
1/3 

แบบส ำรวจควำมต้องกำรในกำรบริกำรวชิำกำรด้ำนฝึกอบรมและถ่ำยเทคโนโลย ีประจ ำปี 2557 

โดยฝ่ำยบริหำรงำนบริกำรวชิำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ีคณะวศิวกรรมศำสตร์ ม.อ. 

 
 

 

 
 

 
กรุณากรอกขอ้ความต่อไปน้ี ดว้ยตวับรรจงและครบถว้น 

 บริษทั / หน่วยงาน:                                                                                                                                                                                                                    
 ท่ีอยู ่:    หมู่ท่ี  ซอย    ถนน     
 ต าบล       อ าเภอ  จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์  
 เบอร์โทรศพัท ์                                      เบอร์โทรสาร                                                   
 E-mail:                                            
 ช่ือผูติ้ดต่อ       ต าแหน่ง       

มีความประสงค์ท่ีจะให้ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จดัหลกัสูตรการฝึกอบรม
ประจ าปี 2557 ตามรายละเอียด หลกัสูตรอบรมดงัต่อไปน้ี  (กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  หน้ารหัสหลกัสูตรการอบรมท่ีทาง
หน่วยงานสนใจจดัอบรมหรือสนใจเขา้ร่วมการอบรม เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ พร้อมระบุช่วงเวลาและประเภทการบริการวชิาการ)  *** 
เป็นเพยีงแบบส ำรวจเบือ้งต้นเท่ำนั้นไม่ใช่ใบสมคัรเข้ำร่วมอบรม*** 

หลกัสูตรทีอ่งค์กรต้องกำรจดัอบรม ช่วงเวลำ 
ในกำรจดัอบรม 

(เดอืน) 

ประเภทของกำรบริกำรวชิำกำร 

รหัสหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
In-house 
Training 

Public 
Training 

ทีป่รึกษำ 

หมวดที ่1 : หมวด ระบบคุณภำพ     
  QM-01 5 ส. เพ่ือการบริหารและการเพ่ิมผลผลิต     
  QM-02 Problem Solving QC Story     
  QM-03 การควบคุมกระบวนการโดยกลวธีิทางสถิติ (SPC)     
  QM-04 การบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (TQM)     
  QM-05 กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)     
  QM-06 เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการชกัตวัอยา่ง     
  QM-07 ระบบบริหารคุณภาพ ISO  9001     
  QM-08 สถิติเบ้ืองตน้เพ่ือการพฒันาคุณภาพ     

  QM-09 การจดัการดา้นสุขลกัษณะท่ีดีในโรงงาน (GMP)     
หมวดที ่2 : หมวด กำรจดักำร     

  MG-01 การลดการสูญเสียและค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็น     
  MG-02 ทกัษะการบริหารส าหรับหวัหนา้งานมืออาชีพ     
  MG-03 กิจกรรมกลุ่มเพ่ือการท างานเป็นทีม (Team Building)     

หมวดที ่3 : หมวด เทคโนโลยแีละกำรจดักำรกำรผลติ     
-01 การปรับปรุงกระบวนการและวธีิการท างาน     
-02 ไคเซ็นเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต     
-03 แนวคิดการเพ่ิมผลผลิตในโรงงาน     
-04 

 
ระบบการบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั (Preventive 
Maintenance) 

    



2/3 
 

 
 
 

หลกัสูตรทีอ่งค์กรต้องกำรจดัอบรม ช่วงเวลำ 
ในกำรจดัอบรม 

(เดอืน) 

ประเภทของกำรบริกำรวชิำกำร 

รหัสหลกัสูตร ช่ือหลกัสูตร 
In-house 
Training 

Public 
Training 

ทีป่รึกษำ 

หมวดที ่3 : หมวด เทคโนโลยแีละกำรจดักำรกำรผลติ (ต่อ)     
-05 ระบบการผลิตแบบลีน     
-06 ระบบการผลิตแบบทนัเวลา     
-07 การเลือกและประยกุตใ์ชง้านมอเตอร์ใน

อุตสาหกรรม 
    

-08 การจดัท าและการวดัระบบกราวด ์     
-09 ความปลอดภยัในงานวศิวกรรมไฟฟ้า     
-10 การปรับปรุงการผลิตดว้ยเทคนิคการจ าลอง

สถานการณ์ 
    

-11 การจดัการระบบคลงัสินคา้     
-12 การจดัการระบบโลจิสติกส์     
-13 ระบบวดัคุมและควบคุมในโรงงาน     

หมวดที ่4  : หมวด ส่ิงแวดล้อมและกำรจดักำรพลงังำน     
-01 ผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม     
-02 ผูป้ฏิบติังานประจ าระบบบ าบดัมลพิษน ้ า     
-03 ผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษน ้ า     
-04 เกณฑก์ารอนุรักษพ์ลงังานท่ีดีในโรงงานและ

