
สารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรสารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ฉบับที่ฉบับที่    33 เดือนเดือน    พฤษภาคมพฤษภาคม    25492549

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

สถานการณทางการเมืองของไทยในชวงนี้  ยังคงมีความวุนวายหาขอยุติไมไดทําใหเกิดความอลหมานในสังคม  สงผลใหเกิด
ปญหาบานปลายในสังคมซึ่งมีความแตกแยกกันในสังคมบางกลุม จึงใครขอเชิญชวนผูเก่ียวของทุกฝายรวมใจ นอมรับพระราชดํารัส 
โดยการรูรัก สามัคคี  ในสวนของคณะวิศวกรรมศาสตรยังคงความเปนหนึ่งเดียวกัน ในการใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพ  ใน
ขณะเดียวกันคณะวิศวกรรมศาสตรตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังงานทดแทน  โดยไดจัดใหมีการอบรมเรื่อง โครงการวิจัย
การสรางผูประกอบการดานพลังงานทดแทน : ไบโอดีเซล เปนโครงการที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ซึ่งมุงเนนผูประกอบการดานพลังงานทดแทน  และสรางเครือขายสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรดานพลังงานทดแทน ในสวน
โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม  หลังจากไดมีพิธีเปดอบรม รุนที่ 10 จังหวัดสงขลา ไปในชวงเดือน กุมภาพันธ 2549 รุนที่ 11 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  และรุนที่ 12 จังหวัดตรัง  ก็ไดมีพิธีเปดติดตอกันในเดือนมีนาคม 2549 ท่ีผานมา    

กอนจะลากันในฉบับนี้ขอฝากทุกทานโปรดชวยกันรณรงคเรื่องประหยัดพลังงานดวยนะคะ   และหากทานใดมีขาวเก่ียวกับ
งานบริการวิชาการที่จะประชาสัมพันธสามารถแจงไดท่ีฝายบริการวิชาการ   แลวพบกันใหมในสารบริการวิชาการฉบับหนาคะ 

โครงการวิจยัการสรางผูประกอบการดานพลังงานทดแทน : ไบโอดีเซล

เ ม่ื อ จั น ท ร  ท่ี   20 มี น า ค ม  2549 คณ ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไดจัดพิธีเปดอบรมหลักสูตร  การเปนผูประกอบการพลังงานทดแทน : 
น้ํามันไบโอดีเซล ซึ่งการจัดพิธีเปดอบรมครั้งนี้ไดเชิญ รองคณบดีฝายบริการ
วิชาการและการจัดการระบบคุณภาพกลาวเปดงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
สร างบัณฑิตทางวิศวกรรมศาสตร ให มีความรูความเข าใจในการเปน
ผูประกอบการ   สรางความมั่นคงและเพ่ิมศักยภาพในการประกอบการดาน
พลังงานทดแทนใหกับผูประกอบการ และเพ่ือใหเกิดเครือขายระหวาง
สถาบันการศึกษาที่ผลิตวิศวกรดานพลังงานทดแทนกับสถานประกอบการ โดยมี
การบรรยายและฝกปฏิบัติการ ระยะเวลาในการอบรมระหวางวันที่  20 -25
มีนาคม  2549 ณ หองประชุมมงคลสุขและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมีผูสนใจเขารับการอบรมทั้ง 
ผูประกอบการ ไบโอดีเซล และนักศึกษา เปนจํานวนทั้งสิ้น  45 คน



โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม NEC รุนที่ 11

เม่ือวันเสาร ท่ี 11 มีนาคม 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 
11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัดพิธีเปด
อบรม “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” New Entrepreneurs 
Creation (NEC) รุนที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในการจัดพิธี
เปดในครั้งนี้ไดเรียนเชิญ  ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช  กลาวเปดงาน   
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบคุณภาพในฐานะ
ผู จัดการโครงการกลาวรายงาน   และผูอํานวยการศูนยสงเสริม
อุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กลาวบทบาทกรมสงเสริมอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาและเสริมสรางผูประกอบการใหม โดยมีระยะเวลาการอบรม
ตั้งแต 11 มีนาคม – 17 มิถุนายน 2549 (เฉพาะวันเสาร – อาทิตย)
ณ โรงแรมแกรนดปารค  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยในการจัด
อบรมครั้งนี้ มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น  35 คน

