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บรรณาธิการแถลง

ก่อนอ่ืนตอ้งกล่าวค าวา่สวสัดีและยนิดีตอ้นรับศิษยเ์ก่าวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี (มทส.) ทุกท่านท่ีกลบัมาเยอืนถ่ินเก่าแห่งน้ี เน่ืองในโอกาสการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารยช์ยัยศ 
และอาจารยฉ์ลองศรี ปูชนียบุคคลของพวกเราชาววิศวกรรมเคมี เน่ืองในโอกาสท่ีท่านเกษียณอายรุาชการรวมถึง อาจารย ์Adrain เน่ืองในโอกาสท่ีท่านไดย้า้ยไปท างานท่ี VISTEC นอกจากนั้นก็
ยงัเป็นงานคืนสู่เหยา้ของเหล่าศิษยเ์ก่า มทส. เน่ืองในโอกาสครบรอบ 25 ปีของมหาวิทยาลยั ในโอกาสน้ีผมจึงขอโอกาสจดัท ารอบร้ัววิศวกรรมเคมี มทส. สาสน์ ข้ึนมาเพื่อเป็นส่ือกลางในการแจง้
ข่าวสารความเคล่ือนไหวภายในสาขาวชิาวศิวกรรมเคมีของพวกเรา แก่พี่ๆศิษยเ์ก่าหรือทางสถานประกอบการ และหากทางศิษยเ์ก่ามีขอ้มูลข่าวสารหรือขอ้เสนอแนะประการใดใหแ้ก่ทางสาขาวิชา
หรือศิษยเ์ก่าท่านอ่ืนๆ ก็สามารถแจง้เขา้มาไดน้ะครับ  เราจะไดน้ าขอ้เสนอเหล่านั้นมาใชใ้นการช่วยกนัสร้างสรรคว์ิศวกรรมเคมี มทส. ของพวกเราให้พฒันา กา้วหนา้ กา้วไกล ต่อไปครับ โดย
สามารถส่งมาใหห้วัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ท่ี atichat@sut.ac.th หรือท่ีเลขาสาขาวิชา คุณอมัพร ท่ี amporn@sut.ac.th ครับ  

ในปีน้ีทางสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ไดมี้อาจารยส์องท่านเกษียณอายรุาชการพร้อมกนัในเดือนกนัยายน 2558 ท่ีผา่นมา คือ ศ. ดร. ชยัยศ ตั้งสถิตยก์ลุ
ชยั และ ผศ. ดร. ฉลองศรี ฟลดั ทางมหาวทิยาลยัไดจ้ดังานเล้ียงอ าลาและแสดงมุทิตาจิตข้ึน ณ สุรสมัมนาคาร ในวนัท่ี 24 กนัยายน 2558 ทาง
สาขาวชิาไดจ้ดัการแสดงโดยนกัศึกษาปีสอง ข้ึนเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารยท์ั้งสองท่านดว้ย และเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของ
ท่าน ทางสาขาวชิาจึงมีความคิดวา่จะน าเงินท่ีทางศิษยเ์ก่าไดบ้ริจาคใหท้างสาขาวชิาในโอกาสท่ีมาเป็นวทิยากรใหก้บัทางสาขาวิชา มาใชเ้ป็น
เงินทุนเร่ิมตน้เพื่อจดัตั้งเป็นกองทุน อาจารยช์ยัยศและอาจารยฉ์ลองศรีเพื่อยมืเป็นค่าอาหาร ใหแ้ก่นกัศึกษาปัจจุบนัของสาขาวิชาท่ีขดัสนจะไดย้มื
มาใชเ้ป็นค่าอาหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีจ าเป็น และใหใ้ชคื้นแก่กองทุนเม่ือนกัศึกษาส าเร็จการศึกษาและไดง้านท าแลว้ หากศิษยเ์ก่าท่านใดจะ
สมทบทุนกรุณากรอกรายละเอียดลงดา้นทา้ยของสารฉบบัน้ีไดเ้ลยครับ

