สารจากคณบดี
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ของเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสต้อนรับ
ผู้ปกครอง และดูแลบุตรหลานของท่าน ที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
กายภาพบำบัด และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคนิคการแพทย์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป เรามีการเปิดหลักสูตรเทคนิคการแพทย์กา้ วหน้าทางวิชาการ เรียน 5 ปี
ได้ 2 ปริญญา คือ 4 ปีแรกได้ปริญญาตรีเทคนิคการแพทย์และสามารถสอบประกอบวิชาชีพได้
และทำวิจยั ต่ออีก 1 ปี จะได้ปริญญาโทสาขาชีวเวชศาสตร์ ซึง่ หลักสูตรนีเ้ ป็นหลักสูตรทีท่ นั สมัย
ที่เปิดสอนแห่งเดียวในประเทศไทย ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งเน้นให้บัณฑิต
มีทักษะด้านการวิจัย สร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน และผู้สำเร็จ
การศึกษายังสามารถต่อยอดการเรียนต่อในระดับปริญญาเอกได้อีกด้วย
ในฐานะทีท่ า่ นผูป้ กครองให้ความไว้วางใจให้สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ได้ดแู ลให้การศึกษา
วิชาชีพกายภาพบำบัดและเทคนิคการแพทย์แก่บุตรหลานของท่าน ซึ่งถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
และเราจะดูแลบุตรหลานของท่านซึ่งเป็นลูกศิษย์ของเราให้อย่างดียิ่ง และประสบความสำเร็จ
ทั้งในด้านการศึกษาวิชาชีพและการใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยาลัย เราพร้อมที่จะบ่มฟักความรู้
คู่คุณธรรม เพื่อให้บัณฑิตของเราสมดังอัตลักษณ์ “เป็นเลิศด้านวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ
ซื่อสัตย์ มีวินัย ยึดมั่น จรรยาบรรณวิชาชีพ” ที่ได้รับการยอมรับจากผู้ใช้บัณฑิต

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
075-672148
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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ทีมบริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
รองคณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร
และกิจการต่างประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์์ ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายชุมชน
และเครือข่ายสังคม

อาจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
และทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่ทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

อาจารย์สาลินี ไชยกูล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน
หัวหน้าคลินิคกายภาพบำบัด

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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สารจากรองคณบดี
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ด้วยความ
ชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาจงภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาเล่าเรียนในสำนักวิชา
ของเรา ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการแพทย์หรือกายภาพบำบัด ทั้ง 2 วิชาชีพเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาสังคมด้านสุขภาพ ในระยะเวลานับจากวันนี้ไป “สำนักวิชาสหเวชศาสตร์” แห่งนี้จะเป็น
สถานที่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ฝึกประสบการณ์ทางด้านวิชาชีพ พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ชีวิต
ร่วมกับเพื่อนในมหาวิทยาลัย
ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่และมีความพากเพียร
ในการแสวงหาความรู้เพื่อให้สำเร็จการศึกษาสมดังความตั้งใจ ขอให้นักศึกษาทุกคนเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมท้องถิ่นและประเทศชาติในฐานะ
“นักเทคนิคการแพทย์ และ นักกายภาพบำบัด” จากรั้วแสดม่วงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
รักษาการแทนรองคณบดี สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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สารจากหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

ยินดีต้อนรับประดู่ช่อใหม่เข้าสู่รั้ว “มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” สู่บ้านหลังใหม่ “สำนัก
วิชาสหเวชศาสตร์” นับจากวันนี้นักศึกษาจะต้องมีการปรับตัวหลายอย่างทั้งด้านการเรียน
และการใช้ชีวิต ตลอดระยะเวลา 4 ปีนี้ จะเป็นเหมือนเวลาที่ใช้ในการบ่มเพาะให้เมล็ดพันธุ์
“เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด” เจริญเติบโต ด้วยเหตุนี้สิ่งแวดล้อมและการดูแล
เอาใจใส่จึงสำคัญ สำนักวิชาฯ เองมีความพร้อมอย่างยิ่งทั้งในส่วนของหลักสูตรและสถาบัน
ผูผ้ ลิตบัณฑิตทีผ่ า่ นการรับรองมาตรฐานจากสภาวิชาชีพอย่างต่อเนือ่ ง มัน่ ใจได้วา่ ทุกคนจะได้รบั
ความรูแ้ ละทักษะปฏิบตั ติ ามมาตรฐานวิชาชีพ สอดคล้องกับการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21
นอกจากความรูท้ างวิชาการแล้วนักศึกษายังได้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนือ่ งผ่านกิจกรรมหลักสูตร
ที่มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ทักษะการสื่อสาร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความเป็นสากล เพื่อให้บัณฑิต “เป็นเลิศทางวิชาการ เก่งด้านปฏิบัติ ซื่อสัตย์ มีวินัย ยึดมั่น
จรรยาบรรณวิชาชีพ” ตามอัตลักษณ์บัณฑิตสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
ท้ายสุดนีน้ กั ศึกษาจะสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตได้นน้ั ท่านผูป้ กครองก็นบั เป็นส่วนสำคัญ
ในการร่วมพัฒนาบุตรหลานของท่านไปพร้อมๆ กับเรา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสำนักวิขาฯ
จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในโอกาสต่อไป

อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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สารจากหัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของสำนักนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทกุ ท่าน
และขอแสดงความชื่ น ชมในความมุ ม านะของทุ ก ท่ า นในการเรี ย นและการสอบคั ด เลื อ ก
จนสามารถผ่านเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนีเ้ ป็นผลสำเร็จ  การศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้
นับเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญ นักศึกษาต้องมีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรและมีความใฝ่รู้ นอกจาก
เรี ย นในห้ อ งเรี ย นแล้ ว จำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ยตนเองในช่ อ งทางต่ า งๆ
อย่างสม่ำเสมอ นอกจากนั้นควรหาโอกาสในการร่วมทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยซึ่งจะทำให้
นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน ประสบการณ์ชวี ติ และเป็นการฝึกให้รจู้ กั แก้ไขปัญหาต่างๆ
ท้ายนี้ ขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ตั้งศึกษาเล่าเรียน
เพื่อจะได้เป็นคนดี คนเก่ง ของประเทศชาติต่อไป

อาจารย์สาลินี ไชยกูล
หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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วิสัยทัศน์

สหเวชศาสตร์เป็นเลิศสู่สากล

องค์กรที่ผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ
มีคณ
ุ ธรรม ยึดมัน่ จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงมุง่ สร้างและแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ นวัตกรรม
ทางวิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพที่ ต อบสนองและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การพั ฒ นาสุ ข ภาพชุ ม ชน
สังคมอย่างยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล

W
U
S
A
H

Wellness
Unity
Social engagement
Accountability
Health professional

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

เอกลักษณ์สำนักวิชา
วิชาชีพโดดเด่น มุ่งเน้นวิจัย รับใช้สังคม
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หลักสูตรเทคนิคการแพทย์
เน้นการเรียนปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการสาขาต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ เช่น
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก เคมีคลินิก ภูมิคุ้มกันวิทยา
คลินิก จุลชีววิทยาคลินิก ปรสิตวิทยา พิษวิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกุล เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์
ของมนุษย์ เป็นต้น และให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพทั้งในองค์กรและชุมชนได้
อย่างมีคุณภาพ

แนวทางการประกอบอาชีพ
ผูท้ ส่ี ำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบตั งิ านในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน หรือเป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือ หรือเป็น
นักวิชาการ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันวิจัย

แนวทางการศึกษาต่อในอนาคต
สำหรับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ชีวเวชศาสตร์ โดยลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์อกี 1 ปีการศึกษา จึงจะสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งในและ
ต่างประเทศ ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาขาทีเ่ กีย่ วข้องหลายสาขา

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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หลักสูตรกายภาพบำบัด
ลักษณะการเรียน

เน้นการศึกษาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติในวิทยาศาสตร์ประยุกต์แขนงต่าง ๆ ได้แก่
แขนงวิชาโครงสร้างและหน้าที่ของร่างกายมนุษย์ แขนงวิชากายภาพบำบัดทางระบบกล้ามเนื้อ
และกระดูก ระบบประสาท ระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบหายใจ กายภาพบำบัดใน
ผู้สูงอายุ กายภาพบำบัดในการกีฬา กายภาพบำบัดในกลุ่มเฉพาะสภาวะและฝึกการปฏิบัติจริง
ในโรงพยาบาลของสถานพยาบาล

แนวทางในการประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ
เมื่อจบการศึกษาตามหลักสูตรนี้สามารถปฏิบัติงานในฐานะนักกายภาพบำบัดใน
โรงพยาบาลของรัฐ และเอกชน เปิดคลินกิ ส่วนตัว หรือเป็นผูแ้ ทนขายหรือ เป็นตัวแทนจำหน่าย
และนำเข้าอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดและทางการแพทย์ และสามารถที่จะศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกในสายทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ เช่น กายภาพบำบัด
กายวิภาคศาสตร์ สรีรวิทยา เป็นต้น

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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คณาจารย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
อาจารย์ ดร.พวงทิพย์ ภู่พงษ์
075-673000 ต่อ 2135
bphuangt@wu.ac.th

ประธานหลักสูตรเทคนิคการแพทย์
อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล
075-673000 ต่อ 2136
sorawan@wu.ac.th

รศ.ดร.จิตรบรรจง ตั้งปอง
075-673000 ต่อ 2148
rjitbanj@wu.ac.th

รศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล
075-673000 ต่อ 2180
lmonthon@wu.ac.th

ผศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง
075-673000 ต่อ 2193
nutjaree.je@wu.ac.th

ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย
075-673000 ต่อ 2137
manas.ko@wu.ac.th

