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จดหมายข่าว
ส านักวิชาวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
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สารจากคณบดี 
เป็นที่รับรู้กันดีว่าสังคมไทยก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวในทุกภาคส่วนทั้งเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
และส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งรัฐบาลประกาศนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นเป้าหมาย
ให้ไทยก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางสู่ประเทศรายได้สูง โดยใช้นวัตกรรมเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ประเทศ ซึ่งสอดรับกับวิสัยทัศน์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่ว่า...

“ มุ่ง สู่องค์กรนวัตกรรม เป็นแหล่งความรู้ด้าน
วิศวกรรมและเทคโนโลย ีผลิตบณัฑิตที่คิดเป็น เด่นปฏิบัติ 
และสร้างสรรค์ผลงานตามความต้องการของสังคม ”

สุดท้ายนี้...ส านักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มี
เจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพซึ่งเป็น
ภารกิจหลักในการพัฒนาคนรุ่นใหม่ให้ทันยุคสมัยสอดคล้อง
ตลาดแรงงานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญบนหนทางแห่งอาชีพ
วิศวกรรมในทุกสาขา  ไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัจฉริยะ  วิศวกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์ และ 
วิศวกรรมเคร่ืองกล พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของกลจักรในการ
พัฒนาระบบการศึกษาไทยเพื่อก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างยั่งยืน รศ.ดร. สุรัสวด ีกุลบุญ ก่อเกือ้

คณบดสี านกัวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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สารบญั (Inside the issue)

ในการบริหารส านักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ นับจากนี้เป็นต้นไป จะเป็นการก้าวย่างแห่งการท างานร่วมกัน
อย่างมืออาชีพทั้งคณาจารย์และบุคลากร ร่วมพลังขับเคลื่อนและ
ปฏิบัติพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เราจะร่วมมือใน
การท าคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยการสร้างสังคมการเรียนรู้อย่างมี
ชีวิตชีวาและเปิดโอกาสให้กับการรังสรรค์ความคิดใหม่ๆจากทุกคน
เพื่อน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จและเป็นหนึ่งเดียว ตลอดจนพัฒนา
องค์ความรู้และงานวิจัยให้โดดเด่นก้าวทันเทคโนโลยีแห่งโลก
อนาคตและเป็นส่วนส าคัญในการช่วยยกระดับมหาวิทยาลัย
เพื่อแข่งขันในระดับสากลได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ส านกัวศิวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
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อาจารย์ กรกต  สุวรรณรัตน์
ผศ.ดร. วริษฐ์  วปุลานุสาสน์

ดร.ชิระวัฒน์ วัฒนพานิช

ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล

ผศ.ดร.อาชวพรหมรักษา

ดร.กมล ถิ่นสุราษฎร์

นางสาวแวววรรณ อินทร์ขัน

ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์จาก ส.วิชา
วิศวกรรมศาสตร์ฯ จ านวน 13 คน ได้รับการ
รับรองมาตรฐานวิชาชีพ   UKPSF จ านวนรวม  
13  คน  แบ่งเป็น  ระดับ Senior Fellow (SF) 
จ านวน 1 คน และระดับ Fellow (F)  จ านวน 12 
คน  (หน้าที่ 3)

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทั่วโลกและประเทศ
ไทยประสบปัญหา การแพร่ระบาด covid-19 ท า
ให้ทุกหน่วยงานเร่งใช้มาตรการระยะห่างทาง
สังคมเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทางส านักวิชาฯ ได้

