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โครงการชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในจังหวัดสงขลา         
จากภาวะการณอุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดสงขลาในระหวางวันที่

16–20 ธันวาคม 2548 ที่ผานมา   คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
ไดเล็งเห็นถึงความเดือดรอนของประชาชนและชุมชนตางๆ  จึงไดจัดตั้งศูนยใหบริการ
ชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในพื้นที่เขต จังหวัดสงขลา  ระหวาง  วันที่  23 - 30
ธันวาคม  2548 และ  ดวยความชวยเหลือของบุคลากรและนักศึกษาของคณะ
วิศวกรรมศาสตร ซึ่งไดประสานงาน  พรอมใหความชวยเหลือชุมชนตางๆ และ
สถานศึกษา สถานที่ราชการที่ไดรับความเดือดรอนจากภัยน้ําทวม     เชน   โรงเรียน
บานควนเนียง โรงเรียนควนเนียงวิทยา , ชุมชน 5 แหงในเทศบาลสทิงพระ โรงเรียน
บานแหลมหาด  โรงเรียนวัดโตนดดวน อําเภอกระแสสินธุ และ โรงเรียนบานหนาควน
ลัง คณะวิศวกรรมศาสตร   ไดใหการชวยเหลือในงานดานไฟฟาโดยบริการตรวจสอบ
ระบบความปลอดภัยของอุปกรณไฟฟา  งานดานเครื่องกลบริการใหคําแนะนํา  ดูแล
การซอมแซมปญหารถจักรยานยนตเบื้องตน  งานดานคอมพิวเตอรโดยบริการให
คําแนะนํา  และตรวจสอบอุปกรณคอมพิวเตอรในเบื้องตน  งานดานโยธา ดาน
สิ่งแวดลอม  และดานเคมีโดยใหบริการตรวจสอบคุณภาพน้ําดื่ม และน้ําใช  บริการ
ตรวจสอบความปลอดภัยจากดินถลม  เปนตน

นวกาลดถิีศรีปใหม  ประณตใหคุณพระธรรมล้าํวสิัย
จงสถิตสวางกลางฤทัย  บันดาลชัยประสพสุขอยูทุกครา
ใหมั่งค่ังพรั่งพรอมดวยทรัพยสิน  ใหยลยินกิตติศัพทคําสรรเสริญ

ใหเจริญสุขใจไดเพลิดเพลนิ  กิจการจําเริญรุงเรอืงเนอืงเนานาน
ขอเดชะพระไตรรัตนเปนฉตัรกั้น  คุมชีวันปราศทุกขโศกโรคสังขาร

ขอกุศลผลบุญหนุนบันดาล สุขสําราญศรีสวัสดิ์พิพัฒนเทอญ.
********************************

แมจะชาไปสักนิดกับคําวา   “สวัสดีปใหม ป 2549 ” แตก็คงยังไมสายเกินไปที่จะ
กลาวคํานี้  เมื่อปเกาผานไปแลวอะไรท่ีไมดี ท่ีไมพึงประสงคก็ขอใหผานไปกับปเกา 
ขอใหปใหมไดตอนรับแตสิ่งท่ีดีๆ มีอะไรใหมๆ     ในป     2549 นี้  เชนเดียวกับฝาย
บริการวิชาการ      ท่ีจะพยายามปรับปรุงและพัฒนางานบริการวิชาการใหดียิ่งข้ึนไป   
เพื่อการบริการท่ีเปนเลิศทางวชิาการ  และสรางความประทับใจแกผูรับบริการสูงสุด 
และในปนี้ฝายบริการวิชาการมอีะไรใหมๆ มากมาย   ติดตามขาวสารไดตลอดนะคะ  
แลวพบกันฉบับหนาคะ



ผศ.ปริพนธ  พัฒนสัตยวงศ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา รวมเปนคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษและ
คณะกรรมการตรวจการจางงานเดินสายระบบเมนไฟฟาภายนอกอาคารของคณะนิติศาสตร     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร        

