
ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ขอไวอาลัยและนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ทรงมี
พระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาคุณแกประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมากมายนานัปการ พระราชกรณียกิจ
ตางๆ ลวนประทับอยูในความทรงจําของคนไทยทุกคน ขอพระองคทรงเสด็จสูสวรรคาลัย และทรงสถิตในใจ
พสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ทั้งนี้ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ก็ยังคงดําเนินการโครงการตางๆ โดยเฉพาะโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) ซ่ึงเล็งเห็นความสําคัญของการสรางผูประกอบการใหม เพื่อให
ผูประกอบการไดรับความรู รวมทั้งแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ โดยเปดรับสมัคร
ผูประกอบการในรุนที่ 20 ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ซ่ึงจัดอบรมระหวางวันที่ 26 เมษายน – 22 มิถุนายน 2551
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผูสนใจสอบถามรายละเอียดไดที่ฝายบริการวิชาการคะ

นอกจากนี้ฝายบริการวิชาการ ยังมีการจัดกิจกรรมตางๆ อีกมากมาย ตลอดป 2551 ซ่ึงสามารถติดตาม
ขาวสารบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรไดในสารบริการวิชาการฉบับตอไปนะคะ

สารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรสารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ฉบับที่ฉบับที่    1/511/51 เดอืนเดอืน  มกราคมมกราคม  25512551

ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร  โทร. (ภายใน) 7053-4, 7087-9 (ภายนอก) 0-7428-7087-9

การประชาสัมพันธโครงการ ITAP ใหกับสมาคมไมยางพาราไทย

วันที่  1 ธันวาคม  2550 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) โดยความรวมมือระหวาง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กับสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  (สวทช .) ได เขา
ประชาสัมพันธเพื่อแนะนําโครงการ ใหกับคณะกรรมการสมาคม
ธุรกิจไมยางพาราไทย ณ โรงแรมรอยเกาะ จังหวัดสุราษฎรธานี

การประชาสัมพันธโครงการ ITAP ใหกับสมาคมไมยางพาราไทย
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การประชาสัมพันธโครงการ ITAP ใหกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวดั
ตรัง

วันที่ 13 ธันวาคม 2550 โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) โดยความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  กับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดเขาประชาสัมพันธเพื่อแนะนําโครงการ 
ใหกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง โดยผศ.คํารณ พิทักษ ผูจัดการ
เครือขาย ITAP เปนวิทยากร
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หลักสูตร “ผูตรวจสอบอาคาร รุนที่ 1”
วันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2550

ฝ า ย บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ไดจัดอบรมหลักสูตร 
“ผูตรวจสอบอาคาร รุนที่ 1” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผู
เขาอบรมเขาใจวิธีการตรวจสภาพอาคาร สามารถวิเคราะห
หาตนเหตุที่จะนําไปสูการเกิดความไมปลอดภัยตอชีวิต
และทรัพยสิน อันเนื่องมาจากสภาพอาคารและอุปกรณ
ป ร ะ ก อบข อ ง อ า ค า ร  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ม ง ค ลสุ ข 
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 58 
ทาน 

หลักสูตร “ผูตรวจสอบอาคาร รุนที่ 1”
วันที่ 17 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2550
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ป ร ะ ก อบข อ ง อ า ค า ร  ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ม ง ค ลสุ ข 
คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 58 
ทาน 

โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม
วันที่  18  ธันวาคม  2550 ฝ ายบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
หนวยรวมดําเนินการโครงการเสริมสรางผูประกอบการ
ใหม (NEC) โดยผศ.คํารณ  พิทักษ ผูจัดการโครงการ ได
นําเสนอ Proposal เพื่อรับเปนที่ปรึกษาโครงการเสริมสราง
ผูประกอบการใหมประจําป 2551 จํานวน 3 รุน  ในพื้นที่
จังหวัดสงขลา จํานวน 2 รุน (รุนที่ 18-19) และในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช  จํานวน  1 รุน  (รุนที่  20) แก
คณะกรรมการจัดจาง ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม
วันที่  18  ธันวาคม  2550 ฝ ายบริการวิชาการ 

คณะวิศวกรรมศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
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จังหวัดสงขลา จํานวน 2 รุน (รุนที่ 18-19) และในพื้นที่
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คณะกรรมการจัดจาง ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 
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โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 หนวยรวมดําเนินการ

โคร งก า ร เ ส ริ มสร า ง ผู ป ร ะกอบก า ร ใหม  ( NEC) 
ฝ า ยบริ ก า รวิ ช าก าร  คณะวิ ศ วกรรมศาสตร  โดย
ผศ.คํารณ พิทักษ ผูจัดการโครงการ ไดนําเสนอรายงานผล
การดําเนินงานโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม
ป ระจํ าป  2549 จํ า น วน  5 รุ น  (รุ นที่  13-17) ให กั บ
ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 โดย นายทวี แกวมณี 
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
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เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 หนวยรวมดําเนินการ

