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“เปนหนวยงานที่ใหบริการฉันมิตร ประสานทุกพันธกิจ 

ใหเกินกวาคำวาประทับใจ”

ลูกไมของความดี

ÊÓ¹Ç¹ªÇ¹¤Ô´ ¨Ò¡ ¹»Á.¡·.

กวาดอกไมจะกลายเปนผลออน 
ผานไอรอนลมหนาวนานหนักหนา
เวลาเปลี่ยนหนุมสาวใหโรยรา 
ตางเกิดมาเพื่อ แก เจ็บ และตาย

เหมือนลูกไมสุกงอมรอวันหลน 
รวงจากตนหาใชจะสูญหาย
ยอมแตกหนอกอกำเนิดรางกาย 
รอวันไดเติบใหญใหรมเงา

อาศัยดินหยั่งรากยึดลำตน 
ไดแดดฝนรอดพนความเหี่ยวเฉา
กิ่งกานใบดอกผลและรมเงา 
โลกรับเอาในคุณูปการ

มนุษยกับลูกไมมีความคลาย 
ลวนเวียนวายในวัฏสงสาร
มีคุณคาใหจารึกจดจาร 
สิ้นสังขารความดียังยืนยง

ทักทายปลายทาง



 

    ตั้งแตกระทรวงวัฒนธรรม ออกมายืนแถวหนาสงเสริม
การใชผาไทยอยางจริงจัง ก็ดูเหมือนวากระแสผาไทยจะมา
แรงขึ้น มีรูปมีราง สามารถจับตองไดมากกวาที่เคยเปนจาก 
แตเดิมท่ีมักจะเห็นแคเพียงคนบางกลุมท่ีสวมใสผาไทยในชีวิต
ประจำวัน 
      ผาไทยมีความงดงาม เกิดจากศิลปะการทอ การปกที่
ประณีต เปนมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ สะทอนความ
เปนชาติ เปนอัตลักษณแหงความเปนไทย ซึ่งเปนศิลปะที่
ไมเคยดอยคุณคาไปตามกาลเวลาและยุคสมัย 

      มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ก็เปนอีกองคกรหน่ึงท่ีสงเสริม
ใหพนักงานรวมกันใชผาไทย ทุกคนดูมีความสุข มีสีหนาย้ิมแยม 
ทุกครั้งที่อยูในชุดผาไทย มีการถายภาพเปนที่ระลึกกันอยาง
สนุกสนาน สรางความคึกคัก มีชีวิตชีวา ใหกับมหาวิทยาลัย
ไดไมนอยทีเดียว และความจริงอีกอยางหนึ่งที่ปรากฏใหเห็น
ตอสายตาก็คือ คนชาติไหนก็แตงผาไทยไมสวย ไมดูดีเทา 
คนไทย 

     หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร 
ถึงแมจะเปนหนวยงานเล็กๆ แตทุกคนก็ลวนมีความสุข มีความ
ปติทุกคร้ังท่ีไดใชผาไทยเหมือนกับพ่ีนองชาววลัยลักษณทุกคน 

    ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีสงเสริมกิจกรรมดีๆ 
นี้ ทำใหเราไดรูวาเลือดแหงความรักชาติที่มีอยูในทุกอณูของ
หัวใจยังเขมขนอยูเสมอ พวกเรารักและภาคภูมิในความเปนไทย 
รวมถึง รักและภาคภูมิในความเปนวลัยลักษณอยูเสมอ ขอให
สิ่งดีๆ อยูคูไทยและวลัยลักษณตลอดไป
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Our ServicesOur Services

บริการดีสรางสุข ประสานงานดีสรางชื่อ คือหนวยประสานงานฯ

บริการยานพาหนะ

บริการของเรา

       Our Service ฉบับท่ีแล้ว ได้แนะนำ 3 บริการ อันได้แก่ บริการสนับสนุนการประชุม บริการสนับสนุนการเรียนการสอน บริการบันทึกภาพ/ทำข่าว 

และสนับสนุนงานประชาสัมพันธ์ ให้ทราบกันไปแล้ว ในฉบับนี้เรามาต่อยอดทำความรู้จักกับบริการอื่นกันบ้าง ไม่แน่ว่าสักวันท่านอาจจะได้ใช้บริการ

