
สารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรสารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ฉบับที่ฉบับที่    44 เดือนเดือน    กรกฎาคมกรกฎาคม    25492549

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

ป พุทธศักราช 2549 นี้ นับวาเปนปอันยิ่งใหญของปวงชนชาวไทย   ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงฉลองสิริราช
สมบัติ ครบ 60 ป  ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ครองราชยยาวนานที่สุดในโลก  ในวโรกาสอันเปนมหามงคลนี้ ขอเชิญชวน
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร  และประชาชนชาวไทยรวมใจกันทําความดี  เพื่อถวายแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของ
เราคะ

สําหรับในชวง 2 เดือนที่ผานมาคณะวิศวกรรมศาสตรไดรวมมือกับหลายหนวยงานในการใหบริการวิชาการแก
หนวยงานภาคเอกชน   และประชาชนทั่วไป  เชน  โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ดานยานยนต “ชางพันธุใหม” รุน
ที่ 1 และรุนที่ 2 โครงการอบรมผูควบคุมและผูปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะเริ่มอบรมในเดือนกรกฎาคมนี้ และอีก
หลาย ๆ โครงการดวยกัน ผูสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝายบริการวิชาการคะ

หากทานใดมีขาวเก่ียวกับงานบริการวิชาการที่ตองการนําเสนอ หรือประชาสัมพันธสามารถแจงมาไดที่ฝายบริการ
วิชาการ   แลวพบกันใหมในสารบริการวิชาการฉบับหนาคะ 

โครงการสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(Industrial Technology Assistance Program: ITAP)

เม่ือวันที่ 29–31พฤษภาคม 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร 
รวมกับ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  ไดจัด
ใหมีการอบรมที่ปรึกษาเทคโนโลยี  (Industrial Technology 
Assistance :ITA)  ซึ่ง ITA จะเปนกําลังสําคัญในการเขาไปชวยเหลือ
อุตสาหกรรม  SMEs ของไทย  ณ  หองประชุมมงคลสุ ข  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  โดยมีผูเขาอบรมเปน
อาจารยของคณะวิศวกรรมศาสตรจํานวน 8 ทาน  และผูเขาอบรมจาก
เครือขาย ITAP อ่ืน ๆ อีก 3 ทาน



โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ดานยานยนต “ชางพันธุใหม” 
รุนที่ 1/2549

เ ม่ื อ วั น อ า ทิ ต ย  ท่ี  21 พฤษภ า ค ม  2549 คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  และคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมกับ SMEs 007 
PLUS และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ไดจัด
พิธีเปดอบรมรม โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ดานยาน
ยนต  “ชางพันธุใหม” รุนที่ 1  โดยมีรองคณบดีฝายบริการวิชาการ
แล ะก า ร จั ด ก า ร ร ะบบคุณภ าพ   คณะวิ ศ ว ก ร รมศ าสต ร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ รองประธานชมรมชาง
รถจักรยานยนตหาดใหญ กลาวตอนรับ ประธานคลัสเตอร
รถจักรยานยตและชิ้นสวน กลาวบริการของภาครัฐและเอกชนเพื่อ
ผูประกอบการ   และ ผูอํานวยการสงเสริมและพัฒนาบรรจุภัณฑ 
กลาวเปดงานพรอมบรรยายพิเศษเก่ียวกับบทบาทของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรมตอการพัฒนา SMEs   มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 47 คน 

โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม ดานยานยนต “ชางพันธุใหม” 
รุนที่ 2/2549

เ ม่ื อ วั น อ าทิ ต ย ท่ี   11 มิ ถุ น า ยน  2549 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  รวมกับ SMEs 
007PLUS และ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ไดจัดพิธีเปดอบรมรม โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม 
ดานยานยนต “ชางพันธุใหม” รุนที่ 2  โดยมีรองคณบดีฝาย
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บคุ ณ ภ าพ  คณ ะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กลาวเปด และ 
รองประธานชมรมชางรถจักรยานยนตหาดใหญ กลาวตอนรับ 
ประธานคลัสเตอรรถจักรยานยตและชิ้นสวน กลาวบริการของ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อผูประกอบการ และบทบาทของกรม
สงเสริมอุตสาหกรรมตอการพัฒนา SMEs มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 
14 คน



