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บทสรุปผู้บริหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการ การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และตรงตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี
การศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการศึกษาใน  6 สาขา คือ สาขา
วิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ และ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนนักศึกษารวมทั้งสิ้น 2,601 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2,468 คน ระดับปริญญา
โท 71 คน และระดับปริญญาเอก จ านวน 62 คน  มีบุคลากรท้ังสิ้น 157 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 81 คน สาย
สนับสนุน 76 คน  และคณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการประจ า
คณะ  

ด้านงานบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรและองค์กรโดยอาศัยหลักการ
ของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนา ในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ผ่านการ
ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใน
ระดับดีมาก ที่คะแนน 4.53 จาก 5.00   

ด้านงานวิชาการและการเรียนการสอนได้มุ่งเน้นการให้บริการการศึกษาด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาทักษะ
ทางวิชาชีพ การฝึกงาน การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และทุกหลักสูตร
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการรับรองคุณภาพจากสภาวิชาชีพ (กว.) และในปีงบประมาณ 2560 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการ ต ารา เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาและ
เพิ่มพูนความรู้นอกชั้นเรียน โดยได้จัดท าโครงการ “ส่งเสริมการผลิตต ารา” ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
เขียนต ารา สื่อการสอนให้กับคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์  และจัด“โครงการเสริมความรู้พื้นฐานให้กับ
นักศึกษา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักศึกษาในการเรียนรายวิชาพื้นฐาน  

ด้านงานกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อการได้งานท าในตลาดแรงงาน โดยให้
ความส าคัญกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการตาม
โครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์” และแต่งตั้ง “ที่ปรึกษาภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคเอกชน/ 
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้มีอุปการคุณกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ รวมทั้งสมาคมศิษย์เก่าที่เป็นเครือข่ายหลักส าคัญในการช่วยเหลือและพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง   

ส าหรับในปีการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 1,881 ทุน 
แบ่งเป็นทุนรัฐบาล รวมถึงกู้ยืม กยศ./กรอ. จ านวน 1,043  ทุน และทุนการศึกษาอ่ืน ๆ จ านวน 112 ทุน  และ
จากสถิติของบัณฑิตที่ได้งานท าในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้งานท าคิดเป็นร้อยละ 93.76 
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานในการให้บริการวิชาการและการวิจัย
โดยมีคณะกรรมการก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะ (Engineering Research Board, ERB) โดยในการ
บริหารงานได้ให้ความส าคัญทั้งในส่วนการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก และการวิจัย
ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งงานวิจัยที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องจะน ามาซึ่งรายได้เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและ
ความก้าวหน้าด้านวิชาการของบุคลากรในอนาคตอีกด้วย 

 
 
 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลเชษฐ ์เพียรทอง 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน้าที่และ
พันธกิจในการผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่น 

รายงานประจ าปี 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานตามปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) ตามพันธกิจหลัก ยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 
ด้าน และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านงบประมาณ และด้านบุคลากร 
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญที่จะส่งเสริมให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถด าเนินงาน
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
ที่สนับสนุนการด าเนินงานของคณะอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และสนับสนุนข้อมูลในการจัดท ารายงานประจ าปี
ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปี 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านและสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการด าเนินงานได้ในอนาคต น าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อการด าเนินงานได้ในอนาคต

 
 
 พฤศจิกายน 2561 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 

สารจากคณบด ี ก 
ค าน า ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญภาพ จ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 1 
1.1 ลักษณะองค์กร 1 
 1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 1 
 1.1.2 ความสัมพันธ์ขององค์การ 8 
1.2 สภาวการณ์ขององคก์าร 8 
 1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 12 
 1.2.2 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 12 
ส่วนที่ 2 รายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2561 13 
2.1 กิจกรรมส าคัญ 13 
2.2 สรุปผลการด าเนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปงีบประมาณ พ.ศ.2561 14 
 2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 14 
 2.2.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 16 
 2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ 19 
 2.2.4 ด้านการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 22 
 2.2.5 ด้านความร่ววมมือทางวชิาการ 23 
2.3 รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 20 
 2.3.1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 20 
 1) การรับนักศึกษา 20 
 2) จ านวนนักศึกษา 20 
 3) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 21 
 4) จ านวนการพัฒนาหลักสูตร 21 
 5) โครงการพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของนกัศึกาในศตวรรษที่ 21 24 
 6) ผลงานของนักศกึษา 25 
 7) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสตูรและนอกหลกัสูตร 27 
 8) การจดัหาทรัพยากรสิง่สนับสนุนการจดัสวัสดิการและสวัสดภิาพแก่นักศึกษา 28 
 2.3.2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2 30 
 1) การสนับสนุนดา้นการวจิัย 30 
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เรื่อง หน้า 
 2) รางวัลนกัวิจัย/โครงการวิจัยดีเด่น 30 
 3) การน าผลงานวจิัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ 30 
 4) การจดัการทรัพย์สินทางปัญญา 30 
 5) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ ประจ าปี 2561 31 
 6) โครงการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 31 
 2.3.3 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 30 
 1) การสนับสนุนดา้นการบริการวชิาการ 34 
 2) โครงการบรกิารวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 34 
 2.3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 30 
 1) การสนับสนุนดา้นการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 37 
 2) โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 37 
 2.3.5 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 38 
 1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 38 
 2) การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรงุควบคุมภายใน 38 
 3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 38 
 4) การปรับปรงุกายภาพ ระบบสาธารณูปโภค 38 
 5) การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 38 
 2.3.6 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 39 
 1) การพัฒนาศกัยภาพบุคลากร 39 
 2) บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2561 39 
 2.3.7 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 39 
 1) ความร่วมมือทางวิชาการ 39 
ส่วนที่ 3 ข้อมลูสารสนเทศ 41 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 41 
 3.1.1 จ านวนนักศึกษาใหม ่ 41 
 3.1.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 41 
 3.1.3 จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษา 42 
3.2 ด้านงบประมาณ 42 
3.3 ด้านบุคลากร 42 
 3.3.1 จ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 (จ าแนกประเภทของบุคลากร) 42 
 3.3.2 จ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 (จ าแนกตามต าแหน่งสายวิชาการ) 43 
 3.3.3 จ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 (จ าแนกตามระดับการศกึษา) 43 
 3.3.4 จ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตรท์ี่ลาศึกษาต่อ ประจ าปี 2561 43 
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สารบัญตาราง 

ชื่อตาราง หน้า 

ตารางที่ 1 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 1 
ตารางที่ 2 รายละเอียดการบริการที่ส าคญั 2 
ตารางที่ 3 ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561 3 
ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามประเภทของบุคลากร) 4 
ตารางที่ 5 จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามต าแหน่งสายวิชาการ) 4 
ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากร (จ าแนกตามระดับการศึกษา) 4 
ตารางที่ 7 จ านวนบุคลากรลาศึกษาต่อในระหว่างปีงบประมาณ 2561 4 
ตารางที่ 8 พื้นที่ใช้สอยคณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 
ตารางที่ 9 หนังสือและวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2560-2561 6 
ตารางที่ 10 สถิติการใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2560-2561 6 
ตารางที่ 11 ห้องบริการและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ส าหรบัการเรียนการสอน ปีการศึกษา 

2560-2561 
6 

ตารางที่ 12 จ านวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส าหรับบริการส านักงาน ปีการศึกษา 2560-2561 7 
ตารางที่ 13 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีการศึกษา 2560-2561 7 
ตารางที่ 14 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต) 14 
ตารางที่ 15 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิศวกรรมมหาบัณฑิตและปรชัญาดุษฎีบัณฑิต) 15 
ตารางที่ 16 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร ์(ตามวิธีรับเข้า)  

ปีการศึกษา 2556-2561 
15 

ตารางที่ 17 แสดงจ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัย (จ าแนกตามแหล่งเงิน) 16 
ตารางที่ 18 แสดงชื่อโครงการวิจัยและแหล่งเงิน 16 
ตารางที่ 19 แสดงจ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ  

(จ าแนกตามแหล่งเงิน) 
19 

ตารางที่ 20 แสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
(จ าแนกตามแหล่งเงิน) 

19 

ตารางที่ 21 ตารางความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 19 
ตารางที่ 22 ตารางสถิติจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 21 
ตารางที่ 23 รายละเอียดการปรับปรุงหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 21 
ตารางที่ 24 แสดงกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 22 
ตารางที่ 25 แสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปี 2561 25 
ตารางที่ 26 กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 27 
ตารางที่ 27 ตารางสรุปข้อมูลทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 28 
ตารางที่ 28 ตารางสรุปรายละเอียดทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 28 
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ชื่อตาราง หน้า 

ตารางที่ 29 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ปีงบประมาณ 2560-2561 

30 

ตารางที่ 30 ตารางแสดงรางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปี 2561 30 
ตารางที่ 31 ตารางแสดงการน าผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน ์ 30 
ตารางที่ 32 ตารางการได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรและลิขสิทธิ ์ประจ าปี 2561 30 
ตารางที่ 33 ตารางการสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 31 
ตารางที่ 34 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 31 
ตารางที่ 35 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560-

2561 
34 

ตารางที่ 36 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2561 34 
ตารางที่ 37 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ 2560-2561 
37 

ตารางที่ 38 ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม(จ าแนก
ตามกลุ่ม) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

37 

ตารางที่ 39 ตารางแสดงช่ือโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและแหล่งเงิน ประจ าปี
งบประมาณ 2561 

37 

ตารางที่ 40 ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 39 
ตารางที่ 41 ตารางแสดงบุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2561 39 
ตารางที่ 42 ตารางแสดงจ านวนบัณฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 41 
ตารางที่ 43 ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2560 41 
ตารางที่ 44 ตารางแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 
42 

ตารางที่ 45 แสดงสถิติงบประมาณ คณะวศิวกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560-2561 42 
ตารางที่ 46 ตารางจ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561  

(จ าแนกตามประเภทบุคลากร) 
42 

ตารางที่ 47 ตารางจ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561  
(จ าแนกตามต าแหน่งสายวิชาการ)) 

43 

ตารางที่ 48 ตารางจ านวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2561  
(จ าแนกตามระดับการศึกษา) 

43 

ตารางที่ 49 ตารางจ านวนบุคลากรที่ลาตอ่คณะวิศวกรรมศาสตร ์ประจ าปี 2561 43 ตารางจ านวนบุคลากรที่ลาตอ่คณะวิศวกรรมศาสตร์
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สารบัญภาพ 

ชื่อภาพ หน้า 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 8 
ภาพที่ 2 คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  9 
ภาพที่ 3 คณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร ์ 10 
ภาพที่ 4 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 11 
ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษารับเข้า ประจ าปีการศึกษา 2560-2561 16 
ภาพที่ 6 ผลงานวิจัยดีเด่น 19 
ภาพที่ 7 ภาพความร่วมมือด้านงานวิจัย 20 
ภาพที่ 8 ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา 23 
ภาพที่ 9 ประมวลภาพผลงานของนักศึกษา ประจ าปี 2561 26 
ภาพที่ 10 ประมวลภาพกิจกรรมงานบริการวิชาการ 28 
ภาพที่ 11 ประมวลภาพกิจกรรมงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 38 
ภาพที่ 12 ประมวลภาพกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 38 
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ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์กร 
1.1 ลักษณะองค์กร 

1.1.1 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
1.1.1.1 หลักสูตรและบริการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการจดัการเรียนการสอนผลิตบัณฑติทั้งระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท และ ระดับปริญญาเอก  รวมทัง้สิ้น 16 หลักสตูร รายละเอียดตามตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 หลกัสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 

หลักสูตร การรับ
นักศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ระบบการจัดการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2) สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 

นักเรียน ม.6 
ปวช. 
ปวส. 

