ข้อมูลทั่วไป
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นมหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ที่ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานชื่อว่า “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
อันเป็ นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็ นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive   University)
ที่จดั การเรียนการสอนครอบคลุมทัง้ ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์
โดยพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็ นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการแบบครบวงจร  รวมทัง้ สิ่งอ�ำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น โรงอาหาร ร้านค้า ไปรษณีย ์ สถานพยาบาล  
สนามกีฬา และสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ เป็ นต้น  รวมทัง้ การจัดภูมิทศั น์ให้มีส่ิงแวดล้อมที่ดี   ร่มรื่น เขียวสะอาด  
ปราศจากมลพิษ  เป็ นแหล่งเรียนรูภ้ ายใต้ส่งิ แวดล้อมที่ดี Green  University
ระบบการศึกษา
มหาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ใ ช้ร ะบบหน่ ว ยวิ ช า
(Course Unit) จัด การเรี ย นการสอนแบบไตรภาค
(Trimester) ปี หนึง่ แบ่งเป็ น 3 ภาคการศึกษา  นักศึกษา
ระดับ ปริ ญ ญาตรี จ ะใช้เ วลาศึ ก ษาตามหลัก สูต ร 4,
5 และ 6 ปี ตามล�ำดับ โดยมหาวิทยาลัยก�ำหนดให้
นักศึกษาไปปฏิ บัติงาน สหกิ จ ศึกษา (Cooperative
Education) เป็ น ระบบการศึก ษาที่ จัด ให้มี ก ารผสม
ผสาน   การเรีย นของนัก ศึก ษาภายในมหาวิ ท ยาลัย
และสถานประกอบการเพื่ อ เพิ่ ม ประสบการณ์ เสริม
ทักษะด้านวิชาชีพแก่นกั ศึกษาให้สามารถน�ำทฤษฎีไปสู่
ภาคปฏิ บัติ ไ ด้อ ย่ า งเหมาะสม   พัฒ นาบัณ ฑิ ต ให้มี
คุณ ภาพสูง ขึน้ และตรงตามความต้อ งการของตลาด
แรงงาน  

ส�ำนักวิชา

กลุม่ วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
     - ส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์
     - ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์

     - ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
     - ส�ำนักวิชาสหเวชศาสตร์
     - ส�ำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
กลุม่ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      - ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์
      - ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
      - ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
      -  ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
      - ส�ำนักวิชาสถาปั ตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
กลุม่ สังคมศาสตร์
      - ส�ำนักวิชาการจัดการ
       - ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
       - ส�ำนักวิชารัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์
       - ส�ำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
กลุม่ หลักสูตรนานาชาติ
      - วิทยาลัยนานาชาติ
      - วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อคั รราชกุมารี
      - วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
      - บัณฑิตวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวไปสู่การเป็ น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ จึงได้นำ� กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ท้ ่ีมีคณ
ุ ภาพ
ของประเทศอังกฤษ หรือ UKPSF (The UK Professional Standards Framework) จาก The Higher Education
Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่ อประเมินและรับรองหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการสอน
ของคณาจารย์ โดยที่ ม หาวิ ท ยาลัย วลัย ลัก ษณ์ไ ด้ส มัค รเป็ น สมาชิ ก ของ UKPSF แล้ว ทาง HEA ซึ่ง เป็ น
หน่วยงานอิสระระดับชาติในสหราชอาณาจักร ที่พฒ
ั นากรอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับอุดมศึกษา UKPSF ได้รว่ มกับ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดฝึ กอบรมและประเมินคุณภาพการสอนและก�ำหนดวิทยฐานะของผูผ้ ่านการประเมิน
(DESCRIPTORS) ในหัวเรื่อง “กรอบมาตรฐานวิชาชีพเพื่อการสอนและการสนับสนุนการเรียนรู ท้ ่ีมีคณ
ุ ภาพของ
ประเทศอังกฤษ (The UK Professional Standards Framework (UKPSF)” ให้กบั อาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ผสู้ อน
มีทกั ษะความสามารถ มีความเป็ นมืออาชีพ ในการสอนมากขึน้ รวมถึงเพื่อให้นกั ศึกษามีทกั ษะในการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ มากกว่าการเรียนแบบท่องจ�ำ 
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ส�School
ำนักวิofชMedicine
าแพทยศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2801-6
Website : https://smd.wu.ac.th/
E-mail : duangsamorn.wo@wu.ac.th
Facebook : https://www.facebook.com/wusmd

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิ ดสอนระดับปริญญาตรี  3 หลักสูตร ประกอบด้วย แพทยศาสตรบัณฑิต แพทย์
แผนไทยประยุกต์ และวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย เพื่อผลิตแพทย์ แพทย์แผนไทยประยุกต์ และ
นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบตั ิ ตอบสนองความต้องการในการดูแล รักษา และส่งเสริม
การมีสขุ ภาพที่ดีของประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างมีคณ
ุ ภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
    
     Bachelor of Medicine Program
แนวทางการประกอบอาชีพ :  แพทย์เวชปฏิบตั ิท่วั ไป
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก�ำลังกาย
           Bachelor of Science Program in Sports and Exercise Science
แนวทางการประกอบอาชีพ :  ผูฝ้ ึ กสอนกีฬา  ผูแ้ นะน�ำการออกก�ำลังกาย  นักส่งเสริมสมรรถภาพร่างกาย
นักฟื ้ นฟูสมรรถภาพร่างกาย  ผูป้ ระกอบการด้านธุรกิจกีฬา  นักวิจยั ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บณ
ั ฑิต
   
    Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine Program
แนวทางการประกอบอาชี พ : แพทย์แ ผนไทยประยุก ต์ใ นสถานพยาบาลรัฐ และเอกชน รวมถึง
สถานบริการสุขภาพต่าง ๆ นักวิชาการ  นักวิทยาศาสตร์  นักวิจยั   เจ้าของกิจการคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์
หรือผูป้ ระกอบการธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ
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ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์
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/

ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็ นส�ำคัญ (Learner-centered approach)
ส่งเสริมและพัฒนาทักษะเภสัชกรรมชุมชน เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีทกั ษะด้านชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมตัง้ แต่
ระดับปฐมภูมิ โดยตระหนักถึงคุณค่าความเป็ นมนุษย์ของผูค้ น ใช้ชมุ ชนเป็ นฐานการเรียนรูแ้ ละการวิจยั เพื่อการแก้ไข
โจทย์ปัญหาด้านสุขภาพ โดยบูรณาการองค์ความรูท้ างเภสัชศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมกับการค้นคว้าข้อมูล
เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพ ตามปรัชญาหลักสูตรที่ว่า “เด่นทักษะเภสัชกรรมชุมชน เข้มข้นวิชาการ เก่งงาน
เทคโนโลยี มีทกั ษะการสื่อสาร ประสานสหสาขาวิชาชีพ ใฝ่ รู้ตลอดชีวติ ยึดจิตจรรยาบรรณ มุ่งมั่นท�ำงาน
ด้วยหัวใจความเป็ นมนุษย์”