เน่ืองจากอาจารย ์ดร. ธีระสุต สุขก าเนิด ไดห้มดวาระการด ารงต าแหน่งหวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ลงในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2558 ท่ีผา่นมา และทาง
มหาวทิยาลยัไดแ้ต่งตั้ง ผศ. ดร. อติชาต วงศก์อบลาภ เขา้รับต าแหน่งรักษาการแทนหวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน 2558 ตอ้ง
ขอขอบคุณอาจารย ์ดร. ธีระสุต ท่ีไดช่้วยดูแลสาขาวชิาดว้ยดีตลอดมา และขอความร่วมมือจากคณาจารย ์บุคลากร นกัศึกษาและศิษยเ์ก่า เพื่อร่วมมือ
ในการท างานกบัหวัหนา้สาขาวชิาคนใหม่ดว้ย 

ในปี 2558 น้ีทางคณาจารยแ์ละบณัฑิตของสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ไดเ้ผยแพร่ผลงานทางวชิาการทั้งดา้น การตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ การน าเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมทางวิชาการ
ทั้งระดบันานาชาติ และระดบัชาติ

ผศ. ดร. ฉลองศรีและ ผศ.
ดร. อติชาต ไดน้ าเสนอ
ผลงานในการประชุม Ninth 

International 

Symposium Surface 

heterogeneity Effects in 

Adsorption and 

Catalysis on Solids ท่ี
ประเทศโปแลนด ์เม่ือวนัท่ี 
17-23 ก.ค. 2558

ผศ. ดร. ฉลองศรี ผศ.ดร. 
อติชาต และนกัศึกษาปริญญา
เอก นาย ภูมิวติั ไดน้ าเสนอ
ผลงานในการประชุม 7th

Pacific Basin Conference 

on Adsorption Science and 

Technology ท่ีประเทศจีน 
เม่ือวนัท่ี 24-27 กนัยายน 2558

นกัศึกษาปริญญาโท นาย วรพจน์
อินทร์ถมยา ไดรั้บรางวลัน าเสนอ
ผลงานวิจยัยอดเยีย่ม ในการประชุมทาง
วิชาการของสมาคมวิศวกรรมเคมีและ
เคมีประยกุตแ์ห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 
10 พ.ย. 2558

ผศ. ดร. พนารัตน์ และอาจารย ์ดร. สุพรรณี
ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมและแลกเปล่ียน
ความรู้กบัทาง SCG ในงาน SCG 

Technology Alliance Relations Day

เม่ือวนัท่ี 9กนัยายน 2558

ผศ. ดร. พนารัตน์ ไดเ้ขา้
ร่วมการประชุมวชิาการและ
เยีย่มชมหอ้งปฏิบติัการ 
ทางดา้นวศิวกรรมปฏิกิริยา
เคมี ท่ีประเทศญ่ีปุ่น เม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558

อาจารย ์ดร. ธีระสุต ไดร่้วมเดินทางกบัทางศูนยส์หกิจ
ศึกษาและพฒันาอาชีพไปยงัประเทศแอฟริกาใต ้เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางดา้นสหกิจศึกษานานาชาติและนิเทศงาน
นกัศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีท่ีไปปฏิบติังานสหกิจ
ศึกษานานาชาติ เม่ือวนัท่ี 15-25 พฤศจิกายน 2558

อาจารย ์ดร. อรรถ
พล ไดเ้ขา้ร่วมการ
ประชุมวิชาการดา้น 
Colloid and 

interface Science 

ณ ประเทศญ่ีปุ่นเม่ือ 
20-28 พ.ย. 2558

แบบแจง้รายละเอียดขอ้มูลส่วนตวัศิษยเ์ก่า/นกัศึกษา/สถานประกอบการ

ขอ้มูลส่วนตวั ช่ือ.......................................................................... วศิวกรรมเคมีรุ่น..............................โทรศพัท.์..............................................................

ท่ีอยูเ่ลขท่ี .................. หมู่..................... ซอย ......................................ถนน.................................................... ต  าบล/แขวง.................................................