โครงการนาสนใจ

 วันที่ 13 -14 มิถุนายน 2549 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดอบรมหลักสูตร ISO 9000:2000
ใหแก บุคลากร บริษัท พาแนล พลัส จํากัด ณ หองประชุมบริษัท พาแนล พลัส จํากัด โดยมี ดร.กลางเดือน โพชนา เปนวิทยากร 
มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 50 คน

วันที่  15 – 16 มิถุนายน 2549 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัดอบรมหลักสูตร ทําการบํารุงรักษาเชิง
ปองกันอยางไร  ณ หองประชุมมงคลสุข  คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี คุณไกรวิทย  เศรษฐวนิช  เปนวิทยากร  มีผูเขารวมอบรม
ท้ังสิ้น  16 คน

โครงการทีจ่ัดอบรมโดยฝายบริการวิชาการ

รศ.ดร. พิชัย  ธานีรณานนท   อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ไดเขารวมทําการสํารวจและศึกษาขอมูลสภาพ
การจราจร โครงการสํารวจขอมูลเพ่ือการประเมินผล โครงการกอสรางทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 สายกระบี่-ขนอม กับบริษัท 
แอสดีคอน คอรปปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนผูรับจางโครงการดังกลาวจาก กรมทางหลวง  จะดําเนินการแลวเสร็จในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2549 โดยการสํารวจและวิเคราะหขอมูลการจราจรในครั้งนี้ยังนับเปนการสงเสริมใหนักศึกษาไดมีประสบการณทํางานจริง และเปน
ประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษาของมหาวิทยาลัย นับเปนการบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนรวมกันอีกดวย

รศ.ดร.เกริกชัย  ทองหนู อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ไดรับเปนที่ปรึกษาการจัดทําระบบควบคุมการอบไมเปน 
Automatic Control ใหกับบริษัท เซาเทอรนเบสท จํากัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต               สถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร โดยมี รศ.ดร. ชาคริต  ทองอุไร เปนหัวหนาโครงการ รวมมือกับ บริษัท 
บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) ในการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางหนวยผลิตไบโอดีเซลขนาด 10,000 ลิตรตอวัน ในพ้ืนที่
บริเวณคลังน้ํามันของ บริษัท ณ อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           ผศ.ดร.ธวัธชัย  ปลูกผล อาจารยประจํา 
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ ไดดําเนินโครงการการศึกษาความเหมาะสมในการบริหารจัดการแรยิปซั่ม ของ กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันที่  5 มิถุนายน 2549 ระยะเวลาการดําเนินการ 7 เดือน ตั้งแต 
5 มิถุนายน 2549 – 1 มกราคม 2550



### 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 ###

ขาวประชาสัมพันธ
ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนหนวยงานที่ใหบริการจัดอบรม In house 

Training ใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน  ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมไดท่ีฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร    นอกจากนี้ ทางฝายบริการวิชาการ 
กําลังเปดสมัครอบรมหลักสูตรที่นาสนใจดังนี้

หลักสูตร ผูควบคุมและผูปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 17-21 กรกฎาคม 2549

หลักสูตร ไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย    จํานวน 3 รุน ระหวางวันที่ 19 -21 กรกฎาคม 2549

 หลักสูตร การบํารุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีสวนรวม ระหวางวันที่ 23 -24 สิงหาคม 2549

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร

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

โทรสาร 0-7445-9399

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90112

ติดตามขาวสารบริการวิชาการของ
คณะวิศวกรรมศาสตรไดในสาร
บริการวิชาการฉบับตอไปนะคะ



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 2400
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 2400
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