เหล่านี้ของเราก็เป็นได้

http://account.wu.ac.th/carbkk/calendar.php 

     สวนวิเทศสัมพันธมีหนาท่ีรับผิดชอบดูแลในการใหบริการขอหนังสือนำวีซาจากกระทรวงการตางประเทศ รวมไปถึงการขอวีซา

เขาประเทศตางๆ ใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งในแตละปมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ 

ณ ตางประเทศ เปนจำนวนมาก เพ่ือเปนการลดภาระคาใชจายรวมไปถึงอำนวยความสะดวกใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หนวย

ประสานงานฯ จึงไดมีโอกาสในการสนับสนุนภารกิจดังกลาวของสวนวิเทศสัมพันธ โดยประสานงานตอจากสวนวิเทศสัมพันธสำหรับ

ภารกิจในเขตกรุงเทพมหานคร 

     หนวยประสานงานฯ ยินดีเปนอยางย่ิงท่ีไดมีโอกาสสนับสนุนภารกิจของสวนวิเทศสัมพันธ และไดมีโอกาสใหบริการแกบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยในภารกิจดังกลาว และเพ่ือทุกทานจะไดรับวีซาทันเวลาไดเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ ตางประเทศตามกำหนดการ

ท่ีต้ังไว ขอใหทุกทานโปรดเผ่ือเวลาสำหรับการดำเนินการ เน่ืองจากตองมีกระบวนการตางๆ กอนการย่ืนขอหนังสือนำวีซา และระยะ

เวลาการยื่นขอวีซาของแตละสถานทูตก็มีความแตกตางกัน หากเกิดปญหาที่ไมอาจคาดเดาก็ยังพอมีเวลาในการแกปญหาตางๆ ได  

บริการด้านหนังสือรับรองและวีซ่า

     หนวยประสานงานฯ มีรถยนตใหบริการ จำนวน 1 คัน เปนรถตู

ขนาด 9 ที่นั่ง จัดซื้อจัดจางในรูปแบบรถยนตเชาพรอมพนักงานขับรถ 

สำหรับภารกิจรับรองผูบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

อันไดแก การรับสงบุคลากรในงานของมหาวิทยาลัย รับ - สงเอกสาร และ

การสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ซ่ึงผูใชบริการสามารถขอใชรถยนตไดโดยกรอก

ขอมูลการจองในโปรแกรมการขอใชรถยนตเชาหนวยประสานงานฯ ผาน 

URL: http://account.wu.ac.th/carbkk/calendar.php ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวก

และรวดเร็วผูใชบริการควรกรอกรายละเอียดใหครบถวนชัดเจน หากมีแผนท่ี

ประกอบดวยจะเปนการดีมาก และถึงแมหนวยประสานงานฯ จะมีรถยนต

ใหบริการเพียง 1 คัน แตจะพยายามสนับสนุนทุกภารกิจใหครบถวนและบรรลุ

ตามวัตถุประสงค ดวยตระหนักเสมอวา “งานของมหาวิทยาลัย คือ งานของเรา” 

บริการจ่ายเช็ค/รับเช็ค 

     บริการจายเช็ค/รับเช็ค เปนอีกหนึ่งบริการของหนวยประสานงานฯ สำหรับอำนวยความสะดวกแกบริษัทหางรานหรือบุคคล 

ใหสามารถทำการจายเช็คและรับเช็คไดที่กรุงเทพมหานคร ลดภาระในการเดินทางและความยุงยากในการจัดสงเอกสาร โดยอาศัย

เทคนิคการบริการที่ดี ไดแก 

      กลาวทักทาย ยิ้มแยมแจมใส เพราะรูวาผูรับบริการเดินทางมาดวยความเหนื่อยลา

      มีเช็คพรอมจาย ใหบริการรวดเร็ว ทันตอความตองการและความคาดหวัง

      ใหความชวยเหลือ ใหคำแนะนำ มีขั้นตอนบริการที่ไมยุงยาก

      มีระบบตรวจสอบเช็คพรอมจายและบริการโทรแจงใหมารับเช็ค

       หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร ใหความสำคัญกับการ

ดำเนินงานเพ่ือประโยชนสูงสุดของมหาวิทยาลัย และยินดีเปนแรงสนับสนุนความสำเร็จของ

ทุกหนวยงาน โดยยึดมั่นหลักการทำงานที่วา “ทำงานดี มีระบบ บริการครบ จบดวยความประทับใจ” 3

(พัฒนาโปรแกรมโดย คุณพิพัฒนพันธุ สุวรรณอักษร)