เ นื่ อ ง ใ น โ อก าสครบรอบวั นส ถ า ปน า  
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เวียนมาบรรจบในวันที่ 
29 มีนาคม พ.ศ 2563 นี้  ถือเป็นฤกษ์ดีที่ทาง
คณะท างานอินโฟกราฟฟิคและสื่อประชาสัมพันธ์ 
Information @ SET หรือ Infor.@SET จาก ส.
วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ ได้จัดท าจดหมายข่าว 
(Newsletter) ฉบับปฐมฤกษ์ ก าหนดจัดพิมพ์เป็น
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ตีพิมพ์ปีละ 4 ฉบับ
แบบรายไตรมาส โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่
และประชาสัมพันธ์ ผลงานของคณาจารย์ ส.วิชา
วิศวกรรมศาสตร์ฯ ทั้งในด้านผลงานวิจัย การ
ประดิษฐ์คิดค้น เทคโนโลยีการเรียนการสอน และ
น าเสนอข่าวสาร รางวัลของนักศึกษาจากส านัก
วิชา การน าความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์เผยแพร่
สู่สังคม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน

ส าหรับฉบับปฐมฤกษ์นี้ (ตีพิมพ์ 30 มีนาคม 
พ. ศ. 2563) ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. สุรัสวดี 
กุลบุญ ก่อเกื้อ คณบดี ส.วิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 
กล่าวต้อนรับและแนะน าหน่วยงาน  จดหมายข่าว 
SET’s Newsletter ฉบับนี้ เร่ิมจากการแนะน า
คณะท างาน Infor.@SET (หน้าที่ 2)

คณ ะ ท า ง า น อิ น โ ฟ ก ร า ฟ ฟิ ค แ ล ะ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ (Infor.@SET) ได้จัดตั้งในเดือน
ม ก ร า ค ม  พ ศ 2 5 6 3   มี ห น้ า ที่ จั ด ท า สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของส านักวิชา และจัดท า
ข่าวประชาสัมพันธ์ คณาจารย์และนักศึกษาของ
ส านักวิชา ในรูปแบบเว็บไซต์และจดหมายข่าว ของ
สาขาวิชาซึ่งประกอบไปด้วย 5 สาขาวิชา ดังนี้ 
สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  สาขา
วิศวกรรมเคมี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และ
ระบบอัจฉริยะ  และสาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์

มีการเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน
ออนไลน์ โดยใช้เคร่ืองมือต่างๆ และน าเสนอ
กิจกรรมของนักศึกษาจากสาขาวิชาต่างๆ และ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษานักศึกษาสหกิจที่
ได้รับรางวัลจากศูนย์สหกิจ  (หน้าที่ 5&8)

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 
ในประเทศไทยขณะนี้ คณะท างาน Web and 
Infor @SET ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพตาม
ข้อ แ น ะ น า ของท า ง รั ฐบ าล  เ พื่ อ ที่ จ ะ ผ่ า น
วิกฤตการณ์นี้ ไปด้วยกัน ขอบคุณครับ

สวัสดีครับคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ทุกท่าน

ผศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ
บรรณาธิการ
มีนาคม 2563
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สวท .  มุ่ ง เ สริ มสมรรถนะด้ า นการ เ รี ยนก ารสอนสู่
มาตรฐานสากล ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF 
มหาวิทยาวลัยลักษณ์ ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ ด้วยการน าระบบพัฒนาด้านการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากล โดยใช้กรอบมาตรฐานวิชาชีพ The UK 
Professional Standards Framework (UKPSF) ของ The Higher 
Education Academy (HEA) ประเทศสหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้าง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐาน โดยได้เข้าเป็น
สมาชิกของ HEA เพื่อสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาหลักสูตรอบรมในการ
พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ตามมาตรฐานวิชาชีพ UKPSF

ระบบ UKPSF มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน คือ ส่วน
ที่ 1 Area of Activity ได้แก่ กิจกรรมหรือสมรรถนะในการจัดการและ
สนับสนุนการเรียนรู้ การออกแบบและการประเมินการสอน การให้โจทย์
แก่นักศึกษาในการเรียน คิด วิ เคราะห์อย่างจริงจัง ส่วนที่  2 Core 
Knowledge ได้แก่ ความรู้หลัก คือ การมุ่งเน้นให้อาจารย์ผู้สอนมีความรู้
ในเนื้อหาอย่างจริงจัง เพื่อให้อาจารย์สอนนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และ
ส่วนที่ 3 Professional Values ได้แก่ เกณฑ์คุณค่าในการเป็นอาจารย์ 
มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 