ดร.ฟูกิจ  นิลรัตน และ อาจารยสิทธิชัย   พิริยะคุณธร อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมเปนกรรมการจัดจางโดย
วิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจงานจางการกอสรางอาคารของคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร           ในวันที่ 
11 พฤศจิกายน 2548 ที่ผานมา ดร.กลางเดือน  โพชนา  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เปนวิทยากรบรรยายใน
หัวขอ KM:กับกระบวนการใหมในการทํางานของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสงขลา              ระหวางวันที่ 1 -17
พฤศจิกายน 2548 ผศ.ทศพร  กมลภิวงศ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร รับเปนวิทยากรอบรมใหความรู เรื่อง 
“PSU Virtual Classroom” ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร             รศ.ดร.พิชัย  
ธานีรณานนท  อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมโยธา รวมเปนคณะกรรมการกําหนดคุณสมบัติและกําหนดราคากลางโครงการ
ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจรเปนระบบทางแยกอัจฉริยะของเทศบาลนครหาดใหญ            ผศ.ดร.ประการ  คุรุหงษา  อาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา รวมเปนคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบระบบไฟฟาและระบบประปา กลุมอาคารวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง นอกจากนี้ยังรวมเปนอนุกรรมการตรวจงานจางในการกอสรางอาคารหอพักนักศึกษา 
โครงการ 2 และอาคารเรียนของโรงเรียน มอ.วิทยาอนุสรณ            ดร.ประภาศ    เมืองจันทรบุรี  อาจารยประจําภาควิชา
วิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ     รวมดวย อ.วิทยา  หมาดนุย    ผศ.ดร.ชูเกียรติ  คุปตานนท  และ รศ.สมาน  เสนงาม อาจารย
ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ดร.สุภาพรรณ   ไชยประพัทธ และ ผศ.พิเชฐ  ตระการชัยศิริ อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ รวมเปนคณะอนุกรรมการเทคนิคการแขงขันฝมือแรงงานแหงชาติครั้งที่ 21 ในระหวางวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 2548
ณ สถาบันพัฒนาฝมอืแรงงานภาค 12 สงขลา

โครงการนาสนใจ

โครงการติดตามและประเมินผลโครงการชุบชวีิตธุรกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่  1 ธันวาคม  2548 คณะวิศวกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  รวมกับศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11
จัดสัมมนานําเสนอสรุปผลการติดตามและประเมินผลของโครงการติดตาม
และประเมินผลโครงการชุบชีวิตธุรกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  ซึ่งการจัด
สัมมนาครั้งนี้ไดเรียนเชิญคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรกลาวตอนรับ และ
ผูอํานวยการศูนยสงเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 11 กลาวเปดการสัมมนา  โดย
มีผูประกอบการที่เขารับการใหคําปรึกษาในโครงการชุบชีวิตธุรกิจ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต  หนวยงานราชการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  และที่
ปรึกษา  เขารวมรับฟงสัมมนา  ณ หองจะบังติกอ โรงแรม  ซี.เอส.ปตตานี 
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี  โดยการสัมมนาในครั้งนี้เปนการเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการ ซึ่งมีผูเขารวมสัมมนา จํานวน 27 คน



โครงการการศึกษาความเปนไปไดของการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกรและโคเนื้อ จังหวัดพัทลุง:

เมื่อวันที่  8 ธันวาคม  2548 คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
รวมกับจังหวัดพัทลุง  จัดสัมมนาเผยแพรผลการศึกษาวิจัยของโครงการศึกษาความเปนไปไดของ
การลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปสุกรและโคเนื้อในจังหวัดพัทลุง  โดยไดเรียนเชิญผูวาราชการจังหวัด
พัทลุงกลาวเปดการสัมมนา   สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด  หนวยงานราชการ  เกษตรกร  และ
เจาของธุรกิจที่เกี่ยวของและมีความสนใจในการลงทุนเขารวมรับฟงสัมมนา  ณ  ลําปารีสอรท  
จังหวัดพัทลุง   โดยการสัมมนาในครั้งนี้ เปนการเผยแพรขอมูลความเปนไปไดในการลงทุน
อุตสาหกรรมแปรรูปสุกรและโคเนื้อ ทางดานการตลาด  ดานเศรษฐศาสตร  ดานการจัดการ ฯลฯ   
โดยมี  ผศ.คํารณ  พิทักษ    ดร.วิโรจน  ยูรวงศ  และผศ.ปริญญา  เฉิดโฉม เปนวิทยากร  และมี
ผูเขารวมในการสัมมนาในครั้งนี้  62 คน

