
สารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรสารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ฉบับที่ฉบับที่    22 เดือนเดือน    มีนาคมมีนาคม    25492549

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

ภายใตสถานการณทางการเมืองท่ีมีความรอนระอุ  ซึ่งมีผลกระทบตอสังคมไทยทุกระดับชั้นนั้น  แตในคณะวิศวกรรมศาสตร
ก็ยังมีกิจกรรมภายในคณะวิศวกรรมศาสตรซึ่งกอใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีภายในคณะกันเปนอยางดี  นั่นคือ กิจกรรม “วิศวฯ 
รวมใจ สานใยสัมพันธ” สวนงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตรก็คงเนนการใหบริการดานวิชาการที่มีคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง   ในชวงตนปท่ีผานมา คณะวิศวกรรมศาสตร รวมกับ กรมวิทยาศาสตรบริการ ไดมีการเริ่มโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูล
และสารสนเทศหองปฏิบัติการเชิงพ้ืนที่ ในกิจกรรม การสํารวจขอมูลหองปฏิบัติการ  เพ่ือพัฒนาฐานขอมูลของสํานักบริหารและ
รับรองหองปฏิบัติการ สวนโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 10 -12 หลังจากไดมีการประชาสัมพันธโครงการไประยะ
หนึ่งแลว ก็ไดรับการตอบรับจากผูประกอบการรายใหมเปนอยางดีในการเขารวมโครงการดังกลาว 

นอกจากนี้  เรายังมีโครงการและกิจกรรมที่นาสนใจอีกมากมาย ตลอดทั้งป 2549 ซึ่งสามารถติดตามขาวบริการวิชาการ ได
จากสารบริการวิชาการในฉบับตอไปคะ    พรอมกันนี้ใครขอเชิญชวนทุกทานสงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับงานบริการวิชาการของคณะฯ 
หรือความรูใหม ๆ เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรดวยนะคะ  พบกันใหมฉบับหนาคะ     

กิจกรรม “วิศวฯ รวมใจสานใยสัมพันธ”
ในระหวางวันที่ 16-17 กุมภาพันธ 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดมีการจัดกิจกรรม  “วิศวฯ รวมใจสานใยสัมพันธ”
โ ด ย มี   ร ศ . ด ร . ชู ศั ก ดิ์  ลิ่ ม ส กุ ล  คณบดี  คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  เปนประธานในพิธี เพ่ือเปนการสรางความสามัคคี
ของบุคลากรภายในคณะฯ  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทั้งภาคกลางวัน คือ  การ
แขงขันกีฬา  กิจกรรมสัมพันธ  กิจกรรมพัฒนา  กิจกรรมการมีสวนรวม โดยฝาย
บริการวิชาการรับจัดกิจกรรมสัมพันธใหกับคณะ (ผูสนใจตองการใหจัดใหกับ
หนวยงานของทาน ติดตอฝายบริการวิชาการวิชาการไดคะ) สําหรับกิจกรรมภาค
กลางคืน  เปนการจัดงานเลี้ยงสังสรรคกันของบุคลากรภายในคณะฯ  และมีพิธี
มอบรางวัลแกบุคลากรที่สรางคุณประโยชนใหแกคณะวิศวกรรมศาสตร  และ
สังคม  ซึ่งสมควรแกการไดรับการยกยองและเชิดชูเกียรติเปนอยางยิ่ง  การจัด
กิจกรรมในครั้งนี้ถือไดวา ไดรับการตอบรับจากบุคลากรคณะวิศวฯ ในการเขามามี
สวนรวมกันมากมาย  



โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม NEC รุนที่ 10
เ ม่ื อวั น เสาร  ท่ี  25 กุมภาพันธ  2549 คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับกรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ไดจัดพิธีเปดอบรม “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม”
New Entrepreneurs Creation (NEC) รุนที่ 10 ซึ่งในการจัดพิธีเปดในครั้งนี้ได
เรียนเชิญอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกลาวตอนรับ  รองคณบดีฝาย
บริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพในฐานะผูจัดการโครงการกลาว
รายงาน  รองผู ว า ราชการจั งหวัดสงขลา  กล าว เปดงาน  คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร กลาวบทบาทคณะวิศวกรรมศาสตรในการพัฒนาและ
เสริมสรางผูประกอบการใหม  และผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาค
ท่ี 11 กลาวบทบาทกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการพัฒนาและเสริมสราง
ผูประกอบการใหม   ณ หองประชุมมงคลสุข   คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น  
40 คน

การลงนามเปนที่ปรึกษาโครงการการศึกษาวจิยัและพัฒนา
โรงงานตนแบบการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย

องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  ไดตกลงวาจาง
ให มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยคณะวิศวกรรมศาสตร เปนที่
ปรึกษา โครงการวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตพลังงาน
ทดแทนไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย  ขนาดกําลังการผลิต  10,000
ลิตรตอวัน  โดยมี รศ.ดร. ชาคริต  ทองอุไร  เปนหัวหนาโครงการ 
มีระยะเวลา  9 เดือน  ซึ่งไดมีพิธีลงนามสัญญาขึ้นเมื่อวันที่ 9 
กุมภาพันธ 2549 ณ โรงแรมวังใต  จ. สุราษฎรธานี โดยนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี  และรศ.ดร. ชูศักดิ์  ลิ่ม
สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เปนผูลงนามในสัญญา