4 ปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยมีการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์ทํางานในภาคฤดู
ร้อน และการฝึกสหกิจศกึษาใน
หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน 
ตลอดจน ผลิตบัณฑิตให้ได้
คุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์ของ
สภาวิศวกร 

หลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 

นักศึกษาจบ
ระดับ
ปริญญาตรี 

2 ปีการศึกษา การจัดการเรียนการสอนต่อยอด
องค์ความรู้และพัฒนางานวิจัย
อย่างต่อเน่ือง การค้นคว้าอิสระ   

หลักสูตรปริญญาเอก 5 หลกัสูตร  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
2) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส ์
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

นักศึกษาจบ
ระดับ
ปริญญาโท 

3 ปีการศึกษา การจัดเรียนการสอนเน้นการวิจัย
เป็นสําคัญ สรา้งองค์ความรู้ใหม่
เพ่ือพัฒนาประเทศ 
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การบริการที่สาํคัญ    
ตารางที่ 2 รายละเอียดการบริการทีส่ําคญั 

บริการตามพนัธกิจ การให้บริการ ผู้รับบริการ 
1) การศึกษา  หลักสูตรปรญิญาตรี 6 หลักสูตร, หลักสูตร

ปริญญาโท 5 หลักสูตร, หลกัสูตรปริญญาเอก 
5 หลักสูตร  

นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ
ประชาชนท่ีต้องการศึกษาต่อ
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  

2) การวิจัย  การให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในชุมชน สังคม วิจัยให้
ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐ   

ภาคอุตสาหกรรม, หน่วยงาน
ภาครัฐ  

3) การบริการวิชาการ คณะฯ ได้มีการดําเนินงานการให้บริการ
วิชาการที่สําคัญ คือ ศูนย์การทดสอบวัสดุ, 
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพนํ้า (EPC), ศูนย์สอบ
เทียบมาตรฐานเคร่ืองส่งวิทยุ,บริการเป็นที่
ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐ  

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 
1.1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทศัน/์พันธกิจ/อัตลกัษณ์/เอกลักษณ์/ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

ปรัชญา : สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

ปณิธาน : จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอ้ืออํานวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุลและย่ังยืน โดย
การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด 

วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรช้ันนําที่เป็นเลิศด้านวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงและประชาคมโลกอย่างย่ังยืน 
 

พันธกิจ :  

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรู้และทักษะด้านวิศวกรรมไปประยุกต์ใช้และสร้างสรรค์
นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประชาคมโลก 
3. บริการวิชาการ : นําองค์ความรู้จากงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสังคมอย่างยั่งยืน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : นําเอาทักษะและความเป็นเลิศทางด้านวิศวกรรมไปบูรณาการเพื่อจรรโลงไว้

ซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและประเทศชาติ 
5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 

 

อัตลักษณ ์: สร้างสรรค์ สามคัคี สํานึกดี ต่อสังคม 

เอกลักษณ์ : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561

2



‐3- 
 

ยุทธศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 

ตารางที่ 3 ยุทธศาสตรค์ณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 

ยุทธศาสตร ์ กลยุทธ ์
ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
การผลิตบัณฑิต 
  
  

กลยุทธท์ี่ 1 เพิม่คุณภาพการผลิตบัณฑิต 
กลยุทธท์ี่ 2 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัย และตรงตามความ
ต้องการของตลาดงาน  
กลยุทธท์ี่ 3 สนับสนุนอาจารยใ์ห้มีคุณวุฒิ และประสบการณใ์นวิชาชีพ และพัฒนาตนเอง  

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
งานวิจัยและงาน
นวัตกรรม 
  
  
  

กลยุทธท์ี่ 1 เพิม่แรงจงูใจในการทําวจิัยและนวัตกรรม 
กลยุทธท์ี่ 2 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการทําวจิัยและนวัตกรรม 
กลยุทธท์ี่ 3 บูรณาการปญัหาจริงมาเป็นหัวขอ้วิจัย เชื่อมโยงกบัการเรียนการสอน และงาน
บัณฑิตศึกษา  
กลยุทธท์ี่ 4 สนับสนุนให้มีกลไกการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและ
ความคล่องตัว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
การบริการวิชาการ 
  
  
  

กลยุทธท์ี่ 1 สรา้งโครงการบริการวิชาการทีต่รงความต้องการของชุมชน 
กลยุทธท์ี่ 2 เพิม่การสนับสนุนการบริการวิชาการจากแหล่งทนุภายนอก 
กลยุทธท์ี่ 3 บูรณาการ การเรียนการสอนกับการบรกิารวิชาการ 
กลยุทธท์ี่ 4 สรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน หรือองค์กรชุมชนตลอดจน
ภาคธุรกิจ อตุสาหกรรม เพื่อเรยีนรู้และสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
การทํานุบํารงุศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กลยุทธท์ี่ 1 ใชค้วามรู้ด้านวิศวกรรม ร่วมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับคณะและ
หน่วยงานอื่น ๆ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
การพัฒนาองค์กร และ
บุคลากร 
  
  
  
  
  

กลยุทธท์ี่ 1 พฒันาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบบรหิารทรัพยากร
บุคคล (รับเข้า-รักษาคนด-ีสวัสดิการ-เกษียณอายุราชการ) 
กลยุทธท์ี่ 2 สรา้งความมั่นคงดา้นการเงิน 
กลยุทธท์ี่ 3 สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนมีคุณวุฒิ และประสบการณ์ใน
วิชาชีพ และพัฒนาตนเอง 
กลยุทธท์ี่ 4 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจดัการและพัฒนาสถาบัน 
กลยุทธท์ี่ 5 การปรับปรุงภูมิทศัน์ ระบบสาธารณูปโภค 
กลยุทธท์ี่ 6 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างมีภราดรภาพ (อยู่ร่วมกันฉันทพ์ี่น้อง) เพื่อการ
มีส่วนร่วม และเกิดความสามัคคี 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
การประกันคุณภาพ 
  

กลยุทธท์ี่ 1  วางระบบและติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา (ระดับประเทศ) ให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธท์ี่ 2  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพไปสู่ระดับสากล เช่น TABEE 
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1.1.1.3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (จําแนกบุคลากร สายวิชาการ / สายสนับสนนุ /สายปฏิบัติการ) 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จํานวนบุคลากร ทั้งสิ้น 157 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 
จํานวน 81 คน และสายสนับสนุน จํานวน 76 คน แสดงในตารางท่ี 4-7 
 

ตารางที่ 4 จํานวนบคุลากร (จําแนกตามประเภทของบุคลากร) 
ปีงบประมาณ 

 
จํานวนบุคลากรสายวิชาการ (คน) จํานวนบุคลากรสายสนบัสนุน (คน) รวม

ทั้งหมด 

ขร
ก. 

พน
ง.เ

งิน
งป

ม. 

พน
ง.เ

งิน
รา

ยได้
 

ลจ
ช.เ

งิน
งป

ม. 

ลจ
ช.เ

งิน
รา

ยได้
 

รวม 

ขร
ก. 

พน
ง.เ

งิน
งป

ม. 

พน
ง.เ

งิน
รา

ยได้
 

ลจ
ช.เ

งิน
งป

ม. 

ลจ
ช.เ

งิน
รา

ยได้
 

ลจ
ป. 

รวม 

2560 37 40 3 2 - 82 16 5 17 - 25 12 75 157 
2561 37 42 1 1 - 81 16 7 17 - 24 12 76 157 
เพ่ิม(ลด) - 2 -2 -1 - -1 - 2 - - -1 - 1 - 
ร้อยละ - 5 -67% -50% - -1% - 40 - - -4% - 1 - 

 

ตารางที่ 5 จํานวนบคุลากร (จําแนกตามตาํแหน่งสายวิชาการ) 
ปีงบประมาณ ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย ์ รวมทั้งหมด 

2560 1 11 38 32 82 
2561 1 11 38 31 81 

เพิ่ม(ลด) - - - -1 -1 
ร้อยละ - - - -3% -1% 

 

ตารางที่ 6 จํานวนบคุลากร (จําแนกตามระดับการศึกษา) 
ปีงบประมาณ ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ํากว่า  

ป.ตร ี
รวมทั้งหมด 

2560 61 37 37 22 157 
2561 60 37 38 22 157 
เพิ่ม(ลด) 1 - 1 - - 
ร้อยละ -2% - 3% - - 

 

ตารางที่ 7 จํานวนบุคลากรลาศึกษาต่อในระหว่างปีงบประมาณ 2561 
ปีงบประมาณ สายวิชาการ สายสนบัสนุน รวม

ทั้งสิน้ ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 
2560 2 3 5 - - - 5 
2561 3 4 7 - - - 7 
เพิ่ม(ลด) 1 1 2 - - - 2 
ร้อยละ 50% 33% 40% - - - 40% 
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1.1.1.4 ทรพัย์สิน เช่น อาคาร สถานท่ี อุปกรณ์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้ังอยู่ในพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารเรียน 

และห้องปฏิบัติการ รวม 6 หลัง คือ และอาคาร EN-1 ถึง EN-7 อาคารดังกล่าวประกอบด้วยพ้ืนที่ใช้สอย 
ประมาณ 31,839 ตารางเมตร ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 
ห้องพักอาจารย์ สํานักงานเลขานุการ และอื่น ๆ ดังแสดงในตารางที่ 8 

 
ตารางที่ 8  พืน้ที่ใชส้อยคณะวิศวกรรมศาสตร์  

อาคาร พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) 
EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-5 EN-6 EN-7 รวม 

สร้างเม่ือ พ.ศ. 2531 2532 2532 2533 2537 2546 2561 
1. จํานวนช้ัน 1½ 1½ 1½ 1½ 3 6 3 - 
2. ห้องเรียน - - - 82 988 2,991 - 4,061 
3. สารสนเทศ 160 - - - - 1,329 - 1,489 
4. คอมพิวเตอร์ - - 140 47 - 500 - 687 
5. ห้องปฏิบัติการ 950 997 709 1,135 1,856 850 1,461 7,958 
6. ห้องพักอาจารย์ 198 53 615 43 148 1,590 180 2,827 
7. สํานักงาน - - - - - 955 - 955 
8. ห้องประชุม - - 58 - - 1,338 - 1,396 
9. วัสดุหรือเครื่องมือ 8 53 - 14 - - 336 411 
10. ห้องปฏิบัติการเคม ี 177 517 - - - - - 694 
11. ห้องน้ําและอ่ืนๆ 51 52 35 35 51 1,260 304 1,788 
12. ทางเดินและที่ว่าง 276 239 573 84 562 6,065 1,776 9,575 

รวม 1,820 1,911 2,130 1,440 3,605 16,878 4,057 31,841 
 
 
 การบริการสารสนเทศทางวิศวกรรม 

ในปีการศึกษา 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดให้บริการห้องบริการ
สารสนเทศทางวิศวกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 20.00 น (วันธรรมดา) หรือเวลา 16.00 น (วันหยุด) หรือเวลา 
24.00 น (ช่วงสอบ) ได้จัดสถานท่ี เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการ
คอมพิวเตอร์ที่เช่ือมต่อเครือข่ายไร้สาย และจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู้ อาทิ หนังสือ วารสาร อุปกรณ์ และสื่อ
การเรียนรู้อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร  ได้ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลอย่างเต็มที่ (ตารางที่ 9 
ถึงตารางท่ี 13)  
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ตารางที่ 9  หนังสือและวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2560-2561 