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต / Doctor of Pharmacy

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส�ำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
    Master of science program Drug and Cosmetic Innovation (International program)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขานวัตกรรมยาและเครื่องส�ำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
    Doctor of Philosophy Program in Drug and Cosmetic Innovation (International program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เภสัชกรประจ�ำหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของรัฐ เช่น โรงพยาบาล ร้านยาและหน่วยงานด้านอุตสาหกรรม
การผลิตยา ชีววัตถุและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(เช่น กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การ
เภสัชกรรม เป็ นต้น) หน่วยงานด้านการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค หน่วยงานด้านการแพทย์แผนไทย
2. เภสัชกรประจ�ำหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของเอกชน เช่น โรงพยาบาล ร้านยา บริษัทยาในประเทศ บริษัท
ยาต่างประเทศ อุตสาหกรรมการผลิตและการขึน้ ทะเบียนยา ชีววัตถุ ผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและเครือ่ งส�ำอาง
3. นักวิจยั ในหน่วยงานของรัฐ เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา ศูนย์วิจยั
4. นักวิจัยในหน่วยงานของเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ศูนย์วิจัย
ทางคลินิก ศูนย์วิจยั และห้องปฏิบตั กิ ารชีวประสิทธิผลและชีวสมมูล บริษัทยาในประเทศ บริษัทยาต่างประเทศ
5. อาจารย์ในสถาบันการศึกษาในสังกัดของรัฐและเอกชน ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
6. ต�ำแหน่งอื่น ๆ ที่รบั ผิดชอบในด้านการควบคุมคุณภาพยา การประกันคุณภาพการผลิตยา การประกัน
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการที่ดำ� เนินงานตามมาตรฐานสากลต่าง ๆ การประกันคุณภาพการวิจยั ทางคลินิก
การพัฒนาธุรกิจเกี่ยวกับยาภายในประเทศและเพื่อการส่งออก การพัฒนาธุรกิจเครือ่ งส�ำอางและผลิตภัณฑ์สขุ ภาพ
ในประเทศและเพื่อการส่งออก การวิเคราะห์ตน้ ทุนและการลงทุนของธุรกิจยาในประเทศและต่างประเทศ การบริหาร
จัดการด้านเศรษฐศาสตร์และความคุม้ ทุนของธุรกิจยาในประเทศและต่างประเทศ เภสัชกรด้านการตลาด
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ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
School of Nursing

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2101
Website : https://nurse.wu.ac.th/
E-mail : schoolofnurse@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/walailaknursing

ส�ำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มุ่งสร้างบัณฑิตพยาบาลที่มีสมรรถนะสูง เป็ นทัง้ คนเก่งและคนดี คือสามารถ
“คิดวิเคราะห์ทางคลินกิ สร้างสรรค์นวัตกรรม สือ่ สารเชิงวิชาชีพ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลด้วยคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ”

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  
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

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
Certificate Program for Practical Nursing

แนวทางการประกอบอาชีพ

ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาสามารถท�ำงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลหรือสถานบริการสุขภาพทุกระดับ
ของภาครัฐและเอกชน ในสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา เพื่อการปฏิบตั ิงานในฐานะพยาบาลวิชาชีพ
ผูม้ สี มรรถนะปฏิบตั กิ ารพยาบาลและนักวิชาการในสถาบันการศึกษา หรือสถาบันทีเ่ กี่ยวข้องทางด้านสุขภาพ สามารถ
ประกอบอาชีพอิสระได้ โดยมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ และไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพพยาบาลและผดุงครรภ์
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ส�School
ำนักofวิAllied
ชาสหเวชศาสตร์
Health Sciences
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2602-4
Fax : 0-7567-2601
Website : https://www.sah.wu.ac.th
Facebook : facebook.com/SAHWU

เป็ นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบตั ิ ซื่อสัตย์มีวินยั ยึดมั่นจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็ นเลิศสูส่ ากล

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ / Bachelor of Sciences Program in Medical Technology
2. วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) หลักสูตรนานาชาติ / Bachelor of Science Program
in Medical Technology (International Program)
3. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ�ำบัด /Bachelor of Science Program in Physical Therapy

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ /Master of Science Program in Biomedical Sciences
2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ /Doctor of Philosophy Program in Biomedical Sciences

แนวทางการประกอบอาชีพ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์
ผูท้ ่ีสำ� เร็จการศึกษา  สามารถขอสอบเพื่อขึน้ ทะเบียนอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภา
เทคนิคการแพทย์  ปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์ท่ีปฏิบตั ิ
งานในห้องปฏิบตั กิ ารทางเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลทัง้ ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานตรวจสุขภาพ หน่วยงาน
ระบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิ   เป็ นผูแ้ ทนจ�ำหน่ายเครือ่ งมือ อุปกรณ์ และน�ำ้ ยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั ิการ
ทางการแพทย์   หรือเป็ นนักวิชาการ นักวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจยั ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทัง้ ในและต่างประเทศ นอกจากนีย้ งั สามารถประกอบธุรกิจส่วนตัว  เช่น เปิ ดสถานประกอบการให้บริการการตรวจ
วิเคราะห์ทางห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ เป็ นผูป้ ระเมินความเสีย่ งด้านสุขภาพ หรือ ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพในบริษทั
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 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 Universities or Research institutes
• National and international government and public entrepreneur, business, sale representative,
and specialist
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบ�ำบัด
เมื่อส�ำเร็จการศึกษาและผ่านการสอบความรู แ้ ละได้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพกายภาพบ�ำบัด
เรียบร้อยแล้ว จะสามารถปฏิบตั ิงานในฐานะนักกายภาพบ�ำบัดทัง้ ในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ศูนย์สง่ เสริมสมรรถภาพร่างกาย สโมสรกีฬา สถานเสริมความงามและ
สปา หรือประกอบอาชีพอิสระ เช่น เปิ ดคลินิกส่วนตัว รวมทัง้ เป็ นผูแ้ ทนจัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์ทางกายภาพบ�ำบัดและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาต่อเพื่อเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ นักวิชาการ นักวิจยั และอาจารย์ได้
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ส�ำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
School of Public Health
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2700, 2702
Website : https://sph.wu.ac.th/
Facebook : สาธารณสุขศาสตร์ วลัยลักษณ์

มีความเข้มแข็งทางวิชาการ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก เน้นลงมือปฏิบตั จิ ริง มีเครือข่าย
การเรียนการสอนและงานวิจยั กับนานาชาติ สหกิจศึกษา ณ ต่างประเทศ คณาจารย์ได้รบั การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อการสอนตามกรอบมาตรฐาน UKPSF

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม
                Bachelor of Science Program in Environmental Health
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                Bachelor of Science Program in Occupational Health and Safety
3. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
                Bachelor of Public Health

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
                Master of Public Health Program
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
                Master of Science Program in Environmental, Safety Technology and Health
3. Master of Science Program in Environmental, Safety Technology and Health (International Program)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเทคโนโลยีส่งิ แวดล้อม ความปลอดภัย และสุขภาพ
                Doctor of Philosophy Program in Environmental, Safety Technology and Health

