
สารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตรสารบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ฉบับที่ฉบับที่    55 เดือนเดือน    กันยายนกันยายน    25492549

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

ในที่สุดการจัดกิจกรรม มอ. วิชาการ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และคณะวิศวกรรมศาสตร ก็
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากรจากทุกหนวยงาน โดยในสวนของงาน มอ. วิชาการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการจัดนิทรรศการทางดานวิชาการ เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ
รวมเขาชม  โดยคณะวิศวกรรมศาสตรยังคงตระหนักถึงความสําคัญของการประหยัดพลังงานเปนสําคัญ จึงไดจัดให
มีการอบรมเกี่ยวกับ  “พลังงานทดแทน” ขึ้นในครั้งนี้ดวย เพื่อใหความรูแกผูสนใจทั่วไป

นอกจากนี้ในสวนของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศหองปฏิบัติการเชิงพื้นที่ (GIS: 
Geographic Information System) ซ่ึงกรมวิทยาศาสตรบริการ ไดมอบหมายใหคณะวิศวกรรมศาสตร โดยฝาย
บริการวิชาการ เปนผูดําเนินการ และไดทําการสํารวจและรวบรวมขอมูลหองปฏิบัติการทั่วประเทศที่ใหบริการ
ตรวจสอบและทดสอบ แกสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตรบริการ ซ่ึงขณะน้ีมีขอมูลที่
รวบรวมไดทั้งสิ้นจํานวน 7,246 หองปฏิบัติการ โดยมีเปาหมายอยูที่ 10,000 หองปฏิบัติการ โดยขั้นตอนตอไปคือ
การประเมินผลคุณภาพหองปฏิบัติการ เพื่อชี้วัดคุณภาพหองปฏิบัติการทั่วประเทศ

หากทานใดมีขาวเก่ียวกับงานบริการวิชาการที่ตองการนําเสนอ หรือประชาสัมพันธสามารถแจงมาไดที่
ฝายบริการวิชาการ   แลวพบกันใหมในสารบริการวิชาการฉบับหนาคะ 

งานวิศวฯ มอ.วิชาการ 2549
เม่ือวันที่ 16-19 สิงหาคม 2549 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดมีการจัดนิทรรศการ

ทางดานวิชาการ โดยแตละภาควิชาและหนวยงาน ตางก็รวมมือรวมใจกันนําเสนอผลงาน
ทางดานวิชาการที่โดดเดนของตนเอง สวนฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัด
ใหมีการทดสอบ IQ และ EQ แกนักเรียน นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป โดยมีผูเขารวม
กิจกรรมครั้ งนี้ ท้ั งสิ้น  747 คน  เ พ่ือประเมินผลความสามารถทางสติปญญา และ
ความสามารถทางอารมณของผูทดสอบแตละคน 

นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประกวดเขียนเรียงความ และภาพโลโกของฝายบริการ
วิชาการ มีผูสนใจเขารวมกิจกรรมกันมากมาย โดยผลการแขงขันมีท้ังสิ้น 7 รางวัล โดย
แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทเรียงความ มี 4 รางวัล   คือ
รางวัลชนะเลิศ 1.  นายชัยชนินทร สุขมี โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2
รางวัลชมเชย 1. นางสาวตรีรัตน วีระวัฒนยุทธ โรงเรียนสองแสงพณิชยการ

2. นายประธาน กรกิติประภา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3. นายนราธิป ขันหาญศึก โรงเรียนมหาวชิราวุฒิ

2. ประเภทภาพโลโก มี 3 รางวัล   คือ
รางวัลชนะเลิศ 1. นายพันธศักดิ์ แซเฮง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รางวัลชมเชย 1. นายธวัชชัย สุวรรณรัตน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นางสาวจิรภา ศรีคาม โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย 2



โครงการเสรมิสรางผูประกอบการใหม 
รุนที่ 11-12/2549
New Entrepreneurs Creation (NEC)

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โครงการ ITAP เครือขาย วศ./มอ. ไดดําเนิน
โครงการ การศึกษาการปองกันเหาไมปนเปอนในผลิตภัณฑของเลนเด็กจากไมยางพารา ของบริษัท แปลนครีเอชั่น จํากัด 
จังหวัดตรัง โดยมี อาจารยวิสุทธ์ิ  สิทธิฉายา อาจารยประจําภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนที่ปรึกษา  ระยะเวลาดําเนินการ 6 เดือน ตั้งแต  1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2549