ลําดับ ประเภทหนังสอื/วารสาร/สือ่ จํานวน หน่วย 
2560 2561 

1 คอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น 3 3 เครื่อง 
2 หนังสือภาษาอังกฤษ 6,173 6,285 เล่ม 
3 หนังสือภาษาไทย 14,631 15,013 เล่ม 
4 โครงงาน และวิทยานิพนธ์ 2,859 2,932 เล่ม 
5 วารสารภาษาไทย 231 231 รายช่ือ 
6 วารสารภาษาอังกฤษ 33 33 รายช่ือ 
7 แผ่น CD\VCD\DVD 1,542 1,594 แผ่น 
8 ฐานข้อมูลอิเลก็ทรอนิกส ์ 21 21 ฐานข้อมูล 

 

ตารางที่ 10  สถิติการใชบ้รกิารห้องสมุด ปีการศึกษา 2560-2561 

ลําดับ ประเภทหนังสอื/วารสาร/สือ่ จํานวน หน่วย 
2560 2561 

1 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 152,149 161,350 คน 
2 ผู้เข้าใช้บริการยืม-คืน 12,698 10,916 ครั้ง 
3 ผู้เข้าใช้บริการห้องฉายวีดิทัศน์ 6,110 - คน 
4 ผู้เข้าใช้บริการห้อง 24  ช่ัวโมง 

(Room 24 hr) 
279,868 307,750 คน 

 
 

ตารางที่ 11  ห้องบริการและอุปกรณค์อมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560-2561 

ลําดับ ห้อง หรือ อุปกรณ์ จํานวน หน่วย 
2560 2561 

1 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 20 ที่นั่ง 1 1 ห้อง 
2 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 48 ที่นั่ง 2 2 ห้อง 
3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 75 ที่นั่ง 1 1 ห้อง 
4 คอมพิวเตอร์ Pentium 4 Core 2 Duo 82 82 เครื่อง 
5 คอมพิวเตอร์ AMD x 2 40 40 เครื่อง 
6 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค 2 2 เครื่อง 
7 เครื่องพิมพ์ Laser  ขนาด A3 1 0 เครื่อง 
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ตารางที่ 12 จํานวนอุปกรณค์อมพิวเตอรส์าํหรับบริการสาํนักงาน ปีการศึกษา 2560-2561 

ลําดับ รายละเอียด จํานวน หน่วย 
2560 2561 

1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 5 5 เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ AMD x 2 4 11 เครื่อง 
3 เครื่องคอมพิวเตอร์ P4 4 1 เครื่อง 
4 เครื่องคอมพิวเตอร์ AMD (New) - 5 เครื่อง 
5 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium Core I3 - 13 เครื่อง 
6 เครื่องคอมพิวเตอร์ Pentium (Core2) - 10 เครื่อง 

 

ตารางที่ 13 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ปีการศึกษา 2560-2561 

ลําดับ รายละเอียด จํานวน หน่วย 
2560 2561 

1 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย Xenon 4 4 เครื่อง 
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1.1.2 ความสมัพันธข์ององค์การ 
 

1.1.2.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นส่วนงานหน่ึงภายใต้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีโครงการการกํากับ

ดูแลเป็นไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  โดยมีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และอธิการบดีทําหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของคณะฯ ดําเนินงาน
บริหารด้วยความรับผิดชอบและระบบธรรมาภิบาล และการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมประจําคณะ  
ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าภาควิชา ผู้แทนอาจารย์ (ไม่น้อยกว่า  2  คน)  และมีหัวหน้าสํานักงาน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ในปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารงาน  แบ่งออกเป็น 5 
ภาควิชา และ 1 สํานักงานเลขานุการ  ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ จํานวย 4 ศูนย์ ได้แก่  ศูนย์ทดสอบวัสดุ,  
ศูนย์วิเคราะห์คุณภาพนํ้า (EPC), ศูนย์สอบเทียบมาตรฐานเคร่ืองส่งวิทยุ และ ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน 
แผนภาพที ่ …… 

 

 
 

ภาพที่ 1 โครงสร้างการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561

8



‐9- 
 

1.1.2.2 คณะผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

 

 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

 
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
   

 

 
ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 

รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 

 

 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

 

 
นายธีระพงษ์  วงศ์บุญ 

เลขานุการคณะ/ 
หัวหน้าสํานักงาน 

 

ภาพที่ 2 คณะผู้บริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์  
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คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
ผศ.ฤกษ์ชัย ศรวีรมาศ 
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 
ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 

 
รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

 

 
ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

 
ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 

รองคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 

 

 
ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

 

 
นายธรีะพงษ์  วงศ์บุญ 
เลขานุการคณะ/หัวหน้า

สํานักงาน 
 

ผู้แทนคณาจารย์ 

 
ดร.จรวยพร แสนทวีสุข 

อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 
ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์ 

อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ภาพที่ 3 คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์  
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หัวหน้าภาควิชา 

 
นายชาคริต โพธิ์งาม 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

 
ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
 

 
ศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 

 

 
รศ.ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 
ผศ.ดร.วรการ วงศ์สายเชื้อ 

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 
ภาพที่ 4 หัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร์  

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์    ประธาน 
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ  
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
4. รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
5. รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
6. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
7. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
8. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล   กรรมการ 
9. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
10. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเคม ี    กรรมการ 
11. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา    กรรมการ 
12. หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ กรรมการ 
13. ดร.จรวยพร แสนทวีสุข              กรรมการ (ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 
14. ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์     กรรมการ (ประเภทผู้แทนคณาจารย์) 
15. หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 
16. นางรุจิรา โชคสวัสด์ิ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1.2. สภาวการณ์ขององค์การ 
 
 1.2.1 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

1) ลําดับในการแข่งขัน (Competitive Position) 
คู่แข่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และเปิดการสอนคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
 

2) การเปลี่ยนแปลงสาํคญัที่มีผลกระทบต่อสภาพการแข่งขัน (Competitiveness 
Changes) 
- การแข่งขันด้านประกันคุณภาพและวิจัยของสถาบันการศึกษาในระดับสากล   
- การเพิ่มจํานวนของสถาบันที่เปิดสอนสาขาวิศวกรรมศาสตร์  
- การให้ทุนการศึกษาแก่นักศกึษาของสถาบันอ่ืน  
- หลักสูตรทีท่ันสมัยตอบสนองนโยบายของประเทศ  
- ภาพลักษณ์และช่ือเสียงในภาพรวม  
- จํานวนและคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

 
3) แหล่งข้อมูลเชงิเปรียบเทียบ (Comparative Data) 

- แหล่งข้อมูลในชุมชนวิชาการ ได้แก่ ก.พ.ร/สกอ./สมศ. 
- แหล่งข้อมูลในชุมชนวิชาชีพ ได้แก่ สภาวิศวกร 
- เว็บไซด์ต่าง ๆ   

 
 1.2.2 ระบบการปรบัปรุงผลการดําเนินการ เช่น PDCA หรือ LEAN 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง  เช่น มีระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน การติดตามผลการดําเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติการ มี การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี  การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ IQA   
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  การกํากับติดตาม การปรับปรุงหลักสูตร มีคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ทําหน้าที่ติดตาม ปรับปรุงผลงานด้านต่าง ๆ  
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ส่วนที่ 2 รายงานผลการดําเนนิการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2.1 กิจกรรมสาํคัญในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2561  
1) งานวันเทคโนโลยีวิศวกรรม 2561 (EnTech Day2018) 

-จัดระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
-แนวคิดในการจัดกิจกรรม “นวัตกรรมสู่ชุมชน เพ่ือประเทศที่ม่ันคง มั่งคัง่ ยั่งยืน” 
-วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันเทคโนโลยีวิศวกรรม  เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทําให้

เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อประชาชนในชุมชน ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข สําหรับภายในงาน
กําหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

2) กิจกรรมวันปีใหม่ 2561 
-จัดระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
-แนวคิดในการจัดกิจกรรม “นวัตกรรมสู่ชุมชน เพ่ือประเทศที่ม่ันคง มั่งคัง่ ยั่งยืน” 
-วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมวันเทคโนโลยีวิศวกรรม  เพ่ือเป็นการมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีทําให้

เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ต่อประชาชนในชุมชน ให้มีความปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี และมีความสุข สําหรับภายในงาน
กําหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการงานวิจัยและบริการวิชาการของอาจารย์ การประกวด
สิ่งประดิษฐ์และโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

3) กิจกรรมวันเทคโนโลยีวศิวกรรม ประจําปี 2561 (En Tech Day 2018) ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ -จัดระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
-แนวคิดในการจัดกิจกรรม “นวัตกรรมสู่ชุมชน เพ่ือประเทศที่ม่ันคง มั่งคัง่ ยั่งยืน” 
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2.2 สรปุผลการดําเนนิงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

2.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
- จํานวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 16 หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 
หลักสูตร เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร ดังแสดงในตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14  หลักสูตรระดบัปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต) 
สาขาวิชา สาขาย่อย 

1. วิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

1. กลศาสตร์ การออกแบบเคร่ืองจักรกล และวิศวกรรมยานยนต์ 
2. อุณหพลศาสตร์ และพลังงาน  
3. วิศวกรรมควบคุม และระบบอัตโนมัติ 
4. การประยุกต์กลศาสตร์ของไหล และความร้อน 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส)์ 

1. ไฟฟ้ากําลัง   
2. ไฟฟ้าสื่อสาร  
3. อุตสาหกรรม 
4. เครือข่าย 

3. วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

1. การวิจัยการดําเนินงาน  
2. การจัดการงานอุตสาหกรรม  วางแผน จัดการ และควบคุมการผลิต 
3. โลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ การผลิตและปรับปรุงคุณสมบัติวัสดุ 
4. การผลิต การควบคุมการทาํงานโดยอัตโนมัติ 

4. วิศวกรรมโยธา 
(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

1. สํารวจ 
2 วิศวกรรมทาง และวิศวกรรมขนส่ง 
3. ทรัพยากรนํ้า (ชลศาสตร์และอุทกวิทยา) 
4. เทคนิคธรณ ี
5. โครงสร้าง และวัสดุ 
6. บริหารจัดการงานก่อสร้าง และเทคโนโลยีในการก่อสรา้ง 

5. วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
(ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

1. กระบวนการทางเคมีและอุตสาหกรรมเคมี 
2. การจัดการและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. วัสดุศาสตร ์(โพลีเมอร์) 

6. วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
(ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

1. วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561
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ตารางที่ 15 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (วิศวกรรมมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบณัฑิต) 
สาขาวิชา สาขาย่อย 

1. วิศวกรรมเครื่องกล 
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. วิศวกรรมไฟฟ้า 
(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส)์ 

2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

3. วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ) 

3. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 

4. วิศวกรรมโยธา 
(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

4. สาขาวิศวกรรมโยธา 

5. วิศวกรรมสิง่แวดล้อม 
(ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

5. สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 
 

ตารางที่ 16  จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรคีณะวิศวกรรมศาสตร ์(ตามวิธีรับเขา้) 
ปีการศึกษา 2556-2561 

ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา ลงทะเบียน 
(เข้าจรงิ) ตามแผน 

การรับ 
ตามวิธีรับเขา้ (ผ่านการคัดเลือก) 

Admission โควตา โครงการพิเศษ รวม 
2556 570 34 498 88 620 620 
2557 570 37 456 61 585 554 
2558 620 40 912 104 1,056 619 
2559 620 89 1127 80 1,296 696 
2560 620 73 1262 73 1408 709 
2561 620 17 717 14 748 702 