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถท�ำงานด้านส่งเสริมและป้องกันสุขภาพทัง้ ด้านสาธารณสุข (ทุกหลักสูตร) และกลุม่ วิชาชีพของหลักสูตร
ทีเ่ ลือกเรียน  อาทิเช่น  นักวิชาการสาธารณสุข (โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ) เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ ผูค้ วบคุมระบบบ�ำบัดมลพิษน�ำ 
้ อากาศ จากอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่
สิ่งแวดล้อม
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ส�School
ำนักวิofชScience
าวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2005-6
Website : https://science.wu.ac.th
E-mail : science.wu@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/WUSchoolOfScience

ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มุง่ สร้างบัณฑิตที่สามารถสร้างองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และนวัตกรรม
ที่เรียกว่า “SMART” และสร้างบัณฑิตที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงเป็ นทัง้ “คนดีและคนเก่ง” พร้อมมุง่ เน้นการวิจยั
เพือ่ สร้างสรรค์องค์ความรูใ้ หม่ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทน่ี ำ� ไปสูค่ วามเป็ นเลิศทางวิชาการและเพือ่ ประยุกต์องค์ความรู ้
ดังกล่าวในการเรียนการสอนและการถ่ายทอดไปสูช่ มุ ชนและภาคธุรกิจในเชิงพาณิชย์ รวมทัง้ ส่งเสริมการเรียนรู ้ พัฒนา และ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ชมุ ชนเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ /Bachelor of Science Program in Science
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล /Bachelor of Science Program in Marine Science

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
      
  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Master Program in Science (International Program)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปั ญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Master Program in Data Science and Artificial Intelligence (International Program)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Doctor of Philosophy Program in Science (International Program)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปั ญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
     Doctor of Philosophy Program in Data Science and Artificial Intelligence (International Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์
ครู นักวิจยั ผูช้ ว่ ยวิจยั นักวิทยาศาสตร์ นักนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักสถิติ นักวิเคราะห์ขอ้ มูลในสถาบันการศึกษา
หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงาน ลูกจ้าง ในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ผูป้ ระกอบการและ
เจ้าของธุรกิจส่วนตัว
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล/นักชีววิทยา/นักนิเวศวิทยาทางทะเล นักวิชาการประมงปฏิบตั กิ าร/เจ้าพนักงานประมงปฏิบตั กิ าร
นักวิชาการสิง่ แวดล้อม นักวิชาการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นักภูมสิ ารสนเทศ นักวิทยาศาสตร์ (ห้องปฏิบตั กิ าร) นักวิจยั /
ผูช้ ว่ ยวิจยั นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม บุคลากร เจ้าหน้าทีใ่ นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นักวิชาชีพอื่น ๆ ในสถานประกอบการที่มีการด�ำเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผูช้ ว่ ยวิจยั ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วจิ ยั และพัฒนา ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานขาย พนักงานที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน
ประกอบอาชีพส่วนตัว ตัง้ บริษัทวิสาหกิจ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปั ญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและปั ญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ ผูช้ ว่ ยวิจยั ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ เจ้าหน้าที่วจิ ยั และพัฒนา ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องในสถาบันหรือหน่วยงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ พนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานขาย พนักงานที่ปรึกษาในบริษัทเอกชน
ประกอบอาชีพส่วนตัว ตัง้ บริษัทวิสาหกิจ
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ส�ำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
School of Engineering
and Technology
Website : https://engineer.wu.ac.th

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตร ปิ โตรเคมีและพอลิเมอร์ / Petrochemical and Polymer
Tel : 091- 8733464
Facebook : Petrochemical and Polymer WU
2. หลักสูตร สาขาวิศวกรรมโยธา / Civil Engineering
Tel : 081- 3074482
Facebook : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3. หลักสูตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปั ญญาประดิษฐ์ / Computer Engineering and Artificial Intelligence
Email : skorakot@mail.wu.ac.th
Facebook : WU computer engineering
4. หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกลและหุน่ ยนต์/ Mechanical and Robotic Engineering
Tel : 088-1859332
Facebook : Mechanical & Robotic Engineering, WU
5. หลักสูตร วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม/ Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry
Tel : 094-5958895
E-mail : khamwipawee@gmail.com
Facebook : Chemical Engineering and Pharmaceutical Chemistry WU
6. หลักสูตร วิศวกรรมไฟฟ้ า/ Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
Tel : 080-2024556
          Facebook : วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
School of Informatics
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2206-7, 0-7567-2451
Website : https://Informatics.wu.ac.th
Facebook : สารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

ส�ำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์เป็ นส�ำนักวิชาฯ  ที่เปิ ดสอนในรายวิชาที่เป็ นอนาคตของโลก เนื่องจากเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ ในทุก
หลักสูตรของส�ำนักวิชาฯ ได้เน้นให้นกั ศึกษามีความรูแ้ ละมีศกั ยภาพในการประยุกต์ในงานในศาสตร์ตา่ ง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม รวมถึงด้านบันเทิง จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน
ระดับโลก (UKPSF) โดยคณาจารย์ผทู้ รงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาฯ มีหอ้ งปฎิบตั ิการที่ทนั สมัย
นอกจากนีย้ งั เน้นให้นกั ศึกษาไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการทัง้ ในและต่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้
บัณฑิตที่จบออกไปสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. นิเทศศาสตร์ดจิ ทิ ลั (Digital Communication Arts)
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทิ ลั (Information Technology and Digital Innovation)
3. หลักสูตรนวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์ (Innovation of Medical Informatics)
4. หลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ (Bachelor of Information
Science Program in Digital Content and Media)
5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมลั ติมเี ดีย แอนิเมชัน และเกม (Bachelor of Science Program
in Multimedia Technology, Animation and Game)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (Master of Science Program in Management of Information Technology)
2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
    (Doctor of Philosophy Program in Management of Information Technology)

แนวทางการประกอบอาชีพ

บัณฑิตสามารถท�ำงานได้ทัง้ ในงานภาครัฐ เอกชน หรือเป็ นผูป้ ระกอบการได้ในงานที่เกี่ ยวข้อง อาทิ
งานพัฒนาระบบสารสนเทศทัง้ ด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ งานออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การวิเคราะห์และ
การน�ำเสนอข้อมูล งานพัฒนสื่อดิจิทลั ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ สื่อ 2 มิติ 3 มิติ เกม และสื่อมัลติมีเดีย อื่น ๆ รวมถึง
งานสื่อสารการตลาด งานสร้างแบรนด์ และงานด้านวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ เป็ นต้น
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ส�ำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
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

“ส�ำนักวิชาเน้นกระตุน้ ให้นกั ศึกษาคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ผ่านโจทย์วิจยั สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในปั จจุบนั อีกทัง้ กระตุน้ ให้นกั ศึกษาพัฒนาทักษะ
การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและต่อยอดให้การท�ำธุรกิจในอนาคต”

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม
Bachelor of Science Program in Agriculture and Innovation

แนวทางการประกอบอาชีพ

เกษตรกรอัจฉริยะ (smart farmer) ในธุรกิจฟาร์มเกษตร นักวิชาการหรือที่ปรึกษาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
(smart farm advisor) นักวิชาการในบริษัทธุรกิจเกษตร  เจ้าของธุรกิจฟาร์มเกษตร หรือบริษัทธุรกิจเกษตรทุกประเภท
นักวิชาการในหน่วยงานราชการ นักวิจยั ในหน่วยงานหรือสถาบันวิจยั ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม
   
    Bachelor of Science (Food Science and Innovation)

แนวทางการประกอบอาชีพ

นักวิชาการ  นักวิทยาศาสตร์  พนักงานฝ่ ายผลิต  พนักงานฝ่ ายประกันคุณภาพ เจ้าหน้าที่วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์  นักออกแบบและวิเคราะห์ระบบโรงงานและกระบวนการผลิต นักทดสอบอาหาร ผูเ้ ชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์
อาหาร ธุรกิจส่วนตัวด้านอาหาร นักออกแบบอาหาร นักโภชนาการด้านอาหาร ผูป้ รุงอาหาร (Chef)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Master of Science Program in Agro-Industry and  Biotechnology (International Program)
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Master of Science Program in Agriculture (International Program)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Doctor of Philosophy Program in Agro-Industry and Biotechnology (International Program)
4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
    Doctor of Philosophy Program in Agriculture  (International Program)
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ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
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.