โดยคณาจารย์ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับ
การรับรองมาตรฐานวิชาชีพ   UKPSF จ านวนรวม  13  คน  แบ่งเป็น  
ระดับ Senior Fellow (SF) จ านวน 1 คน และระดับ Fellow (F)  จ านวน 
12 คน โดยคณาจารย์ของ สวท. ได้มีการจัดการเรียนการสอนด้วย
การบูรณาการองค์ประกอบของกรอบ UKPSF ซึ่งเป็นลักษณะของการ
จัดการเรียนรู้แบบ Active learning ผ่านวิธีการจัดการเรียนรู้
หลากหลายวิธี และใช้เทคโนโลยี Smart Classroom เพื่อจัดการเรียนรู้
แบบ Active learning มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าเพื่อมุ่งไปสู่การน ามาตรฐาน UKPSF มา
ใช้เป็นการสร้างมาตรฐานด้านการเรียนการสอนของ สวท. เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพอาจารย์ ให้มีทักษะความสามารถ ความเป็นมืออาชีพมากข้ึน 
และน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไป

รศ.ดร.ชัยรตัน ์ศิริพัธนะ
ระดับ Senior Fellow

รศ.ดร.วภิาว ีเดชะปัญญา
ระดับ Fellow

อาจารย์ ดร.อรรถโส ข าวิจิตร 
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา 
ระดับ Fellow

อาจารย์ ดร.วิชิตพันธุ์  รองวงศ์
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.สุฤกษ ์ คงทอง
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.ปกรณ ์ ดิษฐกิจ
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์ 
ระดับ Fellow

อาจารย์ ดร.เรจีย์ แก้วส่อง
ระดับ Fellow

อาจารย์ ดร.มนเทียร  เสร็จกิจ
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.ปฏมิาพร สุขมาก
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.อนรุักษ์  ถุงทอง
ระดับ Fellow

ผศ.ดร.สราวุธ  จันทเขต
ระดับ Fellow

1 SF + 12 F (HEA) @ SET
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สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดในวงกว้าง ท าให้ทุกหน่วยงานเร่งใช้
มาตรการระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพ่ือป้องกันการติดเชื้อ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีการเตรียมความพร้อมในการสอนออนไลน์โดยให้
ทีมคณาจารย์และบุคคลากรศึกษาเคร่ืองมือที่เหมาะสมกับนักศึกษา บุคคลากร 
และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะความพร้อมของนักศึกษาที่
ต้องการเรียนออนไลน์จากที่บ้านของตนเอง

ทีมงานของมหาวิทยาลัยได้จัดอบรมเพ่ือแนะน าความรู้เร่ืองการเรียน
การสอนออนไลน์ให้กับกลุ่มคณาจารย์ในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 19 มีนาคม 
2562 มีการน าเสนอเคร่ืองมือต่างๆ ที่ผ่านการคัดเลือกและศึกษาแล้ว ได้แก่
Zoom, Loom, Webex, Line, Microsoft Team, Google Meeting, Google 
Form และ Blackboard Collaboration โดยคณาจารย์สามารถเลือกใช้
เคร่ืองมือที่มีความเหมาะสมของแต่ละรายวิชา ในขณะเดียวกันส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแบ่งปัน
ประสบการณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ในวันที่ 18 มีนาคม 2562 โดยมี
อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ หัวหน้าสาขาวิศวกรรมศาสตร์และระบบ
อัจฉริยะเป็นวิทยากรหลักในการแนะน าการใช้งานโปรแกรม Zoom Meeting 
พร้อมน าเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ทดลองสอนออนไลน์กับนักศึกษาชั้นที่ 
2 พร้อมแนะน าทางเลือกในการใช้โปรแกรม Webex ซ่ึงมีความใกล้เคียงกับ
โปรแกรม Zoom Meeting พร้อมทั้งแนะน าการท าแบบทดสอบออนไลน์โดยใช้
เว็บ Quizizz ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้จากการอบรมอยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจและ
คณาจารย์ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกคนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์ของ
ตนเองได้