สัมมนา ณ ลําปารีสอรท

 ศึกษาดูงาน ณ สกลนคร

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548- 3 ธันวาคม 2548ที่ผานมา คณะผูทําการศึกษาวิจัยไดจัดใหมีการศึกษาดูงาน
ขึ้นตามโครงการ  โดยทําการติดตอและประสานงานไปยังบริษัทและสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการซึ่งศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับพวกอุตสาหกรรมแปรรูปสุกรและโคเนื้อขั้นตน  และการจัดการมาตรฐานฟารมในการเลี้ยงโคเนื้อ  ซึ่งใน
การศึกษาดูงานในครั้งนี้มีผูเขารวมการศึกษาดูงาน  จํานวน  22 คน    ประกอบดวยหนวยงานขาราชการที่เกี่ยวของ  
นักธุรกิจ  และผูสนใจทั่วไป  โดยมีบริษัทและสหกรณที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาวที่ใหความอนุเคราะหใน
การศึกษาดูงานครั้งนี้คือ  บริษัทกาญจนาเฟรส ฟอรค จํากัด จังหวัดนครปฐม  บริษัท เอส. บี.โรมันฟูดซัพพลายส จํากัด  
จังหวัดราชบุรี  และสหกรณการเลี้ยงปศุสัตว (กรป.)กลาง โพนยางคํา จํากัด จังหวัดสกลนคร  อีกทั้งในระหวางการ
เดินทางไปจังหวัดสกลนครทางคณะศึกษาดูงานไดเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีที่  สมาคมเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งผูรวมศึกษาดูงานสามารถไดประโยชนและเล็งเห็นถึงการนําไปประยุกตใชในสถาน
ประกอบการตอไป



### 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 ###

ติดตามขาวสารงานบริการวิชาการ  
ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

ไดในสารบริการวชิาการฉบับหนานะคะ

ขาวประชาสัมพันธ:

เชญิสมคัรเขารวมอบรม................
โครงการวิจัยผูประกอบการใหม : พลังงานทดแทน   “น้ํามันไบโอดีเซล” เพื่อเพิ่มพูนความรู

ความเขาใจในเรื่องของการใชพลังงานทดแทนและการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลจากพืชและน้ํามันใชแลว
ซึ่งเปนทางเลือกใหมในยุคน้ํามันแพงเชนนี้   โดยจะดําเนินการฝกอบรมในระหวางวันที่ 
20-25 มีนาคม 2549

โครงการฝกอบรมในโครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม (NEC) รุนที่ 10 – 12
ซึ่งกําหนดจัดอบรม 3 จังหวัด คือ

 รุนที่ 10 จังหวัดสงขลา  ระหวางวันที่  25 กุมภาพันธ – 7 พฤษภาคม 2549
รุนที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  ระหวางวันที่ 11 มีนาคม – 21 พฤษภาคม 2549

 รุนที่  12 จังหวัดตรัง  ระหวางวันที่  25 มีนาคม – 10 มิถุนายน 2549

หลักสูตร “การวางแผนกลยุทธและนํากลยุทธไปปฏิบัติดวยบารลานซสกอร การด  Balance Score 
Card”
โดยจัดฝกอบรมใน วันที่ 8-9 กุมภาพันธ 2549

สถานที่จัดอบรม :  หองประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร                     
เวลา : 8.30 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมท่ี : ฝายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร
โทรศัพท 0-7428-7062 0-7428-7088-9
โทรสาร 0-7445-9399
http:/www.eng.psu.ac.th


