เรยีนรูส้ตัวข์นาดเลก็
หลากหลายพนัธุ์
 เรือนพกัรับรอง	ไดร้บัมาตรฐาน	SHA	บรรยากาศรม่รืน่	 มีอา่งเก็บน�า้ขนาดใหญ่ดา้นหนา้อาคาร	เหมาะแก่การพกัผอ่นหยอ่นใจ		 
มีบรกิารหอ้งพกั	 รองรบัไดถ้ึง	 150	คน	 มีหอ้งประชมุขนาดเล็ก	 ส �าหรบัจดัประชมุ/อบรม/สมัมนา	 มีพืน้ท่ี	 ส �าหรบัท�ากิจกรรมค่าย	 
ลานกางเตน็ท	์และกิจกรรมรอบกองไฟ	
 สวนสมุนไพร	ในพืน้ท่ี	10	ไร	่มีการรวบรวมพืชสมนุไพรตามหลกัสาธารณสขุพืน้ฐาน	และส�าหรบัการเรยีนการสอนใหก้บั
ส�านกัวชิาเภสชัศาสตร	์	และส�านกัวชิาแพทยศาสตร	์(การแพทยแ์ผนไทยประยกุต)์	ภายใตก้ารดแูลของอทุยานพฤกษศาสตร	์ประกอบ
ดว้ยสมนุไพรมากกวา่	200	ชนิด	พรอ้มจดัท�าปา้ยสื่อความหมายเป็น	QR	Code	ใหผู้เ้ขา้เย่ียมชมรบัทราบถงึประโยชนข์องพืชสมนุไพร
แตล่ะชนิด	และมีภมิูทศันส์วยงามเหมาะแก่การออกก�าลงักายในสวนอีกดว้ย		
 พิพิธภัณฑธ์รรมชาติวิทยา	 ภายใตก้ารสนองพระราชด�าริ	 โครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร	ิ 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี(อพ.สธ.)	จดัแสดงรวบรวมองคค์วามรู	้“จากยอดเขาถงึใตท้ะเล”	มีพืน้ท่ีจดัแสดง	
17,000	ตารางเมตร	มีนิทรรศการภายใน	เชน่	หอ้งนิทรรศการเกรกิไกรเจา้ฟา้นกัอนรุกัษ	์ซึง่ถ่ายทอดเรือ่งราวการอนรุกัษท์รพัยากร
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้	กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ี และมีหอ้งแหง่การเรยีนรู	้ จ �านวน	6	หอ้ง	
และพืน้ท่ีรายรอบยงัมีการจดัโรงเรอืนไมท้นแลง้	 ไมท้ะเลทรายท่ีภายในอาคารรูปโดม	 มีพิพิธภณัฑส์นบัสนนุเก่ียวกบัชาติพนัธุข์อง 
มานิ	เป็นการจ�าลองชีวิต	ความเป็นอยูข่องคนรว่มกบัป่า	เป็นตน้
 อาคารการเรียนรู้ และแปลงรวบรวมสายพันธุก์ล้วย	 เพ่ือใหบ้รกิารวิชาการแก่นกัเรียน	นกัศกึษา	 และบคุคลทั่วไป
อยา่งตอ่เน่ือง	ตามความตอ้งการของหนว่ยงานท่ีขอรบับรกิาร	โดยสามารถเลือกกิจกรรมตามโปรแกรมท่ีวางไวแ้ลว้	นอกจากนีย้งัมี
กิจกรรมเย่ียมชมนิทรรศการ	 เชน่	หอ้งภมิูปัญญาท่ีเก่ียวขอ้งกบัป่าจากลุม่น�า้ปากพนงั	หอ้งจดัแสดงสตัวส์ต๊าฟ	หอ้งรา่งกายมนษุย	์
หอ้งดาราศาสตร	์ เป็นตน้	 และมีการรวบรวมสายพนัธุก์ลว้ยมากกวา่	 100	สายพนัธุ	์ โดยจดัท�าปา้ยส่ือความหมายเป็น	QR	Code	 
ใหศ้กึษารายละเอียดเชิงลกึ	พรอ้มมีการจ�าหนา่ยหนอ่กลว้ยชนิดตา่ง	ๆ	ส �าหรบัน�าไปปลกูสะสม	ขยายพนัธุ	์สูช่มุชน		
 ลานกจิกรรมหน้าอุทยานพฤกษศาสตร	์มีรูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีน�าสมยั	เป็นจดุ	check	in	ท่ีสามารถมองเหน็ทิวทศันข์อง
อา่งเก็บน�า้	พิพิธภณัฑธ์รรมชาตวิทิยา	และแนวเทือกเขาหลวง	มีการจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย	โดย	วนัจนัทร	์องัคาร	และพธุ	มีกิจกรรม
ออกก�าลงักาย	BOTA	Burn	Burn	ทกุวนัพฤหสับดี	มีตลาด	Bota	Market	การใหบ้รกิารจกัรยานป่ันเพ่ือสขุภาพทกุวนั	และกิจกรรม 
ท่ีผูร้บับรกิารมาใชป้ระโยชนใ์นพืน้ท่ี	 เชน่	การเดิน	วิ่ง	 ป่ัน	และ	Skate	ภายใตเ้นินดนิท่ีตัง้ของปา้ยช่ือ	 มีรา้นคา้จ�าหนา่ยของท่ีระลกึ	
หอ้งสปา/นวด	และรา้นกาแฟ	โดยจดัรถไฟฟา้ใหบ้รกิารเขา้เย่ียมชมภายในบรเิวณตา่ง	ๆ	ของอทุยานพฤกษศาสตรอี์กดว้ย	
	 ในปี	2565	อทุยานพฤกษศาสตรย์งัมีการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง	มีความมุง่มั่นพฒันาพืน้ท่ีใหเ้ป็นแหลง่เรยีนรูท้างธรรมชาติ	
และเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีโดดเดน่ท่ีสดุในภาคใต	้มีการจดัท�าโรงเรอืนกลว้ยไมข้นาดใหญ่	และโรงเรอืนอ่ืน	ๆ 	จ�านวน	8	โรงเรอืน	แปลง

รวบรวมพนัธุไ์ผภ่ายใตแ้นวคดิ	Bamboo	Village	เพ่ือเป็นแหลง่เรยีนรู	้และพกัผอ่นหยอ่นใจแก่ผูม้าเยือน	ตอ่ไป	

เบอร์โทรศัพท์  : 0-7547-6105

Website : https://botany.wu.ac.th






