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โครงการที่ดําเนินการ 
ฝายบริการวิชาการ มีโครงการภายใตการบริหารงานหลายโครงการ

ไดแก 
1. โครงการปรับปรงุประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ขนาดกลางและขนาดยอม (โครงการ 13) ระยะที่ 1  ป 2543 , 

ระยะที่ 2  ป 2544 , ระยะที่ 4 ป 2546 และ ระยะที่ 5 ป 

2547 รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

2. โครงการเรงรัดปรับปรุงประสิทธิภาพการประกอบธรุกิจของ 
สหกรณสวนยาง ป 2544 โดยเงนิงบประมาณแผนดิน 

3. โครงการชุบชีวิตธรุกิจไทย (ITB) ระยะที่ 1 ป 2545 และ  

ระยะที่ 2 ป 2546 รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง

อุตสาหกรรม 

4. โครงการศูนยบมเพาะธุรกิจขนาดยอม (SBIC) ป 2545 รวมกับ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

5. โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ป 2545 (4 รุน), 

ป 2546 (2 รุน), ป 2547 (2 รุน) รวมกับ กรมสงเสริม 

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และป 2548 (1 รุน)*  

รวมกับจังหวัดสงขลา 

6. โครงการสืบคนและวิเคราะหขอมูลเทคโนโลยีเพื่อพัฒนา
ทรัพยสินทางปญญาป 2546 (40 ผลิตภัณฑ), ป 2547 (75 

ผลิตภัณฑ) และป 2548 (30 ผลติภัณฑ)* รวมกับ กรม

ทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

7. โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑฯ  กิจกรรม การบริหาร

จัดการกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑผาและเครื่องปนดินเผา ป 

2547 รวมกับ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

8. โครงการสรางที่ปรึกษาธุรกจิขนาดเล็ก (LDC) ป 2547 รวมกับ 

กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

9. โครงการติดตามและประเมินผล "โครงการชุบชีวิตธรุกิจ 3 

จังหวัดชายแดนภาคใต” ป 2548* รวมกับ ศนูยสงเสริม 

อุตสาหกรรมภาคที่ 11 

10. โครงการศึกษาวิจยัความเปนไปไดของการลงทุนอตุสาหกรรม
แปรรูปสกุร/โคเนื้อ ป 2548* รวมกับ สํานักงานอตุสาหกรรม

จังหวัดพัทลุง 

11. โครงการอบรมตางๆ ตามสาขาความเชี่ยวชาญ ⌫⌫ 

 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

หรือขอรับบริการไดที ่
 
 

1. คุณขนิษฐา   โรจนวิภาค 
2. คุณนิศากร   สารานพกุล 

 
 

ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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จัดตั้งขึ้นเมื่อ เดือนตุลาคม ป พ.ศ. 2544 โดยเปนหนวยงาน
สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มี
จุดมุงหมายในการใหบริการทางดานวิชาการที่เปนประโยชน 
รวดเร็ว และตรงกับความตองการของสังคมและอุตสาหกรรม

ในทองถิ่นภาคใต โดยผลงานจะนํามาซึ่งชื่อเสียงของคณะ

วิศวกรรมศาสตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ฝายบริการวิชาการ 

ลักษณะงานของฝายบริการวิชาการ 

การใหบริการวิชาการของฝายบริการวิชาการ แบงออกเปน 5 

ลักษณะหลักๆ คือ 

1. การใหคําปรึกษาแนะนําทางดานการบริหารจัดการและงาน
ทางดานวิศวกรรมใหกับหนวยงานราชการ ภาคเอกชน

ตางๆ 
2. การจัดการฝกอบรมมีทั้งการจัดอบรมภายใน (In-House 

Training) และอบรมทั่วไป (Public Training) 
3. การสงเสริมและประสานงานการบริการวิชาการของภาควิชา

และหนวยงานตางๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร และ

บุคคลภายนอก 
4. การบริการวิชาการในเชิงวิจัย โดยเปนการรวมมือกับ

หนวยงานราชการหรือเอกชนภายนอก 
5. บริการวิชาการอื่นๆ ในเชิงวิศวกรรมศาสตร และที่เกี่ยวของ 

วิสัยทัศน (Vision) ของฝายบริการ

“ สรางงานบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตรที่มีคุณภาพ
อยูในระดับชั้นนําของประเทศ ” 

คณะวิศวกรรมศาสตร มีคณาจารยและผูเชี่ยวชาญที่อยูในทีมของคณะทํางาน ในการอบรมใหความรูและการให

คําปรึกษาแนะนํา ในสาขาความเชี่ยวชาญตางๆ ดังนี้ 

สาขาความเชี่ยวชาญในการอบรมใหความรูและการใหคําปรึกษาแนะนํา

� การวิเคราะหทําเลที่ตั้ง 
� การวางแผนและจัดลําดับการผลิต 
� การออกแบบและวางผังการผลิต 
� การควบคุมการผลิตและคุณภาพ 
� การควบคุมสินคาคงคลังและวัตถุดิบ 
� การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทํางาน (IE) 
� การลดความสูญเสียในกระบวนการ 
� การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร 
� การบํารุงรักษาเครื่องจักรเชิงปองกัน (PM) 
� การวิเคราะหความคุมทุน 

ดานการผลิต/วัตถุดิบ/ตนทุน 

� ระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9000 
� ระบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) 
� การเพิ่มผลผลิตดวยเทคนิค KAIZEN 
� การบริหารองคกร 
� การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม (TPM) 
� กลุมคุณภาพ (QCC) 
� 5ส. 
� การปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางระบบบริหารงาน 

การบริหารจัดการในองคกร

� การวิเคราะหน้ําเสีย 
� การอนุรักษพลังงาน 
� การประเมินการใชพลังงาน 
� การจัดการของเสีย 
� ระบบบําบัดน้ําเสีย 
� การจัดการมลพิษทางอากาศ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดลอม (ISO 14001) 

ดานสิ่งแวดลอมและพลังงาน 

� วัสดุและโลหะวิทยา 
� การออกแบบเครื่องจักร 
� การปองกันอุบัติเหตุในการทํางาน 
� ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) 
� การสอบเทียบเครื่องมือวัด 
� การควบคุมหมอไอน้ํา 
� ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ดานอื่นๆ เชน