โครงการนาสนใจ

รศ. ดร. พิชัย  ธานีรณานนท  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนินโครงการตาง ๆ  ของสํานักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร (สนข.)โดยไดลงนามในสัญญาในชวงเดือน ม.ค. – ก.พ. 49 ซึ่งไดแก โครงการศึกษาและ
พัฒนาตัวแบบหนวยสืบสวนอุบัติเหตุจาการขนสงและจราจร (พ้ืนที่จังหวัดสงขลา)/โครงการสํารวจขอมูลดานการขนสงและจราจร
เพ่ือจัดทําแผนแมบทในเมืองภูมิภาค จ.ชุมพร/โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบความ
ปลอดภัยทางถนนอาวุโส (จํานวน 2 รุน)  รศ. ดร. พิชัย ธานีรณานนท  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดดําเนิน
โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในการขนสงและการกระจายสินคาจังหวัดสุราษฏรธานีและเชื่อมโยงครอบคลุมกลุม
จังหวัดและภูมิภาคใกลเคียง ของศูนยสรางทางสุราษฎรธานี กรมทางหลวง มีระยะเวลาในการศึกษา 8 เดือน ไดลงนามในสัญญา
แลว เม่ือวันที่ 31 มกราคม 2549  อ. สิทธิชัย  พิริยคุณธร  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ไดรับเปนที่ปรึกษา
ควบคุมงานโครงการกอสรางอาคารเรียน  โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ  ใหกับสหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

จํากัด  รศ.ดร. สินชัย  กมลภิวงศ  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมศาสตรคอมพิวเตอร  ไดดําเนินโครงการพัฒนาตนแบบ
การประยุกตใชงานเครือขายอินเตอรเน็ตยุคใหม  (IPv6)  ของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    ในระหวางวันที่ 
20 -25 มีนาคม 2549 คณะวิศวกรรมศาสตรไดจัดอบรมหลักสูตร การผลิตน้ํามันโอดีเซลเพ่ือการพาณิชย ภายใตโครงการ วิจัย
การสรางผูประกอบการดานพลังงานทดแทน “น้ํามันไบโอดีเซล” ณ หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร  จํานวน 30 คน 
โดยเปนการจัดอบรมสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปท่ี 3-4 ปริญญาโท  และผูสนใจทั่วไป

โครงการ  การออกแบบและผลิตเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล       
เพ่ือการพาณิชย      

เม่ือวันจันทรท่ี 30 มกราคม 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   รวมกับ  หางหุนสวนจํากัด สทาน
วิศวกรรม ไดมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลง     โครงการ การ
ออกแบบและผลิตเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซลเพ่ือการพาณิชย    
ณ  ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ม ง ค ล สุ ข   ค ณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมี รองอธิบดีฝายวางแผนและ
พัฒนา อ.พิชิต  เรืองแสงวัฒนา  และ นายสทาน   สุขสมหมาย 
ผูอํานวยการหางหุนสวนจํากัด สทานวิศวกรรม เปนผูลงนาม 



### 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 ###

 วันที่ 19 - 20 มกราคม 2549 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร จัดอบรมหลักสูตร 
พิธีกรมืออาชีพ ณ หองประชุมวิศวทัศน  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมี
วิทยากรชื่อดัง ผูเขียนตําราพิธีกรเลมแรกของไทย ท้ังยังเปน พิธีกร นักแสดง และนักเขียน  อาจารยนิเวศน  
กันไทยราษฎร  มีผูเขารับการอบรม จํานวน 31 คน

วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ  ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร  จัดอบรมหลักสูตร การ
วางแผนกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติดวย Balance Scorecard  ณ หองประชุมวิศวทัศน คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บรรยายโดย อ.สุวิต  ศรีไหม  อาจารยจากคณะเทคโนโลยี
และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เขตการศึกษาสุราษฎรธานี           

โครงการอบรมทีจ่ัดโดยฝายบริการวิชาการ

ขาวประชาสัมพันธ
เชิญสมัครเขารวมโครงการ

 หลักสูตร  ไคเซ็น  กิจกรรมการปรับปรุงงานดวยตนเองอยางตอเนื่อง ระหวาง   
วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2549

 หลักสูตร การจัดการหวงโซอุปทาน  ระหวางวันที่ 27 – 28 เมษายน 2549

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร

โทรศัพท 0-7428-7062 0-7428-7088 0-7428-7054

โทรสาร 0-7445-9399

ติดตามขาวสารงานบริการวิชาการ 

ของคณะวิศวกรรมศาสตร

ไดในสารบริการวิชาการฉบับหนานะคะ



ติดตามขาวสารงานบริการวิชาการ  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดในสารบริการวชิาการฉบับหนานะคะ