อาคาร และหลกัในการจดัท า ISO 50001 
    

-05 เทคโนโลยสีะอาด     
-06 การจดัการมูลฝอยชุมชน     
-07 นายช่างโยธา อบต. ดา้นโยธาสุขาภิบาล

ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ 
    

-08 ระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์     
หมวดที ่5  : หมวด เทคโนโลยสีำรสนเทศ     

  IT-01 การใชง้าน Office     
  IT-02 ระบบกลอ้งวงจรปิดยคุใหม่และความมัน่คง 

ในภาคใต ้
    

  IT-03 การพฒันาโปรแกรมบน Android     
  IT-04 ระบบตรวจวดัคุณภาพและความผิดปกติของ

มอเตอร์เหน่ียวน าในโรงงานอุตสาหกรรม 
    

  IT-05 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุม
กระบวนการภายในโรงงาน 
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เทคโนโลยีทีค่ณะวิศวกรรมศำสตร์  มีควำมพร้อมทีจ่ะถ่ำยทอดให้แก่ชุมชน  อุตสำหกรรม 

  เคร่ืองหัน่หมากระดบัอุตสาหกรรม              การผลิตก๊าซชีวภาพ  พลงังาน  และส่ิงแวดลอ้ม 
    เคร่ืองหยอดน ้ าตาลแวน่                   ระบบเตือนภยัดินถล่ม  
    การผลิตเอทิสเอสเตอร์ดว้ยถงัปฎิกรณ์แยกกลีเซอรอล             การพฒันากระเบ้ืองเซรามิกผสมหินฮอร์นเฟลส์ 

        อยา่งต่อเน่ือง                                                                         กบัหินเพอร์ไลต ์
    การพฒันาระบบอบแหง้ขา้วเปลือกแบบยุง้ฉาง                     ไฟฟ้าพลงัน ้ าชุมชนภาคใต ้
    การอบแหง้อาหารทะเลดว้ยรังสีอินพราเรดร่วมกบัลมร้อน         การพฒันากระเบ้ืองเซรามิกผสมหินฮอร์นเฟลส์ 

                                                                                                                      กบัหินเพอร์ไลต ์
   การผลิตสียอ้มธรรมชาติ                                             การพฒันามอร์ตา้ร์ก าลงัสูงดว้ย ซีโอไลต ์ธรรมชาติ  
    การบ าบดักล่ินในอุตสาหกรรมยางแท่ง                            การผลิตปูนซีเมนตจ์ากของเสียอุตสาหกรรม  

                                                                                                                     โดยวธีิการไม่เผาใหแ้ตกตวั 
    การพฒันาหอ้งอบรมยางแผน่รมควนัแบบประหยดั           การพฒันาคอนกรีตมวลรวมหินพะชอลตเ์ติมเถา้ชานออ้ย 

        พลงังานส าหรับกลุ่มสหกรณ์                                            การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าดว้ยเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย    
      การเพ่ิมคุณภาพรัตนชาติดว้ยความร้อน 
 
หลกัสูตรอืน่ๆ ทีม่คีวำมประสงค์จะให้จดัฝึกอบรม (นอกเหนือจำกหลกัสูตรฝึกอบรมตำมตำรำงข้ำงต้น) 
1............................................................................................................................................................................................. 
2............................................................................................................................................................................................. 
3............................................................................................................................................................................................ 
4............................................................................................................................................................................................. 
5............................................................................................................................................................................................. 
6............................................................................................................................................................................................. 
7............................................................................................................................................................................................. 
หมำยเหต ุ  

 In-house Training หมายถึง การฝึกอบรมใหแ้ก่บุคลากร โดยจดัข้ึนภายในองคก์รใดองคก์รหน่ึง 
 Public Training  หมายถึง การฝึกอบรมท่ีบริษทัส่งบุคลากรเขา้ร่วมอบรมกบัคณะฯ ตามแผนการฝึกอบรมท่ีท่านมีส่วน

ร่วมก าหนด 
 ท่ีปรึกษา  หมายถึง องคก์รมีความตอ้งการใหค้ณะฯ จดัท่ีปรึกษาเพ่ือใหค้วามรู้เฉพาะ ทางแก่หน่วยงาน 
 

กรุณำส่งแบบส ำรวจกลบัมำทีฝ่่ำยบริหำรงำนบริกำรวชิำกำรและกำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี 
โทรสำร. 0-7445-9399 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th    

หรือโทรศัพท์  0-7428-7089, 0 -7428-7089, 0-7428-7054, 089-7333125  
  (คุณนิษฐกำนต์/คุณเสำวลกัษณ์/คุณจริำ) 

 
                 

   **ขอขอบคุณส ำหรับควำมร่วมมอืในกำรตอบแบบส ำรวจ** 
 

ควำมต้องกำรของท่ำน คอื งำนบริกำรของเรำ “Your Requirement is Our Services” 