เพ่ิม/ลด 0 -56 -545 -59 -660 -7 
ร้อยละ 0% -77% -43% -81% -47% -1% 

หมายเหตุ  จํานวนและร้อยละเพ่ิมลด  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 

 

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษารับเขา้ ประจําปีการศกึษา 2560-2561 

 
2.2.2 ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์

 
ตารางที่ 17 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีสนับสนนุด้านการวิจัย (จําแนกตามแหล่งเงิน) 

ลําดับ แหล่งเงนิ จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 12 3,357,600.00 
2 เงินนอกงบประมาณ 16 5,021,125.00 

รวมทั้งสิ้น 28 8,378,725.00 
 

ตารางที่ 18 แสดงชื่อโครงการวิจัยและแหล่งเงิน 
ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลําเจ็ท
แบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบ
แม่เหล็กไฟฟ้า 

รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 299,900.00  

2 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบสร้างและศึกษา
ประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบเพ่ือ
ใช้ในการบําบัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ด้วย
โอโซน 

ผศ.ดร.วิภาดา สนองราษฏร์ 300,000.00  

3 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การศึกษาและพัฒนาขากลเสริมกําลัง
สําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ 

ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์ 271,700.00  

4 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การกําจัดสีย้อมผ้าจากน้ําเสียโดยด้วย
ใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ตรึงด้วยไค
โตซานและแลคเคส 

รศ.ดร.จักรกฤษณ ์อัมพุช 300,000.00  

5 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

ต้นแบบระบบการจัดการน้ําฝนและน้ํา
ใช้ในครัวเรือนอย่างย่ังยืนด้วย
เทคโนโลยีคอนกรีตพรุน 

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ 300,000.00  
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ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

6 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสง
แบบคอลัมน์ฟองสําหรับเพาะเล้ียงจุล
สาหร่าย 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 300,000.00  

7 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การจําแนกพืชท่ีปลูกแบบอินทรีย์ด้วย
สเปคโตรสโคปีช่วงแสงท่ีตามองเห็น
และช่วงความยาวคลื่นสั้นใกล้อิน
ฟาเรด 

รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์จิต
เหมาะ 

300,000.00  

8 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบและประยุกต์ใช้หัวเผา
วัสดุพรุนขนาดเล็กในการขึ้นรูปถัง
พลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ์ 

รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล 298,100.00  

9 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส่วน
หน้าแบบซีมอส สําหรับระบบแสดงผล
สัญญาณชีวภาพแบบพกพา 

ผศ.ดร.ขนิษฐา แก้วแดง 277,200.00  

10 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การศึกษาและพัฒนาเกลือในประเทศ
เป็นส่วนผสมวัสดุประสานใน
กระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว 

ดร.ธิติกานต์ บุญแขง็ 298,100.00  

11 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาอุปกรณ์นําส่งยาแบบไร้เข็ม
โดยใช้ลําพุ่งความเร็วสูงท่ีผลิตด้วย
หลักการ กระแทกสําหรับการฉีดยาใน
สุกร 

ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม 292,600.00  

12 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาประหยัดแก๊สชนิดแรงดันสูง
ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 120,000.00  

13 เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
การลดความล่าชา้ในการส่งหนังสือ
ราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 7,500.00  

14 เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบ
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพ่ือใช้ใน
การจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ นครราช 7,500.00  

15 เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับ
การลดความล่าชา้ในกระบวนการขอ
อนุมัติโครงการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์หอม 7,500.00  

16 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความร้อน
ของเตาประหยัดแก๊สชนิดแรงดันสูง
ด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคํานวณ 

รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 120,000.00  

17 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

การตรวจหาและการระบุตําแหน่งของ
การชักจากสัญญาณคล่ืนสมองโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ระบบท่ีซับซ้อน
และการวิเคราะห์รูปแบบเชิงเวลา 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัส
จิตต์ 

183,500.00  

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

18 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

การพัฒนากระบวนการเชิงคํานวณ
สําหรับการคาดการณ์การคลอดก่อน
กําหนด โดยใช้ข้อมูลกล้ามเนื้อไฟฟ้า
ของมดลูก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัส
จิตต์ 

250,000.00  

19 เงินนอก
งบประมาณ 

การตรวจหาและการระบุตําแหน่งของ
การชักจากสัญญาณคล่ืนสมองโดยใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ระบบท่ีซับซ้อน
และการวิเคราะห์รูปแบบเชิงเวลา 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัส
จิตต์ 

183,500.00 สกว. และ 
สกอ. 

20 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ืออกแบบโรงงานบาํบัด
น้ําเสียภายใต้ความไม่แน่นอน 

ดร.ชาญณรงค์ ภุชงควาริน 272,160.00 สกว. และ 
สกอ. 

21 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าแบบไวงานสําหรับ
วงจรเรียงกระแสสามเฟส 

ดร.ประชา คําภักดี 536,000.00 สยามคอม
เพลสเซอร์ 

22 เงินนอก
งบประมาณ 

การจัดทําระบบตรวจสอบตําหนิผ้าอัติ
โนมัติ 

ดร.ธรรมรส รักธรรม 450,000.00 บริษัทแทร็ก
ซ์ อินเตอร์
เทรด จํากัด 

23 เงินนอก
งบประมาณ 

โรงเพาะเห็ดอัติโนมัติแบบถอด
ประกอบได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี 
Internet of thing 

ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง 700,000.00 ทปอ. 

24 เงินนอก
งบประมาณ 

เครื่องสับมะละกอที่ให้เส้นสับมะละกอ
เหมือนมีดสับด้วยมือ 

ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง 750,000.00 ทปอ. 

25 เงินนอก
งบประมาณ 

การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบ
น้ํากลับลําตะคองในสภาวะสูบน้ํากลับ
และผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเพิ่มขึ้น
ของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ท่ีใช้
พลังงานหมุนเวียน 

ผศ. ดร. คมสันต์ิ ดาโรจน์ 881,315.00 การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิต
แห่งประเทศ
ไทย 

26 เงินนอก
งบประมาณ 

การศึกษาและพัฒนาแบบจําลองทาง
คอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการวาง
แผนการตัดสินใจในกรณีการเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

ดร. กสิณ รังสิกรรพุม 250,000.00 กระทรวงวิท
ยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 

27 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการผลิตชิ้นงานทางการ
แพทย์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบสามมิติ 

ดร. กสิณ รังสิกรรพุม 241,150.00 สกว. และ 
สกอ. 

28 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนากระบวนการเชิงคํานวณ
สําหรับการคาดการณ์การคลอดก่อน
กําหนด โดยใช้ข้อมูลกล้ามเนื้อไฟฟ้า
ของมดลูก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัส
จิตต์ 

181,000.00 สกว. 

รวมทั้งสิ้น 8,378,725.00  
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งานวิจัยเด่น 
1) รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติด้าน

งานวิจัย ในงาน มอบ.วิจัย ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561  
2) อาจารย์ธน ทองกลม อาจารย์ประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้รับรางวัลการนําเสนอผลงานวิจัย

ดีเด่นประเภทโปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงาน มอบ. วิจัยครั้งที่ 12 ประจําปี 2561 
ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 
 

 
ภาพที่ 6 ผลงานวิจัยดีเด่น 

 

2.2.3 ด้านการบริการวิชาการ 
ตารางที่ 19 แสดงจํานวนงบประมาณท่ีสนับสนนุด้านการบริการวิชาการ (จําแนกตามแหล่งเงิน) 
ลําดับ แหล่งเงนิ จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 12 1,922,800.00 
2 เงินนอกงบประมาณ 9 11,908,253.00 

รวมทั้งสิน้ 21 13,831,053.00 
 

2.2.4 ด้านการทํานบุํารงุศลิปวัฒนธรรม 
ตารางที่ 20 แสดงงบประมาณที่สนับสนนุด้านการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม (จําแนกตามแหล่งเงิน) 

ลําดับ แหล่งเงนิ จํานวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผ่นดิน 3 605,000.00 
2 เงินนอกงบประมาณ - - 

รวมทั้งสิน้ 605,000.00 
 

2.2.5 ความร่วมมือทางวิชาการ 
ตารางที่ 21 ตารางความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 

ลําดับ ชื่อกิจกรรมความ
ร่วมมือ 

ว.ด.ป.ที่เกิด 
กิจกรรมความร่วมมือ 

สถานที่จัด กลุ่มผู้เข้าร่วม ชื่อ-สกุล 
ผู้ให้ความร่วมมือ 

1 ความร่วมมือด้าน
งานวิจัย 

21 พฤศจิกายน 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

อาจารย์ ผศ.ดร.คมสันต์ิ ดาโรจน์ 
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ภาพที่ 7 ภาพความร่วมมือด้านงานวิจัย 
 
 

2.3 รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรค์ณะวิศวกรรมศาสตร ์
 

2.3.1 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 1 
1) ผลการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์รับนักศกึษาได้จํานวน 748 คน จาก

แผนการรับจํานวน 620 คน โดยจําแนกตามวิธีการรับเข้าได้ดังนี้ 
1. Admission    17 คน 
2. โควตา  717 คน 
3. โครงการพิเศษ  14 คน 

 
2) นักศึกษา (เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา) 
 - คณะวิศวกรรมศาสตร์  รับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2561 ลดลงจํานวน 7 คน  จากปี

การศึกษา 2560 จํานวน 709 คน เป็นจํานวน 702 คนในปีการศึกษา 2561 แต่ก็ไม่น้อยกว่าแผนการรับ
นักศึกษาจํานวน 620 คน  

 - ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีจํานวนนักศึกษาท้ังหมด 2,601 คน เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 2,468 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 71 คน และเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 
62 คน (ข้อมูลจากระบบ Reg ณ 23 พ.ย.61)  
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3) ผู้สาํเร็จการศึกษา  
 

ตารางที่ 22 สถิติจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษา 
รุ่น ปีการศึกษา สาขาวิชา 

เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าฯ โยธา เคมี สิ่งแวดล้อม รวม 

รุ่นท่ี 1-23 2535-2556 1157 1192 1030 543 267 22 4,211 
รุ่นท่ี 24 2557 71 90 67 74 20 13 335 
รุ่นท่ี 25 2558 93 114 59 91 18 17 392 
รุ่นท่ี 26 2559 118 125 89 98 23 10 463 
รุ่นท่ี 27 2560 98 115 99 112 23 15 462 

รวม 1,537 1,636 1,344 918 351 77 5,863 
+เพ่ิม/-ลด -20 -10 10 14 0 5 -1 
ร้อยละ -16.95% -8.00% 11.24% 14.29% 0.00% 50.00% -0.22% 
 
4) จํานวนการพัฒนาหลักสตูร จําแนกตามระดับการศึกษา (เปรียบเทยีบกับปีทีผ่่านมา) 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ปรบัปรุงหลักสูตรเพ่ือให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน/
ภาคอุตสาหกรรม และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสภาวิศวกรที่กําหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทกุ ๆ 5 ปี  
ดังนี้ 

ตารางที่ 23 รายละเอียดการปรับปรุงหลกัสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ลําดับ หลักสูตร สาขา รายละเอียดการปรบัปรุงหลกัสูตร 

1 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
3 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
4 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 และ 2561 
5 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมเคมแีละชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
7 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
8 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 
9 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
10 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
11 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
12 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
13 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรปรับปรุงปี 2558 
14 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
15 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมโยธา หลักสูตรปรับปรุงปี 2559 
16 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 
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5) โครงการทีมี่การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้ของนักศกึษาในศตวรรษที่ 21 
 

ตารางที่ 24 แสดงกิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ลําดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท) 