อ  าเภอ...........................................จงัหวดั............................................รหสัไปรษณีย.์.......................................e-mail.....................................................

สถานท่ีท างาน.........................................................................................................................................................................................................................
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เป็นประจ าทุกๆปีท่ีนกัศึกษาวิศวกรรมเคมีจากหลาย ๆ สถาบนัไดเ้ขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาวศิวกรรมเคมีสมัพนัธ์ ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนอยา่งต่อเน่ืองกนัมาหลายปีแลว้ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนกัศึกษาจากต่างสถาบนัโดยผา่นการเล่นกีฬา และนกัศึกษาจากแต่ละสถาบนักจ็ะหมุนเวยีนกนัเป็นเจา้ภาพในการจดังานแข่งขนักีฬาวศิวกรรมเคมีสมัพนัธ์ข้ึน ใน
การน้ีทางนอ้งๆ นกัศึกษาสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี มทส. ของเราไดรั้บเกียรติใหเ้ป็นเจา้ภาพในการจดัการแข่งขนักีฬาวศิวกรรมเคมีสมัพนัธ์ข้ึนในปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงในการจดัการแข่งขนัน้ีทาง
มหาวทิยาลยัไม่มีงบประมาณใหใ้นการจดัการแข่งขนั แต่อาจจะมีการสนบัสนุนในดา้นอาคารสถานท่ีและบุคคลากรทางดา้นกีฬาบา้ง แต่ในการจดัการแข่งขนันั้นจะมีค่าใชจ่้ายจ านวนมากใน
ดา้น อาหาร เคร่ืองด่ืม อุปกรณ์การแข่งขนัและเบ้ียเล้ียงกรรมการตดัสิน ดงันั้นทางนกัศึกษาปัจจุบนัจึงมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทุนเพื่อหาผูส้นบัสนุนการจดังานคร้ังน้ีข้ึนมา ดงันั้นหากพี่ ๆ
ศิษยเ์ก่าท่านใด สามารถขอการสนบัสนุนจากทางบริษทัท่ีท างานในการเป็นสปอนเซอร์ได้ หรือสามารถสนบัสนุนเป็นการส่วนตวัใหแ้ก่นอ้งๆ เพื่อใชใ้นการจดังานคร้ังน้ีได้ จกัขอบคุณยิง่
โดยสามารถกรอกแบบแจง้ความจ านงไดต้ามเอกสารแนบทา้ยของสารฉบบัน้ี พี่ๆ สามารถบริจาคเป็นเงินสดหรือจะโอนมาใหภ้ายหลงักไ็ดค้รับ

กิจกรรมไหวค้รูของ
มหาวิทยาลยั และของ
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี โดยมี
ตวัแทนของนกัศึกษาเขา้ร่วม
กิจกรรม ในปีน้ีไดจ้ดัข้ึนในวนั
พฤหสับดีท่ี 9 กรกฎาคม 2558

ในปีน้ีทาง รศ. ดร. เกษม ปูชนียบุคคลอีกท่าน
หน่ึงของพวกเรา ไดใ้หเ้กียรติมาในงานบายศรีสู่
ขวญั และตอ้นรับนอ้งปีสองจ านวน 99 คน เขา้สู่
สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เม่ือวนัท่ี 6 ส.ค. 2558

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกมุารี ไดเ้สดจ็มาพระราชทานปริญญาบตัรเม่ือ
วนัท่ี 13 ตุลาคม 2558 ดุษฎีบณัฑิต 2 คน มหาบณัฑิต 4 คน และบณัฑิตจ านวน 21 คนของ
สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีไดเ้ขา้รับพระราชทานปริญญาบตัรในคร้ังน้ีดว้ย สาขาวิชาวิศวกรรม
เคมีขอร่วมแสดงความยนิดี 