นอกจากนี้ส านักวิชาส่งเสริมให้คณาจารย์ใช้เครื่องมือและสื่อออนไลน์อื่นๆ ที่
คณาจารย์ได้เรียนรู้จากการจัดอบรม UKPSF หรือกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
ของสหราชอาณาจักรมาประยุกต์ใช้ เช่น Kahoot, NearPods, Class Dojo และ 
Zeeting เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที่จะให้มีการ
เรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน เป็นต้นไป  โดยผู้สนใจ
สามารถศกึษาขอ้มลูการจดัอบรมของมหาวทิยาลยัไดจ้าก https://bit.ly/2JlbxXU
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สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
- โครงการพี่ดูแลน้อง (New chip on board) จัดข้ึนเพื่อให้นักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า ได้เข้าเย่ียมชมกระบวนการรวมทั้งระบบการ
ท างานในสถานประกอบการจริง และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาระหว่างชั้นปี ลดการแตกแยก กระตุ้นให้นักศึกษามีแนวความคิด
และทัศนคติในการการมองโลกเชิงบวก สามารถยอมรับปัญหาที่เกิดข้ึนกับ
ตนเองและแก้ปัญหาที่ประสบอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการได้มี
บรรยายกาศที่เป็นกันเองจะท าให้รับทราบข้อมูลด้านการเรียนการใช้ชีวิต 
แต่ละบุคคลในเชิงลึก

สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์)
น.ส.ศศิวิมล เต็มสงสัย หลักสูตรวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้ลงแข่งขันกีฬาสี
ภายในประดู่เกมส์ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทเดี่ยว 200 เมตร 
และ 400 เมตร วิ่งผลัดผสม 4 คูณ 200 เมตร เเละวิ่งผลัดผสมหญิงชาย 
ได้ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และเป็นตัวแทนถือป้ายคณะสีแดง สูรย์
ส่องหล้า

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 
- โครงการคอมพิวเตอร์คลินิก  จัดข้ึนเพื่อให้นักศึกษาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ ฝึกทักษะในด้านการแก้ปัญหาด้าน
คอมพิวเตอร์ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ และช่วยแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์
ให้กับนักศึกษา บุคคลากร ร่วมทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่ศูนย์อาหาร โดย
เปิดให้บริการปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์อาหารกลางคืน ทุกวันพุธ 
ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. ตลอดภาคการศึกษาที่ 3/2562

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
- โครงการประเมินความรู้และเตรียมความพร้อม เพื่อทดสอบใบประกอบ
วิชาชีพสาขาวิศวกรรมเคมี จัดข้ึนเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาให้ผู้เรียนมีศักยภาพ
สูงข้ึน และเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการสอบใบรับรองใบประกอบวิชาชีพ
ทางสาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ ให้มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ ผ่านการรับรองเนื้อหารายวิชาตามมาตรฐาน
สภาวิศวกรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม. วลัยลักษณ์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน
คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา คร้ังที่ 14 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ได้แก่ ผศ.ดร. ปฏิมาพร สุขมาก และ ผศ.ดร. กิตติพงค์ คุณจริยกุล ซึ่งผลจาก
การแข่งขันที่มีมหาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมทั้งหมด 20 ทีม ทีมของหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ม. วลัยลักษณ์ ได้ล าดับที่ 6 (รางวัลประเภทเบาที่สุด)
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ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ก า
ชั ย  นุ้ ยธิ ติ กุ ล  อ าจาร ย์ประจ า หลั กสู ตรวิ ศวกรรม เคมี  ส า นั ก
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร .อภิรักษ์ 
พยัคฆา อาจารย์สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เนื่องใน
โอกาสที่ผลงานวิจัย เร่ือง Oxidative upgrade of furfural to succinic 
acid using SO3H-carbocatalysts with nitrogen functionalities 
based on polybenzoxazine ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
(Journal of Colloid and Interface Science volume 565, ISI 
Q1/Scopus Q1, Journal Impact Factor 6.361) 