เป็ นสถาบันการศึกษาที่มงุ่ มั่นในการสร้างสถาปนิกและนักออกแบบที่มคี ณ
ุ ภาพ รับผิดชอบในการสร้างสรรค์
งานออกแบบเพื่อชุมชนและสังคม ใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสม ผสานความต้องการของมนุษย์เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท
ทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม การเรียนการสอนมุง่ เน้นการฝึ กปฏิบตั ิ ลงพืน้ ที่ภาคสนาม ท�ำงานอย่างสนุกสนาน
และเต็มไปด้วยผลงานที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เป็ นที่ยอมรับในระดับสากลและองค์กรวิชาชีพ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปั ตยกรรม
    Bachelor of Architecture Program in Architecture
2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน
    Bachelor of Fine Arts Program in Interior Design

แนวทางการประกอบอาชีพ

สถาปนิก / นักออกแบบ, อุตสาหกรรมการก่อสร้าง-งานสร้างสรรค์-การออกแบบ 3 มิตแิ ละภาพเคลื่อนไหว,
อุตสาหกรรมในวงการอสังหาริมทรัพย์, ข้าราชการ /ครูอาจารย์, เจ้าของธุรกิจ SME และ Startup ที่เกี่ยวเนื่องกับงาน
ออกแบบและกระบวนการสร้างสรรค์
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ส�ำนักวิชาการจัดการ
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�ำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ส�ำนักวิชาการจัดการมีความเชี่ยวชาญในการผลิตและถ่ายทอดองค์ความรู ด้ า้ นการจัดการ ครอบคลุมทัง้
ทางด้านการบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ มุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ปพู ืน้ ฐานด้านการจัดการและเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เรียนรู ส้ าระรายวิชาเฉพาะด้านตามสาขาวิชา
ที่สนใจ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การปฏิบตั ิงานจริงในรู ปแบบสหกิจศึกษาหรือปฏิบตั ิ
ทักษะวิชาชีพ อีกอย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เป็ นบัณฑิตที่มีศกั ยภาพในการท�ำงานและมีโอกาสได้รบั
การเสนองานก่อนส�ำเร็จการศึกษา

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต (Bachelor of Accountancy Program)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจทิ ลั
         Bachelor of Business Administration Program in Business Management and Finance in Digital Era
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจทิ ลั และการสร้างแบรนด์
         Bachelor of Business Administration Program in Digital Marketing and Branding
4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์
         Bachelor of Business Administration Program in Logistics Management
5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
         Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry
6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
         Bachelor of Business Administration Program in Professional Culinary Arts
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Economics Program)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
          Master of Business Administration Program in Innovation Management and Business Development
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมและการพัฒนาธุรกิจ
         Doctor of Philosophy Program in Innovation Management and Business Development

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถท�ำงานได้ทงั้ ในภาครัฐบาล เอกชน และประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือธุรกิจอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการบัญชี
เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ โดยผูจ้ บการศึกษาสามารถเลือกต�ำแหน่งงาน
ที่หลากหลายตรงความต้องการตามหลักสูตรที่ศกึ ษา ทัง้ ในต�ำแหน่งข้าราชการ พนักงานองค์การของรัฐ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัทและหน่วยงานเอกชน รวมถึงการเป็ นผูป้ ระกอบการและนักลงทุนอิสระ

13

สวนวลั
ย
ลั
ก
ษณ์
Walailak Park
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้พฒ
ั นาพืน้ ที่ดา้ นหน้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำนวน 255 ไร่
โดยมี ผื น ดิ น 125 ไร่   ผื น น�ำ 
้ 130 ไร่ ให้เ ป็ น สวนสาธารณะที่ มี ข นาดใหญ่ ท่ี สุด ในมหาวิ ท ยาลัย
ของประเทศไทย เป็ นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่ออกก�ำลังกาย เป็ นจุดเช็คอินและสถานที่ทอ่ งเที่ยว
ที่สำ� คัญอีกแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

14
14

15
15

ส�ำนักวิชาศิลปศาสตร์
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

“เก่งศาสตร์ภาษา หลากวิชารู้รอบ มุ่งกอปรกิจสู่สังคม”
(ที่มา : อัตลักษณ์บณ
ั ฑิต)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ
                Bachelor of Arts Program in English
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน
                Bachelor of Arts Program in Chinese
3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย
                Bachelor of Arts Program in Thai Language

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาศิลปศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
           Doctor of Philosophy Program in Liberal Arts (International Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

ระดับปริญญาตรี อุตสาหกรรมการบริการ สายการบิน การท่องเที่ยว โรงแรม ล่ามภาษา   มัคคุเทศก์                
งานประชาสัมพันธ์ ปฏิคม เลขานุการ งานการตลาด งานลูกค้าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ ครู อาจารย์
นักวิชาการ นักวิจยั
ระดับบัณฑิตศึกษา นักวิชาการ/นักวิจยั ที่มีศกั ยภาพในการวิจยั การผลิตความรู ้ และการจัดการความรู ้
เกี่ยวกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์ทางด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา
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ส�ำนักวิชารัฐศาสตร์
และนิ
ต
ศ
ิ
าสตร์
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