เม่ือวนัท่ี 21-22 พ.ย. 2558 ทางสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ไดเ้ชิญศิษยเ์ก่า คุณภูมินทร์ จากบริษทั Technip และคุณ ขจรศกัด์ิ จากบริษทั 
Chevron มาบรรยายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการเรียนท่ีสาขาวชิาวศิวกรรมเคมี มทส. และประสบการณ์การท างาน ใน
อุตสาหกรรมน ้ามนัและก๊าซธรรมชาติ เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงบทบาทหนา้ท่ีของวศิวกรเคมี และไดมี้การเตรียมค่าย เพื่อให้
นกัศึกษาชั้นปีท่ีสองและสาม ไดพ้ฒันาความรู้พื้นฐานในการเรียนวชิาทางดา้นวศิวกรรมเคมีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

แบบแสดงความจ านงเพื่อบริจาคเงินสมทบกองทุนหรือสนบัสนุนงานกีฬาวศิวกรรมเคมีสมัพนัธ์

ช่ือ.......................................................................... โทรศพัท.์.............................................................. e-mail................................................................

มีความประสงคใ์นการบริจาคเงินเพื่อการดงัน้ี

บริจาคเพื่อสบทบทุนกองทุนอาจารยช์ยัยศอาจารยฉ์ลองศรีเพื่อยมืเป็นค่าอาหารจ านวนเงิน.........................................................................บาท.

บริจาคเพื่อเป็นการสนบัสนุนงานวศิวกรรมเคมีสมัพนัธ์ท่ีจะจดัข้ึนในปี พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน..............................................................บาท.

ก่อนอ่ืนตอ้งขอแจง้ใหศิ้ษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัทราบวา่ หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมเคมีทุกหลกัสูตรไดรั้บการรับรองจาก ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สภาวศิวกรแลว้ ดงันั้นศิษยเ์ก่าทุกคนสามารถสมคัรสอบเพื่อขอรับใบประกอบวชิาชีพ วศิวกรรมเคมี (กว) ระดบัภาคีวิศวกร ไดแ้ลว้ครับ และปีการศึกษา 2559 น้ีทางสาขาวิชาจะท าการปรับปรุง
หลกัสูตรใหม่ โดยทางส านกัวชิาวศิวกรรมศาสตร์ไดใ้หน้โยบายมาวา่จะเนน้การผลิตบณัฑิตใหเ้ป็นไปตามท่ีตลาดแรงงานตอ้งการ กล่าวคือเนน้ท่ีผลไดห้รือท่ีตวับณัฑิตเป็นส าคญั (Outcome 

Based Learning) ดงันั้นหากทางศิษยเ์ก่าท่านใดมีขอ้เสนอแนะในเร่ืองเก่ียวกบัการปรับปรุงหลกัสูตร ในปี 2559 น้ีกรุณาช่วยแจง้เขา้มาท่ีเมลข์องหวัหนา้สาขาวชิาวิศวกรรมเคมีไดเ้ลยนะครับ
อีกประการหน่ึงส าหรับหลกัสูตร ดุษฎีบณัฑิต และมหาบณัฑิต นั้นทางส านกัวชิาไดท้ าการปรับปรุงโดยเนน้การบูรณาการเขา้มา โดยท าการควบรวมหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิต ของส่ี
หลกัสูตรคือ วศิวกรรมเคร่ืองกล วศิวกรรมเคมี วศิวกรรมเกษตรและอาหาร และวศิวกรรมการผลิต เขา้มาเป็นหลกัสูตรใหม่เรียกวา่ หลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตและมหาบณัฑิตวิศวกรรมเคร่ืองกลและ
ระบบกระบวนการ (Mechanical and Process System Engineering) โดยมีวชิาเอกแยกออกไปตามสาขาวชิาท่ีนกัศึกษาตอ้งการศึกษา และมีวชิาแกนเรียนร่วมกนั 3 รายวชิา หากศิษยเ์ก่าท่านใดมี
ขอ้เสนอแนะหรือค าแนะน าใดๆ แจง้กลบัมาไดท่ี้หวัหนา้สาขาวชิาวศิวกรรมเคมีไดน้ะครับ หรือสนใจเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรใหม่น้ีกส็ามารถสมคัรเรียนไดทุ้กภาคการศึกษาครับ