โคร งก า ร เ ส ริ มสร า ง ผู ป ร ะกอบก า ร ใหม  ( NEC) 
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โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม
วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หนวยรวมดําเนินการโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC)  ไดจัดพิธีเปดตัวแนะนําโครงการฯ 
ประจําป 2551 ซ่ึงไดรับเกียรติจากรองคณบดีฝายบริหาร ดร.ฟูกิจ นิลรัตน มาเปนประธานกลาวเปดงาน  และ 
ผศ.คํารณ พิทักษ  ผูจัดการโครงการ กลาวแนะนําโครงการ ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี
ผูสนใจ จํานวน 80 ทาน เขารวมรับฟงการเปดตัวแนะนํา และรวมรับฟงการเสวนาดานธุรกิจ หัวขอเร่ือง 
“การปรับตัวของธุรกิจ SMEs สําหรับภาคใต” โดย ดร.พัฒนิจ โกญจนาท วิทยากรและที่ปรึกษาของโครงการฯ 
รวมบรรยาย  ซ่ึงภายในงานไดจัดใหมีกิจกรรมแสดงสินคาของผูผ านการอบรม  จํานวน   3 ทาน  คือ 
คุณนริศา โภชนา (กิจการขนมเปยะสูตรล่ิมไทยฮวน) , คุณมูหามัดซอบรี เซะบากล (กิจการขาวเกรียบปลา Be 
Fish) และคุณนิภาพร เพชรสงคราม (กิจการเครื่องประดับจากหินสี) และรวมถายทอดประสบการณในการเขา
อบรม และการนําความรูจากการอบรมไปใชในการดําเนินธุรกิจ

โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม
วันที่ 21 ธันวาคม 2550 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

หนวยรวมดําเนินการโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC)  ไดจัดพิธีเปดตัวแนะนําโครงการฯ 
ประจําป 2551 ซ่ึงไดรับเกียรติจากรองคณบดีฝายบริหาร ดร.ฟูกิจ นิลรัตน มาเปนประธานกลาวเปดงาน  และ 
ผศ.คํารณ พิทักษ  ผูจัดการโครงการ กลาวแนะนําโครงการ ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี
ผูสนใจ จํานวน 80 ทาน เขารวมรับฟงการเปดตัวแนะนํา และรวมรับฟงการเสวนาดานธุรกิจ หัวขอเร่ือง 
“การปรับตัวของธุรกิจ SMEs สําหรับภาคใต” โดย ดร.พัฒนิจ โกญจนาท วิทยากรและที่ปรึกษาของโครงการฯ 
รวมบรรยาย  ซ่ึงภายในงานไดจัดใหมีกิจกรรมแสดงสินคาของผูผ านการอบรม  จํานวน   3 ทาน  คือ 
คุณนริศา โภชนา (กิจการขนมเปยะสูตรล่ิมไทยฮวน) , คุณมูหามัดซอบรี เซะบากล (กิจการขาวเกรียบปลา Be 
Fish) และคุณนิภาพร เพชรสงคราม (กิจการเครื่องประดับจากหินสี) และรวมถายทอดประสบการณในการเขา
อบรม และการนําความรูจากการอบรมไปใชในการดําเนินธุรกิจ

1. รศ.สมชาย ชูโฉม อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการไดดําเนินการโครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
การผลิต ดานการผลิต การบัญชี และการตลาดรุนที่ 3 (MDICP รุนที่ 3) ใหกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
โดยมีระยะเวลา 8 เดือน ไดลงนามในสัญญาไปแลว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550
2. รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ไดดําเนินการโครงการพัฒนาและ
ออกแบบหองเรียนทางไกลแบบโตตอบเวลาจริงสําหรับเครือขาย Uninet ใหกับสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยมีระยะเวลา 10 เดือน ไดลงนามในสัญญาไปแลว เมื่อ 14 กันยายน 2550
3. ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคมี ไดดําเนินการโครงการการเก็บและ
วิเคราะหตัวอยางการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต ประจําป 2551 ใหกับกรมควบคุมมลพิษ โดยมีระยะเวลา 
12 เดือน ไดลงนามในสัญญาไปแลว เมื่อ 22 ตุลาคม 2550
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### โทรศัพท (ภายใน) 7087-9, 7053-4 (ภายนอก) 0-7428-7087-9, 0-7428-7053-4 ###### โทรศัพท (ภายใน) 7087-9, 7053-4 (ภายนอก) 0-7428-7087-9, 0-7428-7053-4 ###

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90112

ติดตามขาวสารบริการวิชาการ
ของคณะวศิวกรรมศาสตร

ไดในสารบริการวิชาการฉบับตอไปจา!!

ฟรี

ฟรี

ขาวประชาสัมพันธ

ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนหนวยงานที่
ใหบริการจัดอบรม In-house Training ใหกับหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ผูสนใจสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีฝายบริการวิชาการ ในชวงนี้ฝายบริการวิชาการ กําลังเปดรับสมคัร
อบรมหลักสูตรท่ีนาสนใจดังนี้           

•หลักสูตร “เทคนคิการประหยดัพลังงานในอุตสาหกรรม” วันที่ 8 กุมภาพันธ 2551
เวลา 08.30 น. - 16.00 น. มีคามดัจําโครงการ 1,000 บาท ซ่ึงจะคืนเมื่อเขาอบรมครบตามกาํหนด

• หลักสูตร “ผูควบคมุระบบบําบัดมลพิษน้าํ รุนที่ 1/51” วันที่ 11-15 กุมภาพันธ 2551
เวลา 08.30 น. - 16.00 น. คาลงทะเบียน 6,000 บาท

• หลักสูตร “การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร TQM” วันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2551
เวลา 08.30 น. - 16.00 น. คาลงทะเบียน 2,200 บาท

• โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม (NEC) เปดรับสมคัรผูสนใจเขารวมโครงการรุนที่ 20 
ต้ังแตบัดนี้จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551

•โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอตุสาหกรรมไทย (ITAP) เปดรับสมคัรหนวยงาน
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในทางเทคโนโลยีการผลิต หรือพัฒนาคณุภาพผลิตภัณฑ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

สนใจสอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมที่ : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท 0-7428-7087-89, 0-7428-7053-54,0-7428-7423
โทรสาร 0-7445-9399, 0-7428-7087, 0-7428-0-7428-7062

http://www.acaser.eng.psu.ac.th E-mail: eng-service@eng.psu.ac.th