ส�ำนักวิชารัฐศาสตร์และนิตศิ าสตร์มงุ่ พัฒนาการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพ สร้างนักศึกษาที่มคี วามรู ้ ทักษะ
และส�ำนึกสาธารณะ สนับสนุนให้นกั ศึกษาทุกสาขาวิชาสามารถพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและวิชาการ โดยเปิ ดสอน
หลักสูตรรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในระดับปริญญาตรี
นอกจากนีย้ งั มีการสนับสนุนการวิจยั และงานบริการวิชาการแก่สงั คมในมิตทิ จ่ี ะช่วยท�ำให้สงั คมเข้าใจความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมในด้านต่าง ๆ การเชื่อมโยงของปรากฏการณ์ทางสังคมตัง้ แต่
ระดับโลกจนถึงระดับท้องถิ่น และเสนอทางออกให้แก่สงั คมในปัญหาส�ำคัญ ๆ ได้ อีกทัง้ ยังมีงานวิจยั ทีม่ คี วามโดดเด่น
โดยเฉพาะด้านนโยบายสาธารณะ และการประเมินโครงการ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Political Science
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Public Administration
3. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
บุคลากรด้านการปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บุคลากรทางการเมืองและการทูต, บุคลากร
ในองค์กรอิสระ, บุคลากรในงานด้านการวิจยั และโครงการพัฒนา, บุคลากรในองค์กรเอกชนทัง้ ภายในประเทศและ
ระหว่างประเทศ, บุคลากรทัง้ ในหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ทำ� งานในภูมิภาคอาเซียน
2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบตั กิ าร (ปลัดอ�ำเภอ), เจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น,นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการแรงงาน, นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักบริหารงานทั่วไป, พนักงานองค์กร
ของรัฐและเอกชน
3. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต
ผูพ้ ิพากษา/ตุลาการ, พนักงานอัยการ, ทนายความ, นิติกร, ที่ปรึกษากฎหมาย, ข้าราชการ พนักงาน
ฝ่ ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำ� รวจ, อาจารย์ และนักวิจยั , นักกฎหมายประจ�ำองค์การระหว่างประเทศ
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ส�ำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป
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

ส�ำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มุ่งเน้นด้านการสอนรายวิชาการศึกษาทั่วไป ให้มีความเป็ นเลิศ
สร้างฐานด้านภาษา พัฒนาทักษะชีวิต เพื่อร่วมขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ท่ีตอ้ งการผลิต
“บัณฑิตให้เป็ นทัง้ คนดีและคนเก่ง”
ส�ำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป รับผิดชอบในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ส�ำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยแบ่งเป็ น 4 กลุม่ วิชา ได้แก่
1. กลุม่ วิชาภาษา
2. กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุม่ วิชาสหศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมุง่ พัฒนาให้ผเู้ รียนสามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง คิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
และมีเหตุผล มีทกั ษะด้านภาษาและการสื่อสารที่ดี สามารถน�ำความรู ท้ ่ีได้ไปประยุกต์ใช้กับสาขาวิชาชีพและ
การใช้ชีวิตในสังคมได้เป็ นอย่างดี
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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

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ “ย่อโลกทัง้ ใบ มาไว้ท่นี ่”ี ณ วิทยาลัยนานาชาติ ผ่านหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) โดยหลักสูตรฯ ได้ถกู ออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการบุคลากรในอนาคต ทัง้ ในไทย
และต่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติมีบรรยากาศการเรียนการสอนแบบนานาชาติจากเพื่อนร่วมชัน้ และคณาจารย์  
จากต่างประเทศ และมีโครงการ EPrep WUIC Pre-College English Intensive Course เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษให้กบั นักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติมคี วามร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศที่มชี ่อื เสียงหลายแห่ง อาทิ University of Essex,
Middlesex University London และ Coventry University London เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาได้รบั ปริญญา 2 ใบ
ตามเงื่อนไขที่กำ� หนด รวมทัง้ มีโอกาสเป็ นนักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะสัน้ ที่ประเทศอังกฤษ หรือประเทศจีน (ฮ่องกง)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Bachelor of Business Administration (International Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

• เจ้าของธุรกิจผูป้ ระกอบการอาชีพอิสระ
• ผูจ้ ดั การ ด้านการตลาด ธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการทั่วไป การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการ
ด้านการท่องเที่ยว
• อาจารย์ นักวิชาการ
• ที่ปรึกษาด้านธุรกิจ
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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

เป็ นวิทยาลัยฯ แห่งแรกและแห่งเดียวที่เปิ ดสอนหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตเป็ นหลักสูตรนานาชาติ
มุง่ เน้นผลิตนักศึกษาให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยอิงกรอบมาตรฐานการสอน UKPSF จากประเทศอังกฤษ
พร้อมด้วยเครือ่ งมือที่ทนั สมัย ยกระดับการศึกษาของสัตวแพทย์สสู่ ากล

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
   

หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Veterinary Medicine Program (International Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

         สัตวแพทย์รกั ษาสัตว์  สัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสัตว์  สัตวแพทย์ฝ่ายวิชาการ ท�ำงานในหน่วยงานราชการ
ท�ำงานในต่างประเทศ อาจารย์/นักวิจยั เจ้าของธุรกิจ
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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

หลักสูตรทันสมัย การเรียนการสอนเชิงรุก ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เครือ่ งมือและอุปกรณ์ทนั สมัยในระบบ
ดิจิทลั , สอนโดยมืออาชีพ, บรรยากาศมุง่ เน้นการวิจยั ประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยอดเยี่ยมภายใต้สง่ิ แวดล้อม
ที่ดี, ประสบการณ์ในต่างประเทศ, จ�ำนวนผูป้ ่ วยพอเพียงต่อการเรียน, สนับสนุนการศึกษาตลอดหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Doctor of Dental Surgery Program  (International Program)

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
Master of Science Program in Dentistry (International Program)

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ทันตแพทย์ทงั้ ในและต่างประเทศ
2. อาจารย์หรือนักวิจยั ทางด้านทันตแพทยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
3. การศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
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บัCollege
ณฑิตGraduate
วิทยาลัStudies
ย
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-2946
Website : https://grad.wu.ac.th
E-mail : grad.walailak@gmail.com

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท�ำหน้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการก�ำกับ ดูแล และก�ำหนดนโยบาย
ด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้จดั การการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแบบ European model ให้เกิดประสิทธิ ภาพในการบริหารจัดการ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสูงที่สดุ ด�ำเนินการจัดท�ำและบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในรู ปแบบ
บูรณาการข้ามศาสตร์ในเชิงลึกเพื่อตอบสนองนโยบายของประเทศและเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามาศึกษา
ในศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนี ้ บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกกลไกหลักในการควบคุมและติดตาม
การศึกษาของนักศึกษาให้เป็ นไปตามกรอบระยะเวลาที่หลักสูตรต่าง ๆ ก�ำหนดไว้ พร้อมกันนัน้ ด�ำเนินการส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความสามารถในการวิจยั
และสร้างความรูท้ ่ีได้รบั การยอมรับในระดับนานาชาติ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

1. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ)
    Ph.D. (Health Sciences)
2. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (นานาชาติ)
    Ph.D. (Agro-Industry and Biotechnology)
3. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม (นานาชาติ)
    Ph.D. (Materials Science and Innovation)
4. ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาการจัดการ (นานาชาติ)
    Ph.D. (Management)
5. การจัดการมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ (นานาชาติ)
    M.M. (Management)
6. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (นานาชาติ)
    M.Sc (Agro-Industry and Biotechnology)
7. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวัสดุศาสตร์และนวัตกรรม (นานาชาติ)
    M.Sc (Materials Science and Innovation)
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สหกิ
จ
ศึ
ก
ษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ (Cooperative and Work- Integrated Education: หรือ CWIE)
คือหลักสูตรการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ ได้นำ� ระบบสหกิจศึกษาที่เป็ นรู ปแบบหนึ่งของ CWIE มาปรับใช้ โดยก�ำหนดให้นกั ศึกษามีการเรียน
การสอนในสถานศึกษา สลับกับการไปปฏิบตั ิงานจริง ณ สถานประกอบการอย่างเป็ นระบบ ด้วยความร่วมมือ
จากสถานประกอบการ และทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเป็ นระบบการศึกษาที่ผสมผสาน การเรียนกับการปฏิบตั ิงาน และ
ถือเป็ นพันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ระหว่าง สถานศึกษากับสถานประกอบการ ในรู ปแบบหนึ่งที่ดำ� เนินการ
โดยยึดมาตรฐานการด�ำเนินสหกิจศึกษาไทยเป็ นหลัก” (วิจิตร ศรีสอ้าน : 2558)
ทัง้ นีน้ กั ศึกษาตัง้ แต่ปีการศึกษา 2561 ต้องปฏิบตั ิสหกิจศึกษาเป็ นระยะเวลา 8 เดือนต่อเนื่อง โดยหลักสูตร
สามารถก�ำหนดระยะเวลาปฏิบตั สิ หกิจศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยก�ำหนดได้ อันจะท�ำให้บณ
ั ฑิตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เป็ นบัณฑิตที่พร้อมท�ำงานตอบสนองนโยบายการศึกษาของประเทศ ทัง้ นีม้ หาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ส่งนักศึกษา
ไปปฏิบตั ิสหกิจศึกษาในหน่วยงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีความร่วมมือกับสถานประกอบการกว่า
5,000 แห่ง
โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดตัง้ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็ นหน่วยงานกลางเพื่อพัฒนาระบบ
การด�ำเนินการจัดสหกิจศึกษา  ตามมาตรฐานส�ำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วจิ ยั และนวัตกรรม
และสมาคมสหกิจศึกษาไทย ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานสหกิจศึกษา ตัง้ แต่การประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ดีเด่นระดับชาติ ในปี พทุ ธศักราช 2552 – 2564 ในปั จจุบนั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และภาคีความร่วมมือได้รบั
รางวัลระดับชาติดา้ นสหกิจศึกษา เป็ นจ�ำนวน 27 รางวัล ประกอบด้วย นักศึกษาสหกิจศึกษาดีเด่น 13 รางวัล
สถานประกอบการดีเด่น 11  รางวัล และรางวัลระดับสถาบันและผูป้ ฏิบตั งิ านดีเด่นจ�ำนวน 3 รางวัล
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ความร่
ว
มมื
อ
กับต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความส�ำคัญในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับนานาชาติ
เพื่อยกระดับ International Outlook ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นได้ว่าความร่วมมือกับต่างประเทศของ
มหาวิทยาลัยมีความก้าวหน้าในหลาย ๆ ประเทศ มีจำ� นวน Memorandum of Understanding (MOU) ในประเทศ
ต่าง ๆ ทัง้ หมด จ�ำนวน  76 MOU ครอบคลุม ทัง้ ในทวีปเอเชีย ทวีปยุโรป ทวีปออสเตรเลีย และทวีปอเมริกาเหนือ
มีการด�ำเนินกิจกรรมความร่วมมือตามตัวชีว้ ดั ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำนวน 76 MOUs คิดเป็ น
ร้อยละ 92 ซึง่ พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำ� เนินกิจกรรมในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษามากที่สดุ รองลงมา
คือ การประชุมวิชาการนานาชาติ การแลกเปลี่ยนอาจารย์ และงานวิจยั โดยได้ทำ � MOU ในทวีปเอเชียมากที่สดุ
ถึง 58 ฉบับ รองลงมา คือ ทวีปยุโรป 11 ฉบับ ทวีปออสเตรเลีย 4 ฉบับ และทวีปอเมริกาเหนือมี 3 ฉบับ โดย
ในทวีปเอเชียมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ทำ � MOU กับประเทศจีนมากที่สดุ ถึง 13 ฉบับ รองลงมาคือประเทศญี่ปนุ่
และประเทศมาเลเซีย ประเทศละ 10 ฉบับ โดยมี strategic partner ทัง้ ในเอเชีย และแถบยุโรป
ในปี พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้ขบั เคลื่อนสถาบันสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพระดับโลก โดย
ประสบความส�ำเร็จเป็ นครัง้ แรกคือ ได้รบั การจัดอันดับจากสถาบัน Times Higher Education (THE) Impact
Rankings ที่ อัน ดับ 601-800 เป็ น ล�ำ ดับ ที่ 15 ของประเทศ ท�ำ ให้ก ารสร้า งความร่ว มมื อ กับ ต่ า งประเทศ
ได้ร ับ การขับ เคลื่ อ นอย่ า งเข้ม ข้น โดยเฉพาะด้า นการวิ จัย (International Research Collaboration)
ผลของความร่วมมือทางด้านวิจยั ท�ำให้สดั ส่วนของ Citation per publication ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับ 8.8
ซึ่งจัดอยู่ในระดับสูงของประเทศ นอกจากนีม้ หาวิทยาลัยยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบออนไลน์
ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนา มีนกั ศึกษาจากประเทศจีนฝึ กสหกิจศึกษาแบบออนไลน์ จ�ำนวน 30 คน
ประเทศอินโดนีเซียเข้าร่วมโครงการ credit transfer กว่า 10 คน มีการฝึ กอบรมระดับนานาชาติระยะสัน้ ในหลักสูตร
“Dengue and Zika Prevention Campaign” จ�ำนวน 47 คน จาก 19 ประเทศทั่วโลก  และหลักสูตร “Climate Smart
Agriculture: Smart Farming Practices”  มีผเู้ ข้าร่วมมากถึง 92 คน จาก 26 ประเทศ โดยได้ทนุ สนับสนุนจาก
Thailand International Cooperation Agency (TICA) เป็ นต้น และนอกจากนี ้ นักศึกษาจากประเทศจีนได้ศกึ ษาแบบ
ออนไลน์ในหลักสูตร Business Administration ทัง้ ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จ�ำนวน 90 คน ในส่วนของ
การจัดประชุมนานาชาตินนั้ มหาวิทยาลัยเป็ นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมนานาชาติแบบออนไลน์กบั หลายประเทศทั่วโลก
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Smart
University
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้พัฒนามหาวิ ทยาลัย
โดยการน�ำเทคโนโลยีท่ีทนั สมัยมาเพื่อใช้จดั บริการ อ�ำนวย
ความสะดวกในด้านการเรียนการสอน นักศึกษาใหม่ท่เี ข้าเรียน
จะได้เรียนในห้องเรียนแบบ Smart Classroom ห้องปฏิบตั กิ ารที่
ทันสมัย Smart Laboratory ทัง้ หลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และหลักสูตรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีบริการ
รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Smart Mobility มีกล้องวงจรปิ ด
พร้อ มด้ว ยเทคโนโลยี ท่ี ทัน สมัย ในการจัด ระบบดูแ ลรัก ษา
ความปลอดภัย Smart Security ให้แก่นกั ศึกษา 24 ชั่วโมง
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โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ก่อสร้างบนพืน้ ที่ 405 ไร่ ซึง่ ประกอบด้วย อาคารอ�ำนวยการ อาคารโรงพยาบาล และกลุม่ อาคารบ้านพัก
บุคลากร ขณะนีก้ ารก่อสร้างโดยภาพรวม ณ ปั จจุบนั ได้ดำ� เนินการแล้วเสร็จในระยะแรก จากนัน้ ในปี 2565
เป็ นต้นไป จะเปิ ดบริการผูป้ ่ วยใน จ�ำนวน 120 เตียง 419 เตียง 550 เตียง และ 720 เตียง ตามล�ำดับ ซึง่ จะเป็ น
โรงพยาบาลศูนย์ขนาดใหญ่ของภาคใต้ตอนบน มีบคุ ลากรไม่นอ้ ยกว่า 3,000 คน มีการให้บริการทางการแพทย์กว่า
16 สาขาความเชี่ยวชาญ รองรับการให้บริการเฉลี่ยปี ละ 1 ล้านคนต่อปี
           โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดำ� เนินการเปิ ดโรงพยาบาลน�ำร่องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์
2560 มีการเปิ ดให้บริการคลินิกต่าง ๆ  ดังนี ้ 1. คลินิกโรคทั่วไป 2. คลินิกตรวจสุขภาพ 3. คลินิกถันยเมตต์ (เต้านม)
4. คลินกิ โรคหอบหืดและภูมแิ พ้   5. คลินกิ อายุรกรรม  6. คลินกิ เด็ก  7. คลินกิ ศัลยกรรม 8. คลินกิ ตา 9. คลินกิ เวชศาสตร์
ครอบครัว 10. คลินิกกระดูกและข้อ 11. คลินิกรักษ์ใจ (จิตเวช) 12. คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู 13. คลินิกสูตินรีเวช
14. คลินิกโรคผิวหนัง ผิวพรรณ และความงาม 15. คลินิกแพทย์แผนไทย  16. คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ (ARI)  
“เราตัง้ เป้าเป็ นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชนั้ น�ำที่ทนั สมัยที่สดุ ของภาคใต้ตอนบน เป้าหมายการก่อตัง้
โรงพยาบาลศูนย์ฯ จึงไม่ใช่เพียงการบริการเท่านัน้ แต่เป็ นการส่งเสริมให้แพทย์มีการค้นคว้าวิจยั และบูรณาการ
กับการผลิตแพทย์ ดังนัน้ การสร้างโรงพยาบาลศูนย์ภาคใต้ตอนบนจึงไม่ใช่เพียงการแบ่งเบาภาระการให้บริการของ
โรงพยาบาลรัฐแต่เป็ นการเพิ่มทางเลือกการรักษาโรคซับซ้อนและบูรณาการผลิตผูเ้ ชี่ยวชาญและบุคลากรการแพทย์
เพื่อประชาชนในภาคใต้ตอนบน”
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ศูนย์กีฬาและสุขภาพ