ผศ.ดร.วรางคณา จุ้งลก
075-673000 ต่อ 2197
cwarang@wu.ac.th

ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
075-673000 ต่อ 2145
sueptrakool.wi@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ขวัญธิดา อุทัยสาร์
075-673000 ต่อ 2473
kwuntida.ut@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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คณาจารย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.จิราพร เจริญพูล
075-673000 ต่อ 2147
jjirapor@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรารัตน์ สองสี
075-673000 ต่อ 2138
jirarat.so@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ดวงใจ ผิวคำ
075-673000 ต่อ 2191
duangjai.ph@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.นันทวัน วังเมือง
075-673000 ต่อ 2199
nantawan.wa@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง
075-673000 ต่อ 2181
nurdina.ch@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย
075-673000 ต่อ 2134
poonsit.hi@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น
075-673000 ต่อ 2198
manit.nu@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.มาลาตี ตาเยะ
075-673000 ต่อ 2186
tmalatee@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน
075-673000 ต่อ 2139
kwiyada@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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คณาจารย์

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์

อาจารย์ ดร.สุริยัน สุขติ
075-673000 ต่อ 2479
suriyan.su@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.อัปษร สัตยาคม
075-673000 ต่อ 2185
apsorn.sa@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน
075-673000 ต่อ 2131
penchom.ja@wu.ac.th

นักวิชาการ
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
อาจารย์อิศรา ประจงไสย
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2703-4
issara.pa@wu.ac.th

นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส
075-67 2704
maneerut.sr@wu.ac.th

สำนักงานคณบดี

นางสาวจรวยพร รอบคอบ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
075-67 2704
rcharouy@wu.ac.th

นางสาวสารีนา นาเอก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
0 7567 2706
sareena.na@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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นางสาวอารียา ยี่สุ่นทรง
พนักงานธุรการ
0 7567 2703
yariya@wu.ac.th
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คณาจารย์

หลักสูตรกายภาพบำบัด

หัวหน้าสาขาวิชากายภาพบำบัด
อาจารย์สาลินี ไชยกูล
075-673000 ต่อ 2758
csalinee@wu.ac.th

ประธานหลักสูตรกายภาพบำบัด
อาจารย์ ดร.วรรณิศา คุ้มบ้าน
075-673000 ต่อ 2767
wannisa.ku@wu.ac.th

ผศ.ดร.ยุวดี วิทยพันธ์
075-673000 ต่อ 2130
yuwadee.wi@wu.ac.th

อาจารย์จิรพัฒน์ นาวารัตน์
075-673000 ต่อ 2760
nsuparoe@wu.ac.th

อาจารย์ฉัตรดาว เสพย์ธรรม
075-673000 ต่อ 2468
chatdao.se@wu.ac.th

อาจารย์ชฎายุ อุดม
075-673000 ต่อ 2703-4
uchadayu@wu.ac.th

อาจารย์ธวัชชัย ลักเซ้ง
075-673000 ต่อ 2703-4
lthawatc@wu.ac.th

อาจารย์นิชาภา จันทร์ดี
075-673000 ต่อ 2763
cnichaph@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.นิธิตา ปิยอมรพันธุ์
075-673000 ต่อ 2761
nitita.do@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

13

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

คณาจารย์

หลักสูตรกายภาพบำบัด

อาจารย์ ดร.ประภัสสร คลังสิน
075-673000 ต่อ 2770
praphatson.kl@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.ปริญญา ว่องไววณิชกุล
075-673000 ต่อ 2759
parinya.vo@wu.ac.th

อาจารย์วลัยนิภา หาพุทธา
075-673000 ต่อ 2703-4
hvalaini@wu.ac.th

อาจารย์วันทนีย์ โยชน์ชัยสาร
075-673000 ต่อ 2757
ywantane@wu.ac.th

อาจารย์สุมาตรา สังข์เกื้อ
075-673000 ต่อ  2765
sumarttra.sn@wu.ac.th

อาจารย์ ดร.อโนมา สันติวรกุล
075-673000 ต่อ 2772
panoma@wu.ac.th

อาจารย์สุพัตรา ไชยบาล
075-67300 ต่อ 2751
supattra.ch@wu.ac.th

อาจารย์จารุภา เลขทิพย์
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2756
charupa.le@wu.ac.th

อาจารย์ชดาภา บุญยัง
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2703-4
chadapa.bn@wu.ac.th

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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คณาจารย์

หลักสูตรกายภาพบำบัด

อาจารย์คมกริบ หลงละเลิง
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2130
khomkrip.lo@wu.ac.th

อาจารย์พัชราวดี ศรีรักษ์
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2764
phatcharawadee.sr@wu.ac.th

อาจารย์สลิลา เศรษฐไกรกุล
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2771
salila.ce@wu.ac.th

อาจารย์พัชรินทร์ นิลมาท
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ  2703-4
patcharin.ni@wu.ac.th

อาจารย์อรชุมา เมืองสอน
(ลาศึกษาต่อ)
075-673000 ต่อ 2759
onchuma.mu@wu.ac.th

นักวิชาการ
สาขาวิชากายภาพบำบัด
นางสาววรรณธิดา หนูยัง
นักวิชาการสาขาวิชากายภาพบำบัด
0 7567 2769
wantida.nu@wu.ac.th
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
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