เม่ือวันเสารท่ี  25 มีนาคม 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมกับ ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม
ภาคที่ 11 กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได
จัดพิธีเปดอบรม “โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม” New 
Entrepreneurs Creation (NEC) รุนที่ 12 จังหวัดตรัง ซึ่งในการ
จัดพิธีเปดในครั้งนี้ไดเรียนเชิญ  อุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กลาว
เปดงาน   รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการจัดการระบบ
คุณภาพในฐานะผูจัดการโครงการกลาวรายงาน   คณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร กลาวบทบาทคณะวิศวกรรมศาสตรในการ
พัฒนาและเสริมสรางผูประกอบการใหม  และผูอํานวยการศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กลาวบทบาทกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมในการพัฒนาและเสริมสรางผูประกอบการใหม  โดย
มีระยะเวลาการอบรมตั้งแต 25 มีนาคม – 1 กรกฎาคม 2549
(เฉพาะวันเสาร – อาทิตย) ณ โรงแรมธรรมรินทร  จังหวัดตรัง  
ในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น  37 คน

โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม NEC รุนที่ 12



คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการ ITAP เครือขาย มอ. รวมกับ สถานเทคโนโลยีกาช
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ไดดําเนินโครงการ การศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใชเทคโนโลยีกาชชีวภาพเพ่ือ
บําบัดน้ําเสียในโรงงานสกัดน้ํามันปาลม   ใหกับ บริษัท ตรังน้ํามันปาลม จํากัด  เปนระยะเวลา  4 เดือน         ผศ. ผยอม  
รัตนมณี  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดยื่นขอเสนอโครงการศึกษาเก่ียวกับการกอสรางทาเทียบเรือ  เพ่ือการ
พาณิชยระหวางประเทศและการทองเท่ียวจังหวัดสตูล  ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล         ดร. จรีรัตน  สกุลรัตน  
อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ไดรับการพิจารณาใหดําเนินการโครงการเสริมสรางศักยภาพและขยายผลการใช
แนวทางปฏิบัติท่ีดีในการปองกันและลดมลพิษ  จากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมสูทองถ่ินและผูประกอบการในพื้นที่ลุม
น้ําจากทะเลสาบสงขลา  ของ สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ              ผศ.ดร. ธวัชชัย  ปลูกผล  อาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  ไดยื่นขอเสนอโครงการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการแรยิปซั่ม  ของ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร             ผศ. ผยอม  รัตนมณี  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ไดดําเนิน
โครงการออกแบบกอสรางเขื่อนหินปองกันน้ําเซาะตลิ่งสถานีบริการวิชาการชุมชน อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ของสํานัก
สงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี มีระยะเวลา 2 เดือน ไดลงนามในสัญญาแลว
เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2549

โครงการนาสนใจ

เม่ือวันที่  21 เมษายน  2549 คณะวิศวกรรมศาสตร รวมตอนรับคณะทํางานและคณะปฏิบัติการ
พัฒนาปาลมน้ํามันจังหวัดพัทลุง  ผูแทนเกษตรกร ผูนําชุมชน  ผูเขารวมโครงการศึกษาเรียนรูการปลูกและ
แปรรูปปาลม จํานวน  40คน โดยมีรองคณบดีฝายวิจัย กลาวตอนรับคณะศึกษาดูงาน ซึ่งนําทีมโดย
อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง  และคณะศึกษางานไดรับฟงการบรรยาย  กระบวนการผลิตไบโอดีเซล จาก    
คุณสิริรัตน  พ่ึงชมพู  นักวิจัยประจําสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน  จากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน 
อีกท้ังไดเยี่ยมชมโรงงานผลิตไบโอดเีซล



### 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  27 – 28 เมษายน  2549 ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร จัดอบรม
หลักสูตร  การพัฒนาบุคลิกภาพ   ใหแก  บุคลากรภายในคณะวิศวกรรมศาสตร  โดยมี คณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตรกลาวเปดการอบรม  ณ  หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีวิทยากรชื่อดัง คือ อาจารยนิเวศน  กันไทยราษฎร ท่ีเปน พิธีกร 
นักแสดง และนักเขียนมืออาชีพ เปนผูบรรยาย  มีผูเขารับการอบรม จํานวน 80 คน

โครงการอบรมทีจ่ัดโดยฝายบริการวิชาการ

ขาวประชาสัมพันธ

ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนหนวยงานที่ใหบริการจัดอบรม In 
house Training ใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน  ผูสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร    นอกจากนี้ ทางฝาย
บริการวิชาการ กําลังเปดสมัครอบรมหลักสูตรที่นาสนใจดังนี้

 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานดวยระบบ  RULA วันที่ 15 พฤษภาคม 
2549

 หลักสูตร การจัดการหวงโซอุปทาน  ระหวางวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2549

หลักสูตร การจัดการความรู : แนวคิดและการประยุกตใช  29 พฤษภาคม 2549

หลักสูตร ผูควบคุมและผูปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ระหวางเดือน กรกฎาคม-
พฤศจิกายน 2549

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมท่ี : ฝายบริการวชิาการ คณะวิศวกรรมศาสตร

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

โทรสาร 0-7445-9399

ติดตามขาวสารงานบรกิารวิชาการ 

ของคณะวศิวกรรมศาสตร

ในสารบริการวชิาการฉบับหนานะคะ