ผลการพิจารณาผลงานวิจัยดังกล่าว ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งด้าน
คุณภาพงานวิจัยและรูปแบบความน่าสนใจในการน าเสนอผลงาน จาก
บทความทั้งหมดจ านวน 63 บทความ และได้รับการคัดเลือกให้ข้ึนปก
วารสารดังกล่าวใน volume 566

ทั้งนี้ทางคณะทีมวิจัยยังได้กล่าวขอบคุณ อาจารย์ปฏิบัติ ปรียา
วงศากุล จากหลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ส านักวิชา
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ได้ช่วยรังสรรค์งาน 
graphic design ซึ่งช่วยเปลี่ยนให้ research concept กลายเป็นภาพ
ปกวารสารกราฟฟิกสวยๆ มา ณ ทีนี้ด้วย

ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง รศ.ดร.ก าชัย นุ้ยธิติกุล
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ส. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ หารือความร่วมมือกับ 
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) ประเทศมาเลเซีย

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมหารือเพื่อสร้างความ
ร่วมมือกับ UTHM โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกันสู่ความเป็นสากล 
โดยผลการหารือพบว่าทั้งสองมหาวิทยาลัย มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่สอดคล้องกัน โดยมีแนวทางในการสร้างความร่วมมือใน
อนาคตได้ ดังนี้

1. การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย โดยนักศึกษา มวล . สามารถ
ไปสหกิจศึกษาที่ UTHM โดยสามารถปฏิบัติงานได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล และ
ศูนย์ความเป็นเลิศในสาขาวิศวกรรมด้านต่างๆ
2. คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าร่วมวิจัยในห้องปฏิบัติการ
ทางวิศวกรรมของ UTHM เพื่อการวิจัย โดยทาง มวล. สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
ส่วนของวัสดุอุปกรณ์การทดลอง ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างผลงานวิชาการ
ร่วมกันต่อไป
3. การแลกเปลี่ยนบุคลากรของทั้ง 2 ฝ่าย มีแนวทางตามรูปแบบความสัมพันธ์
ต่อไปนี้

3.1 การท าวิจัยร่วมกัน (Collaboration Research) โดยบุคลากรของ
ส านักวิชาสามารถไปท าวิจัยระยะสั้น โดยใช้ทุนในลักษณะ Matching Fund 
โดยทุนวิจัยจะเป็นแบบ 50:50 คือ มวล. ให้ทุนคร่ึงหนึ่ง และ UTHM ให้ทุนอีก
คร่ึงหนึ่ง

3.2 การรับเชิญเป็น Visiting Professor เพื่อท าการสอนในรูปแบบการ
บรรยายในรายวิชาต่างๆ ของทั้งสอง มหาวิทยาลัย
4.การพัฒนารูปแบบการสอนในรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอน 
Massive Open Online Courseware (MOOC) โดยมีแนวทางการปรับปรุง
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์ Washington Accord เพื่อระบบการศึกษา
ของทั้งสองมหาวิทยาลัยให้ได้รับการยอมรับอย่างเป็นสากล 
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ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอแสดงความยินดี
กับนักศึกษาที่ผ่านการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
ดีเด่น รอบมหาวิทยาลัย

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2562 ซึ่งนักศึกษาสามารถคว้ารางวัลในกิจกรรมคร้ังนี้ คือ