Fitness

Swiming
Pool
สระว่ายน�ำ้

สระเล็ก มีความกว้าง 12 ยาว 25 เมตร มีความลึก
ระดับ 0.07 เมตร 0.05 เมตรและลึกสุดอยูท่ ่ี 1.50 เมตร
สระใหญ่ เป็ นสระว่ายน�ำ 
้ ที่ใช้ในการแข่งขัน
มาตรฐานมีความยาว 50.02 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก
2.00 เมตรตลอด

สนามเทนนิส

สนามกีฬาเทนนิส 8 สนาม พืน้ อะคริลคิ ระดับ
มาตรฐานแข่งขัน สามารถเล่นและรองรับการแข่งขันได้
ทัง้ ในเวลากลางวันและกลางคืน พร้อมสถานที่เฉพาะ
ส�ำหรับฝึ กตี (Knock Board)
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ทุนการศึกษา
1. กองทุนเงินให้กยู้ ืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล
2. ทุนการศึกษาทั่วไป
3. ทุนท�ำงานพิเศษ
4. ทุนเงินยืมฉุกเฉิน
5. ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาผูป้ ระสบภัย
6. ทุนการศึกษาส�ำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
7. ทุนการศึกษาส�ำหรับผูม้ ีความสามารถทางด้านกีฬา
8. ทุนการศึกษาโครงการพิเศษต่าง ๆ
    8.1 โครงการทุนพัฒนาบัณฑิต ส�ำหรับศตวรรษที่ 21
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
8.2 โครงการทุนนักโภชนาการประจ�ำศูนย์การแพทย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    8.3 โครงการทุนโปรแกรมเกียรตินิยมวิทยาศาสตร์
    8.4 โครงการทุนผูม้ ีความสามารถทางด้านกีฬา
    8.5 โครงการทุนเพชรน�ำ้ หนึง่
8.6 โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

หอพักนักศึกษา

อัตราค่าบริการหอพัก
ประเภทห้อ งพัก

อัต ราค่ า ธรรมเนี ย ม

ลัก ษณะห้อ งพัก

ห้อ งธรรมดา 4 คน
ประเภท Superior
- หอชาย 2 หอ
- หอหญิ ง 8 หอ
ส�ำ หรับ นัก ศึ ก ษา
ทุก ชั้น ปี
ห้อ งปรับ อากาศ
ส�ำ หรับ 2 คน
ประเภท Deluxe
- หอชาย 1 หอ
- หอหญิ ง 1 หอ
ส�ำ หรับ นัก ศึ ก ษา
ชั้น ปี ท่ี 2 ขึ น้ ไป
ห้อ งปรับ อากาศ  
ส�ำ หรับ 4 คน ประเภท
Suit
- หอหญิ ง 1 หอ
ส�ำ หรับ นัก ศึ ก ษา ชั้น ปี ท่ี
2 ขึ น้ ไป

2,700 บาท

- 4 เตี ย งนอน
     (เตี ย ง 2 ชั้น )
- โต๊ ะ อ่ า นหนัง สื อ เก้า อี ้
- ตู้เ สื อ้ ผ้า
- ห้อ งน�้ำ รวม
- WIFI  FREE
- 2 เตียงนอน (พร้อมฟูก)
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี ้
- ตูเ้ สือ้ ผ้า
- ห้องน�ำ้ ภายในห้องพัก
- ช�ำระค่าไฟฟ้าตามการใช้   
  จริง/เดือน
- WIFI  FREE
- 4 เตียงนอน (พร้อมฟูก)
- 2 ห้องนอน
- 1 ห้องท�ำงาน
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี ้
- ตูเ้ สือ้ ผ้า
- ห้องน�ำ้ ภายในห้องพัก
- ช�ำระค่าไฟฟ้าตามการใช้  
  จริง/เดือน
- WIFI FREE
- 2 เตียงนอน (พร้อมฟูก)
- โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี ้
- ตูเ้ สือ้ ผ้า
- ห้องน�ำ้ ภายในห้องพัก
- ช�ำระค่าไฟฟ้าตามการใช้
  จริง/เดือน
- ผ้าม่าน
- WIFI FREE

(คน/ภาคการศึก ษา)