1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 25 ก.ค.61 700 20,000.00 
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวเข้าฝึกงาน 28 เม.ย.61 400 2,000.00 
3 การเขียน Resume และส่งเสริมบุคลิกภาพเพ่ือ

การสมัครงาน 
ม.ค.-61 100 8,000.00 

4 กิจกรรมสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (แคลคูลัส/ฟิสิกส์) 

23-26 เม.ย.61 
3-6 ก.ย.61 

120 3,000.00 

5 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่นักศึกษา
ใหม่ 

มิ.ย.-ก.ค.61 600 - 

6 อบรมด้านทักษะความปลอดภัยในโรงงาน/อบรม
ระงับและป้องกันอัคคีภัย 

23 ก.พ.61 70 10,400.00 

7 ทําบุญเลี้ยงพระตักบาตรรับน้องใหม่วิศวฯ 18 ส.ค.61 700 10,000.00 
8 ตั้งโรงทานในงาน หลวงปู่ชา สุภัทโท 15 ม.ค.61 300 3,000.00 
9 ทําบุญระลึกถึงคณบดีผู้ก่อต้ัง รศ.อุทิศ หิมะคุณ 3 ก.ย.61 120 18,000.00 
10 กิจกรรมวันไหว้ครู 23 ส.ค.61 500 25,420.00 
11 พ่ีสอนน้องร้องเพลง(รับน้อง) 31 ก.ค.61 600 - 
12 ปริญญาบัตรเชิดชูเกียรติ ธ.ค.-61 700 47,800.00 
13 การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ 18-19 ม.ค.61 30 16,000.00 
14 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. 7-9 มิ.ย.61 18 82,900.00 
15 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 15-16 พ.ย.60 30 79,500.00 
16 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาระดับอุดมศึกษา 25-26 ม.ค.61  30,000.00 
17 การแข่งขันทักษะสะพานไม้ไอศครีม 14-16 ก.พ.61  30,000.00 
18 การแข่งขันสะพานเหล็ก พ.ย.-60 10 30,000.00 
19 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม (EnTech Day2018) 

(การประกวดโครงงาน/ส่ิงประดิษฐ์ของนักศึกษา) 
18-19 ม.ค.61 300 485,000.00 

20 จัดค่าย E-Camp 2016 8-12 พ.ย.60  97,000.00 
21 ค่ายวิศวกรรมวิชาการ 4-7 ม.ค.61 100 16,000.00 
22 ค่ายบริดจสโตนสะพานสานฝันเยาวชนนัก

ประดิษฐ์ 
พ.ย.60-ก.ย.61 120 1,200,000.00 

23 การเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-Pacific 
Robot contest 2018 Ninh Binh 

24-28 ส.ค.61 9 432,840.00 

24 เตรียมความพร้อมการทดสอบวัดภาษาอังกฤษ 
ก่อนสําเร็จการศึกษา 

25 มี.ค.61/1 เม.ย.
61 

100 7,800.00 

25 เตรียมความพร้อมการเลือกสาขาวิชา สําหรับ
นักศึกษาปี 1 

5 พ.ค.61 500 600.00 

รวม 3,096,500.00 
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ภาพท่ี 8 ประมวลภาพกิจกรรมนักศึกษา 
1) วันที่ 18-19 มกราคม 2561 งานวนัเทคโนโลยีวิศวกรรม 2561 (EnTech Day2018) 

ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ แนวคิดในการจัดกิจกรรม “นวัตกรรมสู่ชุมชน เพ่ือประเทศที่ม่ันคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” 

 
 

2) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนทาํงาน โดย JobDB.com ณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
 

3) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โครงการยุววิศวกร (แนะนําความรู้ในการขอรบัใบประกอบวิชาชีพ) ณ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
 

4) วันที่ 23 สิงหาคม 2561 กิจกรรมไหว้ครู ประจําปีการศึกษา 2561 

 
 

5) โครงการจิตอาสา ประจําปีการศึกษา 2561 
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6) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการกีฬาใจคล้องเกียร์ ประจําปี 2561 ครั้งที่ 3 

 
 

7) 13 ธันวาคม 2560 รับปริญญา ประจําปีการศึกษา 2559 

 
 

8) 31 กรกฎาคม 2561 กจิกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2560 
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6) ผลงานของนกัศึกษา 
 

ตารางที่ 25 แสดงผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล ประจําปี 2561  
ลําดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวลั หน่วยงานท่ีได้รับ

รางวัล 
วัน/เดือน/ป ี

5 1. นายเสกสรร ชิมรัมย์ 
2. นายสุทธินัน หลักสิม 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา-
กําลังอัดสูง ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

25-26 ม.ค.61 

1 1. นายทรงพล เดชภูมี 
2. นายธวัชชัย วันทาพรม 
3. น.ส.นิภาพร พวงผกา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันพัฒนาวิชาการด้าน
วิศวกรรมโครงสร้าง (สะพานไม้
ไอศกรีม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จ.นครปฐม 

14-16 ก.พ.61 

2 1. นายวิศวชิต สมหอม 
2. นายพิพัฒน์พงศ์ แสงทวี 
3. น.ส.เกษแก้ว สาธารราษฎร์ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
การแข่งขันพัฒนาวิชาการด้าน
วิศวกรรมโครงสร้าง (สะพานไม้
ไอศกรีม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จ.นครปฐม 

14-16 ก.พ.61 

3 1. นายเกษมศาสตร์ ทองละเอียด 
2. นายวชิราวิทย์ วัชรเดชคุณา

ภรณ์ 
3. น.ส.ศกลวรรณ อัมพันธ์ 

รางวัลชนะเลิศ และ 
รางวัลนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม 
การแข่งขันสะพานเหล็กจําลอง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จ.นครปฐม 

14-16 ก.พ.61 

4 1. น.ส.พนิดา หินเทา 
2. นายสุภกร จรัสดํารงวัฒน์ 
3. น.ส.นันทิยา สืบภา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
การแข่งขันสะพานเหล็กจําลอง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
จ.นครปฐม 

14-16 ก.พ.61 

5 1. นายฐานุเชษฐ์ พิมมะศรี 
2. นายธีรสิทธิ์ ภิรมย์กิจ 
3. นายวสุ สีหะนันท์ 
4. นายอํานาจ พิมพ์น้อย 
5. นายนราศักด์ิ โคตรดก 
6. นายณัฐวัตร ยานิวงษ์ 
7. นายธนพัฒน์ เดชะคําภู 
8. นายอริยะ ละครวงษ์ 
9. นายภัทรวุธ โคตราริน 

รางวัลเหรียญเงิน 
การแข่งขันโครงงานด้านวิศวกรรม
ปฐพี 

คณะอนุกรรมการสาขา
วิศวกรรมปฐพี ใน
คณะกรรมการสาขา
วิศวกรรมโยธา 
วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิ
ศาสตราจารย์ ดร.ชัย 
มุกต์พันธ์ุ 

2 มิ.ย.61 

6 ชุมนุมนักประดิษฐ์ 
1. นายสิทธิโชค อุตรา 
2. น.ส.ธีริศรา ธรรมรา 
3. น.ส.กุสุมา วงทิพย์ 

รางวัลชนะเลิศ ABU Robot 
Contest 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน 
พิชิตถ้วยทองคํา” 

อ.ส.ม.ท. 24 มิ.ย.61 

 
 
 
 

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 9 ประมวลภาพผลงานของนักศึกษา ประจําปี 2561 
 

1) วันที่ 25-26 มกราคม 2561 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
“การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา-กําลังสูง ระดับอุดมศึกษา” ประจําปี 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 
2) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วย

ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวาลี พระวรราชาทินัดดามาตุ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และ
รางวัลนําเสนอผลงานยอดเยี่ยม “การแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการด้านโครงสร้างไม้และเหล็ก สายงาน
วิศวกรรมโยธา ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจําปี 2561 จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.
นครปฐม 

 
 

3) วันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
และรองชนะเลิศอันดับ 2 “การแข่งขันวิศวกรรมโครงสร้าง (สะพานไม้ไอศกรีม)”ประจําปี 2561 จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม 

 
4) วันที่ 2 มิถุนายน 2561 นักศึกษาวิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลเหรียญเงิน “การแข่งขัน

โครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี” จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรม
โยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกต์พันธ์ุ 

 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561
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5) วันที่ 24 มิถุนายน 2561  ชุมนุมนักประดิษฐ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU 
Robot Contest 2018 “ลูกช่วงมังกรบิน พิชิตถ้วยทองคํา” จัดโดย อ.ส.ม.ท. 

 
 

7) การส่งเสรมิและสนับสนนุกิจกรรมเสรมิหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
ตารางที่ 26 กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร 

ลําดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
1 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 25 ก.ค.61 700 20,000.00 
2 ปฐมนิเทศนักศึกษา เพ่ือเตรียมตัวเข้า

ฝึกงาน 
28 เม.ย.61 400 2,000.00 

3 การเขียน Resume และส่งเสริม
บุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน 

ม.ค.-61 100 8,000.00 

4 กิจกรรมสอนเสริมวิชาพ้ืนฐานนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ก.ย.60/เม.ย.61 120 - 

5 การเตรียมความพร้อมทางวิชาการแก่
นักศึกษาใหม่ 

มิ.ย.-ก.ค.61 600 - 

6 การบรรยายพิเศษด้านวิศวกรรม ต.ค.60-ก.ย.61 500 80,000.00 
7 ศึกษาดูงานประกอบรายวิชาทาง

วิศวกรรม 
ต.ค.60-ก.ย.61 300 16,000.00 

8 ศึกษาดูงานในสถานประกอบการต่าง ๆ ต.ค.60-ก.ย.61 500 580,220.00 
9 อบรมด้านทักษะความปลอดภัยใน

โรงงาน/อบรมระงับและป้องกันอัคคีภัย 
ก.พ.-61   

10 ทําบุญเลี้ยงพระตักบาตรรับน้องใหม่
วิศวฯ 

ส.ค.-61 700  

11 ตั้งโรงทานในงาน หลวงปู่ชา สุภัทโท ม.ค.-61   
12 ทําบุญระลึกถึงคณบดีผู้ก่อต้ัง รศ.อุทิศ 

หิมะคุณ 
ก.ย.-61   

13 กิจกรรมวันไหว้ครู ส.ค.-61   
14 พ่ีสอนน้องร้องเพลง(รับน้อง) ส.ค.-61   
15 ค่ายไอทีสัญจร 24-26 พ.ย.60 80 20,000.00 
16 ปริญญาบัตรเชิดชูเกียรติ ธ.ค.-61 700 47,800.00 
17 การแข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ 18-19 ม.ค.61 30 16,000.00 
18 การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. 7-9 มิ.ย.61 18 82,900.00 
19 การแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน มิ.ย.-61   
20 การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 15-16 พ.ย.60 30 79,500.00 

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับ ชื่อโครงการ ระยะเวลา จํานวน (คน) งบประมาณ (บาท) 
21 การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา

ระดับอุดมศึกษา 
25-26 ม.ค.61  30,000.00 

22 การแข่งขันทักษะสะพานไม้ไอศครีม 14-16 ก.พ.61  30,000.00 
23 การแข่งขันสะพานเหล็ก พ.ย.-60 10 30,000.00 
24 การประกวดโครงงาน/สิง่ประดิษฐ์ของ

นักศึกษา 
ม.ค.-61   

25 จัดค่าย E-Camp 2016 8-12 พ.ย.60  97,000.00 
26 ค่ายวิศวกรรมวิชาการ 4-7 ม.ค.61 100 16,000.00 
27 ค่ายบริดจสโตนสะพานสานฝันเยาวชน