1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รางวัลชนะเลิศ 
นายสุเมธ สุขพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
สหกิจศึกษาบริษัท คล็อกเนอร์ เพนทาพลาสท์ (ไทยแลนด์) 
จ ากัด
รางวัลชมเชย นางสาวพรรณภา พรหมจันทร์ สาขาวิชา 
วิศวกรรมวัสดุ สหกิจศึกษา บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทย
แลนด)์ จ ากัด

2. ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา 
รางวัลชมเชย
นางสาวภัทรมน หมะหลี  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
กระบวนการ สหกิจศึกษา บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จ ากัด
รางวัลชมเชย นางสาวรุ่งรวิน ทองมูล สาขาวิชา วิศวกรรม
วัสดุ สหกิจศึกษา บริษัท พาเนลพลัส จ ากัด
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นักศกึษาหลกัสตูรวศิวกรรมโยธาควา้ทนุสนบัสนนุการวจิยั
โครงงาน Senior Project EISP 2020
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโยธา ซึ่ง
คณะผู้วิจัย ประกอบด้วย นายชลากร วิฑูรย์พิศาลศิลปะ 
นางสาวพฤษภา บางเหรียง และนางสาวตูแวกูมารีนี โต๊ะโซ๊ะ
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา คือ ผศ .ดร.  ทนงศักด์ิ อิ่มใจ ซึ่ง
นักศึกษาได้รับการพิจารณาจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย 
Engineering Innovation Senior Project (EISP 2020) 
ส าหรับโครงงาน เร่ือง พฤติกรรมคานเหล็กประกอบจากแผ่น
เหล็กม้วนสาหรับพื้นชนิดบางในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด 
ประจ าปี 2563 คร้ังที่ 1 จากบริษัท AO steel Co., Ltd. และ
ได้ทุนศึกษาดูงานกระบวนการผลิต Cellular beam ณ 
โรงงานผลิต

ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีขอแสดงความ
ยินดกีบันกัศกึษาทีม่ผีลการเรยีนดเีดน่ 

(ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจ าภาคการศึกษาที่ 3/2562
โดยจะได้รับรับทุนการศึกษา จ านวน 2,000 บาท
ด้วยงานบริการและสวัสดิการ (ทุนการศึกษา) ส่วน
กิจการนักศึกษา ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีผลการ
เรียนดีเด่น (ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร) ประจ าภาคการศึกษา
ที่ 3/2562 ซึ่งนักศึกษาส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จ านวน 12 คน 
ดังนี้

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
1).นายธนพนธ์ เพ็ชร์ดวงจันทร์ 

2).นายธนาวุฒิ ช่วยราม 
3).นางสาวเนติกาญจน์ ถาวร 
4).นางสาวพชัรนิดา วรรณวร

หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 
1).นางสาววนชัพร เทพทอง 
2).นางสาวมณีรัตน์ ทองเรือง 
3).นายจีรวุฒิ สุขสง 
4).นางสาวเจนนิสา กาสาวพัฒร์

หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
1).นายณัฐดนัย ดาวสุวรรณ 
2).นางสาวตอยยีบะห์ ซาและ

หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ
1).นายณัฐนภัส กีรติกรพิสุทธิ์

หลักสูตรปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 
1). นายฐิติพรรณ วชัรกา

นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ม .วลัยลักษณ์ สร้างชื่อคว้า
ร างวัล เ วที ร ะดับชาติ  สะพาน ไม้ จ าลอง  ชิ งถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรลง
กรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒ รัฐสีมาคุณากร
ปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี  สามารถคว้ารางวัลน าเสนอ
ผลงานยอดเย่ียม 1 รางวัล ในเวทีการแข่งขันวิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีมสายงานวิศวกรรมโยธา คร้ังที่ 
14 โดยมีสถาบันการศึกษากว่า 30 สถาบัน ทั่วประเทศ เข้า
ร่วมแข่งขัน  ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563 
ที่ผ่านมา

CONGRATULATIONS 
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