ผศ. พยอม   รัตนมณี  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ไดดําเนินโครงการ ศึกษาเก่ียวกับการกอสรางทา
เทียบเรือ  เพ่ือการพาณิชยระหวางประเทศและการทองเท่ียวจังหวัดสตูล  ขององคการบริหารสวนจังหวัดสตูล  ระยะเวลา
ดําเนินการ 9 เดือน ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 อาจารยจรีรัตน    สกุลรัตน อาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา  ไดดําเนินโครงการเสริมสรางศักยภาพและขยายผลการใชแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการปองกัน
และลดมลพิษจากแหลงกําเนิดประเภทอุตสาหกรรมสูทองถ่ิน และผูประกอบการในพื้นที่ลุมน้ําจากทะเลสาบสงขลา  ของ
สํานักงานจัดการคุณภาพน้ํา  กรมควบคุมมลพิษ ระยะเวลาการดําเนินการ 150 วัน  ลงนามในสัญญาจางเม่ือวันที่ 23 
พฤษภาคม 2549 ดร.ฟูกิจ    นิลรัตน อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา ไดใหคําปรึกษาแนะนําการซอม
บอลิฟตของคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             รศ.ดร.พิชัย    ธานีรณานนท และ อาจารยปรเมศวร     
เหลือเทพ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา เขารวมศึกษาความเปนไปไดของการแกไขปญหาผลกระทบจากการ
กอสรางสะพานขามคลองนาทวี กับเทศบาลนาทวี จ.สงขลา             ผศ.สุระพล   เธียรมนตรี อาจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา ใหคําแนะนําการวางระบบไฟภายในอาคารเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน ใหกับกลุมปดผาคลุมผม
มุสลิม อ.รัตภูมิ จ.สงขลา                       

เ ม่ื อ วั นที่  17 มิ ถุ น ายน  2549 และ  1 กรกฎาคม  2549 คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดดําเนินการการอบรมโครงการ
เสริมสรางผูประกอบการใหม รุนที่ 11และรุนที่ 12 จบสิ้นลงตามลําดับ หลังจาก
นั้นได จัดที่ปรึกษาผู เชี่ยวชาญไปใหคําปรึกษาแกผูประกอบการ  ณ สถาน
ประกอบการ ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรังอยางตอเนื่องตอไป 

โครงการที่นาสนใจ



 วันที่ 30 มิถุนายน 2549 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัด
อบรมหลักสูตร “การจัดการความรู และการประยุกตใช” ใหแกบุคลากร  บริษัท หน่ําฮั้ว 
รับเบอร จํากัด ณ หองประชุม หน่ําฮั้ว รับเบอร จํากัด โดยมี   ดร.กลางเดือน     โพชนา 
เปนวิทยากร มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 37 คน

 วันที่ 21-22 สิงหาคม 2549 ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร ไดจัด
อบรมหลักสูตร “ไบโอดีเซลในเชิงพาณิชย” ใหแกผูสนใจทั่วไป จํานวน 2 รุน ณ 
หองปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมี รศ.กําพล ประทีปชัยกูร เปนวิทยากร มี
ผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น 37 คน

โครงการทีจ่ัดอบรมโดยฝายบริการวิชาการ



### 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

ติดตามขาวสารบริการวิชาการของ
คณะวิศวกรรมศาสตรไดในสาร
บริการวิชาการฉบับตอไปนะคะ

ขาวประชาสัมพันธ
ฝายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนหนวยงานที่ใหบริการจัดอบรม In house Training 

ใหกับหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน  ผูสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีฝาย
บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร    นอกจากนี้ ทางฝายบริการวิชาการ กําลังเปดสมัครอบรม
หลักสูตรที่นาสนใจดังนี้

หลักสูตร การสอบเทียบบริภัณฑทางการวัดตามขอกําหนด ISO9000 ระหวางวันที่   20-21
กันยายน 2549

หลักสูตร ระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ  ระหวางวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2549

หลักสูตร การลดตนทุนดวยแนวคิด CT(เทคโนโลยีสะอาด) ระหวางวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2549

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร

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

โทรสาร 0-7445-9399