นักประดิษฐ์ 
พ.ย.-61 120 1,200,000.00 

28 การเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Asia-
Pacific Robot contest 2018 Ninh 
Binh 

24-28 ส.ค.61 9 432,840.00 

29 เตรียมความพร้อมการทดสอบวัด
ภาษาอังกฤษ ก่อนสําเร็จการศึกษา 

25 มี.ค.61/1 เม.ย.61 100 7,800.00 

30 เตรียมความพร้อมการเลือกสาขาวิชา 
สําหรับนักศึกษาปี 1 

5 พ.ค.61 500 600.00 

รวม  
 
8) การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนนุการจัดสวัสดิการและการสรา้งสวัสดิภาพแก่นักศึกษา 

   
ตารางที่ 27 ตารางสรปุข้อมูลทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับ จํานวนทุน จํานวนเงิน(บาท) 
ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อื่นๆ รวม ทุนรัฐบาล ทุนเอกชน อื่นๆ รวม 

1 1,042.00 112.00 - 1,154.00 275,100.00 659,400.00 - 934,500.00 
  

ตารางที่ 28 ตารางสรปุรายละเอียดทุนการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2560 
ลําดับ แหล่งทุน ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จํานวนทุนท่ี

ได้รับ 
จํานวนเงิน 

ต่อทุน 
จํานวนเงิน

รวม 
1 ทุนรัฐบาล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ต่อเน่ือง 1 63,000 63,000 

2 ทุนรัฐบาล ทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นท่ี 10 ต่อเน่ือง 1 30,000 30,000 
3 ทุนรัฐบาล มูลนิธิช่วยนักเรียนท่ีขาดแคลนในพระบรม

ราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.) 
ต่อเน่ือง 1 8,000 8,000 

4 ทุนรัฐบาล เหรียญรางวัลเรียนดี (วส.ท.) จากพระบรม
โอรสาธิราชฯ 

ต่อเน่ือง 1 ไม่มีเงินทุน - 

5 ทุนรัฐบาล ทุนพระราชทานในค.ทุนการศึกษาภายใต้
มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน 

ต่อเน่ือง 1 104,100 104,100 

6 ทุนรัฐบาล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ต่อเน่ือง   - 
7 ทุนเอกชน มูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ุทิพย์ ต่อเน่ือง 4 125,700 125,700 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561
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ลําดับ แหล่งทุน ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จํานวนทุนท่ี
ได้รับ 

จํานวนเงิน 
ต่อทุน 

จํานวนเงิน
รวม 

8 ทุนเอกชน บริษัท ไดกิ้นฯ จํากัด ต่อเน่ือง 6 40,000 240,000 
9 ทุนเอกชน บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ต่อเน่ือง 1 40,000 40,000 
10 ทุนเอกชน มูลนิธีอีซูซุ ต่อเน่ือง 3 20,000 60,000 
11 ทุนเอกชน ไทยบริดจสโตน ต่อเน่ือง 15 35,000 525,000 
12 ทุนเอกชน มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ต่อเน่ือง 3 30,000 90,000 
13 ทุนเอกชน ปตท. ต่อเน่ือง 2 10,000 20,000 
14 ทุนรัฐบาล มูลนิธิ 50 ปี ธปท. ต่อเน่ือง 1 50,000 50,000 
15 ทุนเอกชน บ.น้ํามันปิโตรเลียมไทย จก. ต่อเน่ือง 1 40,000 40,000 
16 ทุนรัฐบาล วิจิตรพงศ์พันธ์ุเพ่ือส่งเสริมศาสนาการศึกษา

และสังคม 
รายปี 4 20,000 80,000 

17 ทุนเอกชน ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ต่อเน่ือง 1 35,000 35,000 
18 ทุนเอกชน นิวัตไกรฤกษ์ ต่อเน่ือง 2 20,000 40,000 
19 ทุนเอกชน บ.จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จก.(มหาชน) รายปี 1 20,000 20,000 
20 ทุนเอกชน บ.โซนี่ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ปท.ไทย) จก. รายปี 1 20,000 20,000 
21 ทุนเอกชน เทสโก้ โลตัส เพ่ือนักศึกษามหาวิทยาลัย ต่อเน่ือง 1 15,000 15,000 
22 ทุนเอกชน เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเน่ือง 1 18,000 18,000 
23 ทุนเอกชน กลุ่มรู้ทันชีวิต ต่อเน่ือง 1 6,000 6,000 
24 ทุนเอกชน กลุ่มรู้ทันชีวิต ต่อเน่ือง 1 8,000 8,000 
25 ทุนเอกชน ถนอมนครราช รายปี 1 5,000 5,000 
26 ทุนเอกชน เกียร์ 7 รายปี 1 5,700 5,700 
27 ทุนเอกชน เกียร์ 7 รายปี 6 5,000 30,000 
28 ทุนเอกชน ทุนรศ.อุทิศ  หิมะคุณ ต่อเน่ือง 5 5,000 25,000 
29 ทุนเอกชน กองทุนเพื่อคนด ี(คุณนพพรฯ ศิษย์เก่ารุ่น 2) ต่อเน่ือง 2 5,000 10,000 
30 ทุนเอกชน ค.สนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษา

สําหรับนักศึกษาพิการ 
ต่อเน่ือง 1 60,000 60,000 

31 ทุนเอกชน ผู้ประกอบกิจการใน ม.อบ. รายปี 1 6,000 6,000 
32 ทุนเอกชน ผู้ประกอบกิจการใน ม.อบ. รายปี 2 5,000 10,000 
33 ทุนเอกชน สนับสนุนการศึกษา ม.อบ. รายปี 2 20,000 40,000 
34 ทุนเอกชน สนับสนุนการศึกษา ม.อบ. รายปี 4 15,000 60,000 
35 ทุนเอกชน สนับสนุนการศึกษา ม.อบ. รายปี 13 10,000 130,000 
36 ทุนเอกชน สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ รายปี 20 5,000 100,000 
37 ทุนเอกชน โควตากลุ่มผุ้มีความสามารถฯ ปี 2561 ต่อเน่ือง 10 30,000 300,000 

รวม 122 934,500 2,419,500 
38 ทุนรัฐบาล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษากรอ/กยศ.   1,033   
39 ทุนรัฐบาล กรอ.ปี 1 -4 444    
40 ทุนรัฐบาล กยศ.ปี 1 -5 589    

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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2.3.2 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 2 
 

1) การสนบัสนุนด้านการวิจัย (จําแนกตามแหล่งเงินเทียบกับปีทีผ่่านมา) 
 

ตารางที่ 29 ตารางแสดงงบประมาณที่สนบัสนนุด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค ์ปีงบประมาณ 2560-2561 
ลําดับ แหล่งเงนิ 2560 2561 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 16 4,723,500.00 16 3,357,600.00 
2 รายได้นอกงบประมาณ 14 5,907,840.00 12 5,021,125.00 

รวม 30 10,631340 28 8,378,725.00 
 
2) รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจําปี 2561 

 

ตารางที่ 30 ตารางแสดงรางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจําปี 2561 
ลําดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวลั ผลงาน 

1 รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง รางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัย 
ในงาน มอบ.วิจัย 

มีผลงานวิจัยดีเด่น 

 
3) การนําผลงานวิจัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 

 

ตารางที่ 31 แสดงการนําผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล ผลงาน 

1 ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง เครื่องสับมะละกออัตโนมัติ 
2 ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง การประยุกต์ดินเหนียวเผาเป็นวัสดุประสานในการบวนการข้ึนรูปลูกหินขัดข้าว 

 
4) การจัดการทรัพยส์ินทางปัญญา 

 

ตารางที่ 32 ตารางการได้รับการจดทะเบียนอนสุิทธบิัตรและลิขสิทธิ์ ประจําปี 2561 
ลําดับ ชื่อการประดิษฐ์ ชื่อผู้ประดิษฐ์ ประเภท เลขที่

สิทธบิัตร 
วันที่ออกให้ 

1 อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะ แบบรัดรอบ
ศีรษะ 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
จันทร์จรัสจิตต์ 

อนุสิทธิบัตร 133318 22 พ.ย.2560 

2 อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะ แบบสวม
ครอบศีรษะ 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
จันทร์จรัสจิตต์ 

อนุสิทธิบัตร 133319 22 พ.ย.2560 

3 สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ : เก้าอ้ี รศ.ดร.นุชสรา 
เกรียงกรกฏ 

สิทธิบัตร 61540 14 มี.ค.2561 

4 เครื่องดํานาแบบมือถือ ผศ.รัฐพงศ ์ปฏิกานัง อนุสิทธิบัตร 13467 1 พ.ค.2561 
5 ลูกหินขัดข้าวท่ีส่วนผสมของวัสดุปอซโซลาน

เป็นวัสดุประสาน 
ดร.ธิติกานต์ บุญ
แข็ง 

อนุสิทธิบัตร 13466 1 พ.ค.2561 

6 ลูกหินขัดข้าวปอซโซลานท่ีใช้แร่ควอทซ์และ
หินกากแก้วรีไซเคิลในประเทศเป็นวัสดุขัดสี 

ดร.ธิติกานต์ บุญ
แข็ง 

อนุสิทธิบัตร 13465 1 พ.ค.2561 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561
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5) ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจําปี 2561 
ตารางที่ 33 ตารางการสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจําปี 2561 

ลําดับ ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นานาชาติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับชาติ 

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับ

นานาชาติ 

เผยแพร่
ผลงาน
ประชุม
วิชาการ
ระดับชาติ 

การนําไปใช้
ประโยชน์ 

จดสิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร 

งาน
สร้างสรรค์
ตีพิมพ์
เผยแพร่
อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

1 27 3 6 16 2 6 2 62 
 
6) โครงการวิจัยของคณะ/วิทยาลัย/สาํนัก ที่จัดกิจกรรม ในปีงบ 2561 

 
ตารางที่ 34 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการวิจัย ประจําปีงบประมาณ 2561 

ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลํา
เจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดัน
แบบแม่เหล็กไฟฟ้า 

รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุ
จักร์ 

299,900.00  

2 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบสร้างและศึกษา
ประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบ
เพ่ือใช้ในการบําบัดก๊าซฟอร์มัลดี
ไฮด์ด้วยโอโซน 

ผศ.ดร.วิภาดา สนอง
ราษฏร์ 

300,000.00  

3 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การศึกษาและพัฒนาขากลเสริม
กําลังสําหรับผู้ปว่ยโรคหลอดเลือด
สมองตีบ 

ดร.ปฏิญญา สมานุ
หัตถ์ 

271,700.00  

4 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การกําจัดสีย้อมผ้าจากน้ําเสียโดย
ด้วยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์
ตรึงด้วยไคโตซานและแลคเคส 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ 
อัมพุช 

300,000.00  

5 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

ต้นแบบระบบการจัดการน้ําฝน
และน้ําใช้ในครัวเรือนอย่างย่ังยืน
ด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพรุน 

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารี
รัตน์ 

300,000.00  

6 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสง
แบบคอลัมน์ฟองสําหรับเพาะเล้ียง
จุลสาหร่าย 

ผศ.ดร.ฉัตรชัย กัน
ยาวุธ 

300,000.00  

7 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การจําแนกพืชท่ีปลูกแบบอินทรีย์
ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วงแสงท่ีตา
มองเห็นและช่วงความยาวคลื่นสั้น
ใกล้อินฟาเรด 

รศ.ดร.สุชิน ไตรรงค์
จิตเหมาะ 

300,000.00  

8 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบและประยุกต์ใช้หัว
เผาวัสดุพรุนขนาดเล็กในการขึ้น
รูปถังพลาสติก PE แบบหมุน
เหวี่ยงแม่พิมพ์ 

รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระ
กุล 

298,100.00  

9 เงินงบประมาณ การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อก ผศ.ดร.ขนิษฐา แก้ว 277,200.00  

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

แผ่นดิน ส่วนหน้าแบบซีมอส สําหรับระบบ
แสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบ
พกพา 

แดง 

10 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การศึกษาและพัฒนาเกลือใน
ประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุประสาน
ในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัด
ข้าว 

ดร.ธิติกานต์ บุญ
แข็ง 

298,100.00  

11 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การพัฒนาอุปกรณ์นําส่งยาแบบไร้
เข็มโดยใช้ลําพุ่งความเร็วสูงท่ีผลิต
ด้วยหลักการ กระแทกสําหรับการ
ฉีดยาในสุกร 

ผศ.ดร.วิระพันธ์ สี
หานาม 

292,600.00  

12 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนของเตาประหยัดแก๊สชนิด
แรงดันสูงด้วยวิธีพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงคํานวณ 

รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุ
จักร์ 

120,000.00  

13 เงินนอก
งบประมาณ 

การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับการลดความล่าช้าในการ
ส่งหนังสือราชการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวร
มาศ 

7,500.00 เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

14 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ต้นแบบผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือใช้ในการจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
นครราช 

7,500.00 เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

15 เงินนอก
งบประมาณ 

การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสม
สําหรับการลดความล่าช้าใน
กระบวนการขออนุมัติโครงการ
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผศ.ตะวันฉาย โพธิ์
หอม 

7,500.00 เงินรายได้คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

16 เงินนอก
งบประมาณ 

การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงความ
ร้อนของเตาประหยัดแก๊สชนิด
แรงดันสูงด้วยวิธีพลศาสตร์ของ
ไหลเชิงคํานวณ 

รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุ
จักร์ 

120,000.00 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

17 เงินนอก
งบประมาณ 

การตรวจหาและการระบุตําแหน่ง
ของการชักจากสญัญาณคลื่น
สมองโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ระบบท่ีซับซ้อนและการวิเคราะห์
รูปแบบเชิงเวลา 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
จันทร์จรัสจิตต์ 

183,500.00 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

18 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนากระบวนการเชิง
คํานวณสําหรับการคาดการณ์การ
คลอดก่อนกําหนด โดยใช้ข้อมูล
กล้ามเนื้อไฟฟ้าของมดลูก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
จันทร์จรัสจิตต์ 

250,000.00 เงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

19 เงินนอก การตรวจหาและการระบุตําแหน่ง ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 183,500.00 สกว. และ สกอ. 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายงานประจำาปี 2561
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ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

งบประมาณ ของการชักจากสญัญาณคลื่น
สมองโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ระบบท่ีซับซ้อนและการวิเคราะห์
รูปแบบเชิงเวลา 

จันทร์จรัสจิตต์ 

20 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาแบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร์เพ่ืออกแบบโรงงาน
บําบัดน้ําเสียภายใต้ความไม่
แน่นอน 

ดร.ชาญณรงค ์ภุชง
ควาริน 

272,160.00 สกว. และ สกอ. 

21 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาวงจรปรับปรุงค่าตัว
ประกอบกําลังไฟฟ้าแบบไวงาน
สําหรับวงจรเรียงกระแสสามเฟส 

ดร.ประชา คําภักดี 536,000.00 สยามคอมเพลสเซอร์ 

22 เงินนอก
งบประมาณ 

การจัดทําระบบตรวจสอบตําหนิ
ผ้าอัติโนมัติ 

ดร.ธรรมรส รักธรรม 450,000.00 บริษัทแทร็กซ์ 
อินเตอร์เทรด จํากัด 

23 เงินนอก
งบประมาณ 

โรงเพาะเห็ดอัติโนมัติแบบถอด
ประกอบได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี 
Internet of thing 

ผศ.รัฐพงศ ์ปฏิกานัง 700,000.00 ทปอ. 

24 เงินนอก
งบประมาณ 

เครื่องสับมะละกอที่ให้เส้นสับ
มะละกอเหมือนมีดสับด้วยมือ 

ผศ.รัฐพงศ ์ปฏิกานัง 750,000.00 ทปอ. 

25 เงินนอก
งบประมาณ 

การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบ
สูบน้ํากลับลําตะคองในสภาวะสูบ
น้ํากลับและผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับ
การเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจาย
ศูนย์ท่ีใช้พลังงานหมุนเวียน 

ผศ. ดร. คมสันต์ิ ดา
โรจน์ 

881,315.00 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

26 เงินนอก
งบประมาณ 

การศึกษาและพัฒนาแบบจําลอง
ทางคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วยในการ
วางแผนการตัดสินใจในกรณีการ
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

ดร. กสิณ รังสิ
กรรพุม 

250,000.00 กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

27 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจในการผลิตชิ้นงาน
ทางการแพทย์ด้วยเครื่องพิมพ์
แบบสามมิติ 

ดร. กสิณ รังสิ
กรรพุม 

241,150.00 สกว. และ สกอ. 

28 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนากระบวนการเชิง
คํานวณสําหรับการคาดการณ์การ
คลอดก่อนกําหนด โดยใช้ข้อมูล
กล้ามเนื้อไฟฟ้าของมดลูก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ 
จันทร์จรัสจิตต์ 

181,000.00 สกว. 

รวม 8,378,725.00  
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2.3.3 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 3 
 

1) การสนบัสนุนด้านการบริการวิชาการ 
 

ตารางที่ 35 ตารางแสดงงบประมาณที่สนบัสนนุด้านการบริการวชิาการ ปีงบประมาณ 2560-2561 
 

ลําดับ แหล่งเงนิ 2560 2561 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 11 1,376,200.00 12 1,922,800.00 
2 รายได้นอกงบประมาณ 4 12,261,675.00 9 11,908,253.00 

รวม 15 12,637,875.00 21 13,831,053.00 
 

2) กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่ดําเนนิการ (จําแนกตามกลุ่ม) 
         

ตารางที่ 36 ตารางแสดงรายละเอียดโครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ 2561 
ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อกิจกรรม/โครงการ 

(จําแนกตามกลุ่ม) 
ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ผู้ให้ทุน 

1 งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการออกแบบและจัดสร้างเครื่องล้าง
เมล็ดงาต้นแบบ 

รศ.ดร.ธนรัฐ  
ศรีวีระกุล 

300,000.00 -  

2 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ความปลอดภัย การตรวจสอบ การ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน 

นายผดุง  
กิจแสวง 

100,000.00 50  

3 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การอบรมพื้นฐานระบบกําลังของไหล นายกฤตยา  
ชัยยศ 

29,600.00 30  
4 งบประมาณ

แผ่นดิน 
ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครู
นักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตร
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

นายสมนึก  
เวียนวัฒนชัย 

100,000.00 57  

5 งบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพ
นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบ
สมองกลฝังตัว 

นายสมนึก  
เวียนวัฒนชัย 

95,000.00 55  

6 งบประมาณ
แผ่นดิน 

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ดร.ธิติกานต์  
บุญแข็ง 

485,000.00 3,016  
7 งบประมาณ

แผ่นดิน 
อบรมเชิงปฏิบัติการ บํารุงรักษาระบบ
ไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ํา
และการประหยัดพลังงานไฟฟ้าระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

นายผดุง  
กิจแสวง 

100,000.00 40  

8 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสา
หการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

ผศ.ดร.สมบัติ 
สินธุ์เชาวน์ 

94,200.00 -  
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ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
(จําแนกตามกลุ่ม) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ผู้ให้ทุน 

9 งบประมาณ
แผ่นดิน 

ประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้าง
โครงงานวิทยาศาสตร ์

นายธนกร ล้ิม
สุวรรณ 

100,000.00 44  

10 งบประมาณ
แผ่นดิน 

การออกแบบ ติดต้ัง และประยุกต์ใช้งาน
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบไฮบริดสําหรับใช้งานในครัวเรือน 
 

ผศ.ดร.ประชา
สันติ ไตรยสุทธิ์ 

220,000.00 41  

11 งบประมาณ
แผ่นดิน 

อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน 
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

นายธนกร ล้ิม
สุวรรณ 

100,000.00 40  

12 งบประมาณ
แผ่นดิน 

สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอดีเซลชุมชน
จากน้ํามันพืชใช้แล้วและน้ํามันปาล์มด้วย
ระบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่น 
 

ผศ.ดร.ประชา
สันติ ไตรยสุทธิ์ 

199,000.00 79  

13 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการบริการวิชาการด้านวิศวกรรม
โยธา 

ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 

12,100.00 157  

14 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการบริการวิชาการด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ศูนย์อนุรักษ์
พลังงานและ
พลังงานทดแทน 
ภาควิชา
วิศวกรรมเคร่ือง
กล 

8,967,625.00 1,260 กระทรวง
พลังงาน 

15 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการอบรมอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
(Internet of Thing : IOT) สําหรับ
นักเรียนและครูระดับมัธยมศึกษา 
 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

45,240.00 40 ร.ร.เบ็ญจะ
มะมหาราช 

16 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 
อุบลราชธาน ี

ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสา
หการ 

1,025,000.00 480 สถาบัน
พัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

17 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการประชุมสภาคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย 

สํานักงาน
เลขานุการ 

149,000.00 90 ค่าลงทะเบีย
น 

18 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรม
อุตสาหการ 

ภาควิชา
วิศวกรรมอุตสา
หการ 

1,280,000.00 386 ค่าลงทะเบีย
น 

19 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ioT 
(Internet of Things : IOT) สําหรับ
ห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะ
มหาราช 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

199,296.00 172 ร.ร.เบ็ญจะ
มะมหาราช 

20 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการประกวดต้นแบบทางวิศวกรรม
ระดับประเทศ (FABLAB Thailand 
Student Design and Engineering 
Competition 2018) ตอน การใช้
พลังงานแสงอาทติย์เพ่ือพัฒนาชุมชน 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 

150,000.00 87 สวทช. 
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ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อกิจกรรม/โครงการ 
(จําแนกตามกลุ่ม) 

ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

จํานวน
ผู้เข้าร่วม 

ผู้ให้ทุน 

21 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อน
เริ่มเข้าโครงการเรียนรู้กับการทํางาน 
นักศึกษา WiL บริษัทกู๊ดเยียร์ (ประเทศ
ไทย) จก. รุ่นท่ี 2 

งาน
บัณฑิตศึกษา 

79,992.00 25 สวทน. 