4,800 บาท

1. มีทป่ี รึกษาประจ�ำหอพักคอยดูแลให้คำ� ปรึกษา
2. มีศนู ย์ประสานงานหอพักนักศึกษา
4,500 บาท
3. มีพนักงานรักษาความปลอดภัย ตลอด 24
ชั่วโมง และระบบกล้องวงจรปิ ดภายในและบริเวณทุก
หอพัก
4. มีแม่บา้ นท�ำความสะอาดพืน้ ที่ส่วนรวมของ
หอพัก
5. มีหอ้ งพักที่สะดวก สะอาด สบายปลอดภัย
6. มี ร ะบบอิ น เตอร์เ น็ ต ไร้ส าย ห้อ งทบทวน WU  RESIDENCE 2,500 บาท/
คน/เดื อ น
รายวิชา ห้องปฏิบตั ศิ าสนกิจ ห้องรีดผ้า ห้องดูโทรทัศน์ ห้อ งปรับ อากาศ
7. มี บ ริ ก ารยาสามัญ ประจ�ำ บ้า น เวชภัณ ฑ์
ส�ำหรับปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นบริการ และมีรถพยาบาล
บริการ 24 ชั่วโมง
8. บริการน�ำ้ ดื่ม ร้อน/เย็น
9. มีตกู้ ดสินค้าสะดวกซือ้
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อุมหาวิทยานพฤกษศาสตร์
ทยาลัยวลัยลักษณ์
(Walailak Botanic Park)
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7547-6105
Website : https://botany.wu.ac.th

ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บนเนือ้ ที่ 1,350 ไร่ มีภารกิจให้บริการวิชาการ เป็ นแหล่งเรียนรูต้ ามอัธยาศัย
และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพืน้ ที่ให้บริการหลัก ๆ  ประกอบด้วย
ป่ าดัง้ เดิม อุดมด้วยไม้พืน้ ถิ่น อาทิ มะเมื่อย พุดน�ำ ้ ชุมแสง โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ มีหอคอย   ที่ระดับความสูง 25
เมตร ส�ำหรับชมเรือนยอดไม้ มีทางเดินเชื่อมระหว่างหอคอยชมเรือนยอดไม้ จ�ำนวน 2 หอคอย และจัดท�ำแหล่งเรียนรูส้ ตั ว์ขนาดเล็ก
หลากหลายพันธุ์
เรือนพักรับรอง ได้รบั มาตรฐาน SHA บรรยากาศร่มรืน่ มีอา่ งเก็บน�ำ้ ขนาดใหญ่ดา้ นหน้าอาคาร เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  
มีบริการห้องพัก รองรับได้ถึง 150 คน มีหอ้ งประชุมขนาดเล็ก ส�ำหรับจัดประชุม/อบรม/สัมมนา มีพืน้ ที่ ส�ำหรับท�ำกิจกรรมค่าย
ลานกางเต็นท์ และกิจกรรมรอบกองไฟ
สวนสมุนไพร ในพืน้ ที่ 10 ไร่ มีการรวบรวมพืชสมุนไพรตามหลักสาธารณสุขพืน้ ฐาน และส�ำหรับการเรียนการสอนให้กบั
ส�ำนักวิชาเภสัชศาสตร์  และส�ำนักวิชาแพทยศาสตร์ (การแพทย์แผนไทยประยุกต์) ภายใต้การดูแลของอุทยานพฤกษศาสตร์ ประกอบ
ด้วยสมุนไพรมากกว่า 200 ชนิด พร้อมจัดท�ำป้ายสื่อความหมายเป็ น QR Code ให้ผเู้ ข้าเยี่ยมชมรับทราบถึงประโยชน์ของพืชสมุนไพร
แต่ละชนิด และมีภมู ิทศั น์สวยงามเหมาะแก่การออกก�ำลังกายในสวนอีกด้วย  
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ภายใต้การสนองพระราชด�ำริ โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดแสดงรวบรวมองค์ความรู ้ “จากยอดเขาถึงใต้ทะเล” มีพืน้ ที่จดั แสดง
17,000 ตารางเมตร มีนิทรรศการภายใน เช่น ห้องนิทรรศการเกริกไกรเจ้าฟ้านักอนุรกั ษ์ ซึง่ ถ่ายทอดเรือ่ งราวการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมีหอ้ งแห่งการเรียนรู ้ จ�ำนวน 6 ห้อง
และพืน้ ที่รายรอบยังมีการจัดโรงเรือนไม้ทนแล้ง ไม้ทะเลทรายที่ภายในอาคารรูปโดม มีพิพิธภัณฑ์สนับสนุนเกี่ยวกับชาติพนั ธุข์ อง
มานิ เป็ นการจ�ำลองชีวิต ความเป็ นอยูข่ องคนร่วมกับป่ า เป็ นต้น
อาคารการเรียนรู้ และแปลงรวบรวมสายพันธุก์ ล้วย เพื่อให้บริการวิชาการแก่นกั เรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการของหน่วยงานที่ขอรับบริการ โดยสามารถเลือกกิจกรรมตามโปรแกรมที่วางไว้แล้ว นอกจากนีย้ งั มี
กิจกรรมเยี่ยมชมนิทรรศการ เช่น ห้องภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับป่ าจากลุม่ น�ำ้ ปากพนัง ห้องจัดแสดงสัตว์สต๊าฟ ห้องร่างกายมนุษย์
ห้องดาราศาสตร์ เป็ นต้น และมีการรวบรวมสายพันธุก์ ล้วยมากกว่า 100 สายพันธุ์ โดยจัดท�ำป้ายสื่อความหมายเป็ น QR Code
ให้ศกึ ษารายละเอียดเชิงลึก พร้อมมีการจ�ำหน่ายหน่อกล้วยชนิดต่าง ๆ ส�ำหรับน�ำไปปลูกสะสม ขยายพันธุ์ สูช่ มุ ชน  
ลานกิจกรรมหน้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมทีน่ ำ� สมัย เป็ นจุด check in ทีส่ ามารถมองเห็นทิวทัศน์ของ
อ่างเก็บน�ำ ้ พิพธิ ภัณฑ์ธรรมชาติวทิ ยา และแนวเทือกเขาหลวง มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย โดย วันจันทร์ อังคาร และพุธ มีกิจกรรม
ออกก�ำลังกาย BOTA Burn Burn ทุกวันพฤหัสบดี มีตลาด Bota Market การให้บริการจักรยานปั่ นเพื่อสุขภาพทุกวัน และกิจกรรม
ที่ผรู้ บั บริการมาใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ เช่น การเดิน วิ่ง ปั่ น และ Skate ภายใต้เนินดินที่ตงั้ ของป้ายชื่อ มีรา้ นค้าจ�ำหน่ายของที่ระลึก
ห้องสปา/นวด และร้านกาแฟ โดยจัดรถไฟฟ้าให้บริการเข้าเยี่ยมชมภายในบริเวณต่าง ๆ ของอุทยานพฤกษศาสตร์อีกด้วย
ในปี 2565 อุทยานพฤกษศาสตร์ยงั มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความมุง่ มั่นพัฒนาพืน้ ที่ให้เป็ นแหล่งเรียนรูท้ างธรรมชาติ
และเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สดุ ในภาคใต้ มีการจัดท�ำโรงเรือนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ และโรงเรือนอื่น ๆ จ�ำนวน 8 โรงเรือน แปลง
รวบรวมพันธุไ์ ผ่ภายใต้แนวคิด Bamboo Village เพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู ้ และพักผ่อนหย่อนใจแก่ผมู้ าเยือน ต่อไป