...เพราะรักจึงให้H  a   p   p  y    birthday to  You

   ·ÒÂÊÔ...ÇèÒÁÑ¹¤×ÍÍÐäÃàÍèÂ à é̈Ò¢Í§ÇÑ¹à¡Ô´¨Ðä é́à¤é¡ËÃÍ ÁÑ¹àºÊÔ¤
ä»¤èÐ ËÃ×Í¨Ðä´é¢Í§¢ÇÑÞÁÑ¹¡ç¸ÃÃÁ´Òä»¤èÐ áÅéÇÁÑ¹¤×ÍÍÐäÃÅèÐ... 
à©ÅÂ¤èÐ à̈ éÒ¢Í§ÇÑ¹à¡Ô ä́́ éâº¹ÑÊ¡éÍ¹âµà»ç¹à§Ô¹Ê´¨Ó¹Ç¹ 10,000 ºÒ· 
âÍéÇÇ...¤Ø³¾ÃÐªèÇÂ!!! ÂÔè§¡ÇèÒ¶Ù¡ÃÒ§ÇÑÅàÅ¢·éÒÂ 2 µÑÇÍÕ¡¹Ð¤Ð¤Ùê³³ 
ÊÃØ»µÍ¹¹Õé·ÕèË¹èÇÂÏ ÁÕáµè¤¹·ÕèÊÁÑ¤Ãã¨ÍÂÒ¡¨Ðà¡Ô´à ×́Í¹Á¡ÃÒ¤Á
¡Ñ¹·Ñé§¹Ñé¹àÅÂ¤èÐ áËÁ.. ¡çàÃ×èÍ§à§Ô¹ÁÑ¹äÁèà¢éÒã¤ÃÍÍ¡ã¤Ã¹Õè¤Ð

    áÎ»»ÕéàºÔÃì´à´Âì·ÙÂÙ áÎ»»ÕéàºÔÃì´à´Âì·ÙÂÙ áÎ»»ÕéàºÔÃì´à´Âì 
áÎ»»ÕéàºÔÃì´à´Âì áÎ»»ÕéàºÔÃì´à´Âì...·ÙÂÙ àÊÕÂ§à¾Å§¹Õé¤Øé¹æ ¹Ð¤Ð 
(àº×éÍ§ËÅÑ§¢Í§à¾Å§¹Õé ÁÑ¹ÁÕ story ºÒ§ÍÂèÒ§«èÍ¹ÍÂÙè...)
àÃÔèÁµÑé§áµèáÁè§Ò¹áÅÐá¹ÇÃèÇÁ·Õèà»ç¹¼Ùé Ñ̈´§Ò¹ à¾×èÍà«ÍÃìä¾ÃÊì 
ÇÑ¹à¡Ô´¢Í§à¾×èÍ¹ÃèÇÁ§Ò¹ àÃÒµèÒ§¾Ô¶Õ¾Ô¶Ñ¹ã¹¡ÒÃà¿é¹ËÒ
ÇÑµ¶Ø Ốº ¢¹Á ¹Áà¹ÂµèÒ§æ ÁÒà»ç¹¾ÃçÍ¾ à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº¡Ñº
ÍÒËÒÃ¡ÅÒ§ÇÑ¹·ÕèàÃÒ¨ÐÃèÇÁÇ§ÃÑº»ÃÐ·Ò¹ é́ÇÂ¡Ñ¹  