รวม 13,831,053.00 6,149  
 

ภาพที่ 10 ประมวลภาพกิจกรรมงานบริการวิชาการ 
1) วันที่ 18-19 มกราคม 2561 กิจกรรมวันเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจําปี 2561 (En Tech Day 

2018) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
 

2) วันที่ 22-24 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “นักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อย” ณ โรงเรียน
นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 

 
 

3) วันที่  11-12 มิถุนายน 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านพลังงาน” ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จ.อุบลราชธานี 

 
 

4) วันที่  18-19 มิถุนายน 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Robotics Workshop and 
Programming Training (Internet of things) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี 
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2.3.4 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 4 
1) การสนบัสนุนด้านการทาํนุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

 
ตารางที่ 37 ตารางแสดงงบประมาณที่สนบัสนนุด้านการทํานบุํารงุศลิปะและวัฒนธรรม  

ปีงบประมาณ 2560-2561 
 

ลําดับ แหล่งเงนิ 2560 2561 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 2 155,000.00 3 605,000.00 
2 รายได้นอกงบประมาณ - - - - 

รวม 2 155,000.00 3 605,000.00 
 

ตารางที่ 38 ตารางแสดงงบประมาณที่สนบัสนนุด้านการทํานบุํารงุศลิปวัฒนธรรม(จําแนกตามกลุ่ม) 
ประจําปีงบประมาณ 2561 

ชื่อกิจกรรม/โครงการ (จาํแนกตามกลุ่ม) จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ส่งเสริมเยาวชนนักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่าความงามของศิลปะ 1 55,000.00 
2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

- - 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและรปูแบบ
ต่างๆ 

  

4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนรุักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี/โดย
ดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

1 250,000.00 

5. การดําเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด 1 300,000.00 
 

ตารางที่ 39  ตารางแสดงชือ่โครงการทาํนุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมและแหล่งเงนิ  
ประจําปีงบประมาณ 2561 

ลําดับ แหล่งเงิน ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

โครงการสืบสาน งานบญอีสาน บุญ
ข้าวสาก 

นางคอยจิตร์ นครราช 55,000.00  

2 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

งานแหล่งเรียนรู้การจัดการพลังาน
และโซล่าเซลล์ในอุทยานวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มนํ้าโขง 

ดร.ประชา คําภักดี 250,000.00  

3 เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

แหล่งเรียนรู้การจัดการระบบ
หมุนเวียนน้ําในอุทยานฯ 

ผศ.ดร.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ 300,000.00  

รวม 605,000.00  

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ภาพที่ 11 ประมวลภาพกิจกรรมงานทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
2.3.5 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 5 

1) การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
2) การบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
3) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
4) การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและ

บุคลากร 
5) การส่งเสริมและสร้างจิตสาํนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว

และลดภาวะโลกร้อน  
 

ภาพที่ 12 ประมวลภาพกิจกรรมด้านการบริหารจัดการ 
 

- วันที่ 16 ธันวาคม 2560 “โครงการผู้บริหารพบประชาคม ประจําปี 2560” ณ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- วันที่ 12-13 กมุภาพันธ์ 2561 “โครงการศกึษาดูงานด้านการบริหารจัดการ” ประจําปี 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  

 
- วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 “โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย” ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
- วันที่ 13-14 กนัยายน 2561 “ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2559” ณ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลการประเมินได้คะแนน 4.53 
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2.3.6 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 6 
1) การพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร 

ตารางที่ 40  ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบคุลากร 
ลําดับ กิจกรรม/โครงการ สถานท่ี จํานวน 

(คน) 
รายละเอียด งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการศึกษาดุงาน

บุคลากรสายสนับสนุน 
มหาวิทยาลัยพระจอม
เกล้าธนบุรี 

50 ด้านบริหาร
จัดการ 

 

2 โครงการอบรมพัฒนา
ความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงานบุคลากร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 50 ด้านการ
ปฏิบัติงาน 

 

3 โครงการวันนักวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์  40 ด้านงานวิจัย  
 
2) บุคลากรทีไ่ด้รับรางวัลประจําปี 2561 
 

ตารางที่ 41 ตารางแสดงบคุลากรที่ได้รบัรางวัลประจาํป ี2561  
ลําดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวลั ผลงาน วัน/เดือน/ป ี

1 ผศ.ดร.วิภาดา เดชะปัญญา บุคลากรดีเด่นประจําปี 2561 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2561 

31-ต.ค.-61 

2 รศ.ดร.ธนรัฐ ศรีวีระกุล บุคลากรดีเด่นประจําปี 2561 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2561 

31-ต.ค.-61 

3 นางสาวเพลินพิศ สกุลพงษ์ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2561 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2561 

31-ต.ค.-61 

4 นางปาริชาติ สุรมาตย์ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2561 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2561 

31-ต.ค.-61 

5 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2561 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2561 

31-ต.ค.-61 

6 นางสมพร เกษอรุณศรี บุคลากรดีเด่นประจําปี 2561 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2561 

31-ต.ค.-61 

7 ผศ.ดร.นท แสงเทียน บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

26-ม.ค.-61 

8 นายถนัดกิจ ศรีโชค บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

26-ม.ค.-61 

9 นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

26-ม.ค.-61 

10 นายอมต ยอดคุณ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

26-ม.ค.-61 

11 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

26-ม.ค.-61 

12 นางสุนิสา กิจแสวง บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

26-ม.ค.-61 

13 นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น
ประจําปี 2560 

19-ก.พ.-61 

รายงานประจำาปี 2561คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ลําดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวลั ผลงาน วัน/เดือน/ป ี
14 นายอมต ยอดคุณ บุคลากรดีเด่นประจําปี 2560 บุคลากรดีเด่น

ประจําปี 2560 
19-ก.พ.-61 

15 นางลัพธวรรณ วงศ์บุญ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 
2560 

ข้าราชการพลเรือน
ดีเด่น ประจําปี 
2560 

23-เม.ย.-61 

16 รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง รางวัลเชิดชูเกียรติด้านงานวิจัย รางวัลเชิดชูเกียรติ
ด้านงานวิจัย 

12-ก.ค.-61 

17 นายธน ทองกลม การนําเสนอผลงานวิจัยดีเด่นประเภท
โปสเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การนําเสนอ
ผลงานวิจัยดีเด่น
ประเภทโปสเตอร์ 
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

12-ก.ค.-61 

18 ดร.ธิติกานต์ บุญแข็ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ผลงาน
นวัตกรรมดีเด่น ประเภทบุคคลท่ัวไป 

รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับท่ี 1 ผลงาน
นวัตกรรมดีเด่น 
ประเภทบุคคลท่ัวไป 

12-ก.ค.-61 

19 รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ Best Paper Award Best Paper Award 3-6 ก.ค.2561 
 

2.3.7 ผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรท์ี่ 7 
 
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ  

- วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 พิธีความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “การปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําแบบ
สูบนํ้ากลับลําตะคองในสภาวะสูบนํ้ากลับและผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้
พลังงานหมุนเวียน  
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ส่วนที่ 3 ข้อมูลสารสนเทศ 
3.1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม่  
 

ตารางที่ 42 แสดงจํานวนนกัศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมทั้งหมด 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
ไม่แยกสาขา 590 - - 590 
วิศวกรรมไฟฟ้า 111 3 - 114 
วิศวกรรมเครื่องกล - 8 1 9 
วิศวกรรมอุตสาหการ - 1 2 3 
วิศวกรรมเคม ี - - - - 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - - 1 1 
วิศวกรรมโยธา - 6 - 6 

รวม 701 18 4 723 
 
 
3.1.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 
ตารางที่ 43 แสดงจํานวนนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมทั้งหมด 
 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
ไม่แยกสาขา 595 - - 595 
วิศวกรรมไฟฟ้า 437 14 5 456 
วิศวกรรมเครื่องกล 491 23 16 530 
วิศวกรรมอุตสาหการ 380 11 29 420 
วิศวกรรมเคม ี 176 - - 176 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 105 7 10 122 
วิศวกรรมโยธา 284 16 2 302 

รวม 2,468 71 62 2,601 
หมายเหตุ : ขอ้มูลจากระบบ Reg ณ วันที่ 9 พ.ย.61 
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3.1.3 จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษา 
 

ตารางที่ 44 ตารางแสดงจํานวนผู้สาํเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2560 
สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมทั้งหมด 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
วิศวกรรมไฟฟ้า 99 3 - 102 
วิศวกรรมเครื่องกล 98 2 - 100 
วิศวกรรมอุตสาหการ 115 2 5 122 
วิศวกรรมเคม ี 23 - - 23 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 15 2 - 17 
วิศวกรรมโยธา 112 1 - 113 

รวม 462 10 5 477 
 
3.2 ด้านงบประมาณ 
 

ตารางที่ 45 แสดงสถิติงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2560-2561 
ประเภท

งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 ร้อยละการเพิม่-ลดลง 

รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย 
งบประมาณแผ่นดิน 20,087,910.00 20,087,910.00 10,022,052.00 10,022,052.00 -50.11% -50.11% 
เงินรายได้ 48,580,495.00 20,201,316.89 31,970,895.00 25,234,456.36 -34.19% 24.91% 
เงินกองทุน 25,591,390.00 8,146,043.99 4,269,320.00 1,425,200.00 -83.32% -82.50% 

รวม 94,259,795.00 48,435,270.88 46,262,267.00 36,681,708.36   
หมายเหตุ :  

1) งบประมาณแผ่นดิน หมายถึง งบดําเนินงาน งบอุดหนุนทั่วไป งบรายจ่ายอ่ืน และงบลงทุน 
2) ปีงบประมาณ 2561 ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบลงทุน 

 
3.3 ด้านงบบคุลากร 

3.3.1 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 
 

ตารางที่ 46 ตารางจํานวนบคุลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 
(จําแนกตามประเภทบคุลากร) 

ปีงบประมาณ สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนุน 

รวม รวม
ท้ังหมด 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พน
ักง

าน
เงิน

รา
ยได้

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พน
ักง

าน
เงิน

รา
ยได้

 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
วเง

ิน
งบ

ปร
ะม

าณ
 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
วเง

ิน
รา

ยได้
 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จํา
 

2560 37 40 3 2 - 82 16 5 17 - 25 12 75 
2561 37 42 1 1 - 81 16 7 17 - 24 12 76 

เพ่ิม(ลด) - 2 - 2 - 1 - - 1 - 2 - - -    1 - 1 
ร้อยละ 0% 5% -67% -50% - -1% 0% 40% 0% - -4% 0% 1% 
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3.3.2 จําแนกตามตําแหน่งสายวิชาการ 
 

ตารางที่ 47 ตารางจํานวนบคุลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 
(จําแนกตามตาํแหน่งสายวิชาการ) 

ปีงบประมาณ ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

อาจารย์ รวมทั้งหมด 

2560 1 11 38 32 82 
2561 1 11 38 31 81 

เพ่ิม(ลด) - - - -1 -1 
ร้อยละ 0% 0% 0% -3% -1% 

  
3.3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 48 ตารางจํานวนบคุลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปี 2561 
(จําแนกตามระดับการศึกษา) 

ปีงบประมาณ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตํ่ากว่า ป.ตรี รวมทั้งหมด 
2560          61             37           37           22         157  
2561          60             37           38           22         157  

เพ่ิม(ลด) -          1              -               1           -             -    
ร้อยละ -2% 0% 3% 0% 0% 

 
3.3.4 บคุลากรลาศึกษาต่อ 
 

ตารางที่ 49 ตารางจํานวนบคุลากรที่ลาศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร ์ประจําปี 2561 
ปีงบประมาณ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม

ทั้งสิ้น ใน ปท. ตปท. รวม ใน ปท. ตปท. รวม 
2560 2 3 5   - 5 
2561 3 4 7   - 7 
เพ่ิม(ลด) 1 1 2 - - - 2 
ร้อยละ 50% 33% 40% - - - 40% 
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คณะผู้จัดทํา 

 

ที่ปรึกษา 

1. รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. ผศ.ฤกษ์ชัย ศรวีรมาศ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. ผศ.ตะวันฉาย โพธ์ิหอม รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ 
4. รศ.ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
5. ผศ.ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
6. ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
7. ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ นครราช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
8. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ  หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

 

วิเคราะห์ และเรียบเรียง 

นางปาริชาติ สุรมาตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 

รวบรวม  

นางยุพิน ทองไทย  พนักงานธุรการ 

แหล่งข้อมูล 

สํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา 

 

ที่อยู่ :  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เลขที่ 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมอืงศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
http://www.eng.ubu.ac.th 
โทรศัพท์ 0 4535 3301  โทรสาร 0 4535 3333 
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