   ·Ñé§¹Õé·Ñé§¹Ñé¹à¾×èÍãËéà¨éÒ¢Í§ÇÑ¹à¡Ô´¶Ù¡ã¨áÅÐ¾Ö§¾Íã¨ÊÙ§ÊØ´!!! 
ÅÍ§¤Ô´ Ù́¹êÒÇèÒ ã¹ÇÑ¹¾ÔàÈÉ¢Í§àÃÒ á¶ÁÁÕà¾×èÍ¹ÃèÇÁ§Ò¹ªèÇÂ¡Ñ¹·ÓÍÐäÃ
¾ÔàÈÉæ ãËéàÃÒ...âÍêÂ!!! Ṍ§ÒÁ¾ÃÐÃÒÁ 4 àÅÂÅÐ¤èÐ·èÒ¹¼ÙéâªéÁÁÁÁ) 
   à¾Å§¹Õé¨Ð Ñ́§¢Öé¹·ÕèË¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ï à»ç¹»ÃÐ¨Ó·Ø¡»Õ »ÕÅÐ 8 
¤ÃÑé§ áµè»Õ¹Õé¨Ð Ñ́§áÅÐ»Ñ§ÁÒ¡ à¾ÃÒÐ¾Õèæ ¹éÍ§æ Ë¹èÇÂ¢Í§àÃÒµÑé§ã¨ 
áÅÐÁØè§ÁÑè¹ã¹¼Å¼ÅÔµ¼ÅÔ´Í¡ÍÍ¡¼Åà»ç¹¢Í§¢ÇÑÞÍÑ¹·Ã§¤Ø³¤èÒ 
ª¹Ô´·Õè¼ÙéÃÑº»ÃÐ·Ñºã¨ÁÔÃÙéÅ×Á¡Ñ¹àÅÂ·Õà´ÕÂÇ
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    Ë¹èÇÂ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ï ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊØ¢¤ÇÒÁ 
»ÃÐ·Ñºã¨ÃÐËÇèÒ§à¾×èÍ¹ÃèÇÁ§Ò¹ áÅÐÂÑ§ÊÃéÒ§¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧
·Õè ṌÃÐËÇèÒ§ºØ¤¤ÅÀÒÂã¹Ë¹èÇÂ§Ò¹ ¤×Í ¡ÒÃÃèÇÁáÊ´§¤ÇÒÁ
ÂÔ¹´ÕáÅÐÍÇÂ¾Ãã¹ÇÑ¹¤ÅéÒÂÇÑ¹à¡Ô´á¡èºØ¤ÅÒ¡Ã·Ø¡¤¹ «Öè§
» Ô̄ºÑµÔµèÍà¹×èÍ§¡Ñ¹ÁÒ¨¹¡ÅÒÂà»ç¹¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ» Ô̄ºÑµÔä»áÅéÇ

โดย...Lynn & O



NewsNews

 บุคลากรหนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร รวมเดินทางไปศึกษาดูงานรวมกับสวนประชาสัมพันธ ณ

โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2559 โดยไดรับเกียรติจาก คุณเอิรธ สายสวาง อดีตนายกสมาคม

ประชาสัมพันธโรงแรม ใหการตอนรับและเปนวิทยากรใหความรูดานการประชาสัมพันธ   
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หน่วยประสานงานฯ ศึกษาดูงานร่วมกับส่วนประชาสัมพันธ์

 บุคลากรจากสวนอาคารสถานที่ เยี่ยมเยือนหนวยประสานงานฯ เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2559 ในโอกาสนี้ไดดูงานดานการรับรองและการทำความสะอาดของแมบานหนวยประสานงานฯ เพื่อนำไป

ปรับใชกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช ในโอกาสตอไป   

ส่วนอาคารสถานท่ี เย่ียมเยือนหน่วยประสานงานฯ



บรรณาธิการ: นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์

กองบรรณาธิการ: นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์, นางสาวยุนี พฤกษากิจ, นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์, นางสาวพรรณทิพย์ พิพัฒน์กุล, 

นางกาญจนา จิตวิโชติ, นางศิวฉัตร ตันทวีวงศ์, นายอวยพร สิงพึงราบ, นายปรเมนทร์ รักษ์ดี

พิสูจน์อักษร: นางสาวยุนี พฤกษากิจ, นางกาญจนา จิตวิโชติ

จัดหน้า: นางสาวสุเมตตา อุราโรจน์

สอบถามข้อมูล โทรศัพท์ 0 2298 0244-5 โทรสาร 0 2298 0248 

กองบรรณาธิการกองบรรณาธิการ

NewsNews

ติดตามอ่าน Impress Newsletter ได้ที่เว็บไซต์หน่วยประสานงานฯ bkk.wu.ac.th 
“Impress Newsletter อ่านสารจากคนไกล ประทับใจไม่รู้ลืม”
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 หนวยประสานงานฯ ไดรับเกียรติจากคุณศิริมาศ เลือดกาญจนา หัวหนาสำนักงาน ศูนยวิทยบริการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

จังหวัดสุราษฎรธานี  ในการถายทอดประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูการทำงานดานจัดฝกอบรมและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 23

มีนาคม 2559 ณ หองประชุม 1 หนวยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กรุงเทพมหานคร

แลกเปล่ียนเรียนรู้งานจัดฝึกอบรมและบริการวิชาการ 


