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บทสรุปผูบริหาร 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดําเนินการ การเรียนการสอน วิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ และตรงตามวิสัยทัศนของหนวยงานมาอยาง

ตอเนื่อง โดยปการศึกษา 2560 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดการศึกษาใน  6 

สาขา คือ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมเคมี

และชีวภาพ และวิศวกรรมส่ิงแวดลอม  มีจํานวนนักศึกษารวมทั้งส้ิน 2,704 คน แบงเปนระดับปริญญาตรี 

2,598 คน ระดับปริญญาโท 55 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 51 คน  มีบุคลากรทั้งสิ้น 163 คน 

แบงเปนสายวิชาการ 84 คน สายสนับสนุน 79 คน  และคณะวิศวกรรมศาสตรมุงเนนการบริหารแบบมีสวน

รวมในรูปแบบของคณะกรรมการประจําคณะ   

ดานงานบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา มุงเนนการพัฒนาบุคลากรและองคกรโดยอาศัย

หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกรอบในการพัฒนา ในปการศึกษา 2561 คณะ

วิศวกรรมศาสตรผานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับดีมาก ที่คะแนน 4.53 จาก 5.00 และในปการศึกษา 2562  

คณะวิศวกรรมศาสตรไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่

เปนเลิศ (EdPEx)  

ดานงานวิชาการและการเรียนการสอนไดมุงเนนการใหบริการการศึกษาดานตางๆ เชน การพัฒนา

ทักษะทางวิชาชีพ การฝกงาน การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือใหไดคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และ

ทุกหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตรไดรับการรับรองคุณภาพจากสภาวิชาชีพ (กว.) และในปงบประมาณ 

2562 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยผลิตผลงานทางวิชาการ ตํารา เพื่อให

นักศึกษาไดศึกษาและเพิ่มพูนความรูนอกชั้นเรียน และจัด“โครงการเสริมความรูพ้ืนฐานใหกับนักศึกษา” โดย

มีวัตถุประสงคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพใหกับนักศึกษาในการเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน  

ดานงานกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา มุงเนนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพื่อการไดงานทําใน

ตลาดแรงงาน โดยใหความสําคัญกับคุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงคดานตาง ๆ การสรางเครือขายกับศิษย

เกาและผูประกอบการ โดยไดจัดกิจกรรม “นายชางชวนว่ิง 2019” (EN UBU RUN 2019) ข้ึน โดยมี

วัตถุประสงค ในการหารายได เ พ่ือสนับสนุน เปนทุนการศึกษา การจัดกิจกรรมของนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร และพัฒนาคุณภาพคณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งมีสมาคมศิษยเกาที่เปนเครือขายหลักสําคัญใน

การชวยเหลือและพัฒนาคณะอยางตอเนื่อง    

สําหรับทุนการศึกษาในปการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตรไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษารวม

ทั้งส้ิน 1,881 ทุน แบงเปนทุนรัฐบาลรวมถึงทุนกูยืม กยศ./กรอ. จํานวน 1,087 ทุน และทุนการศึกษาจาก

ภาคเอกชนอื่น ๆ จํานวน 132 ทุน  และจากสถิติของบัณฑิตท่ีไดงานทําในปการศึกษา 2561 บัณฑิตคณะ

วิศวกรรมศาสตรไดงานทําคิดเปนรอยละ 76.78 ภายในระยะเวลา 1 ป   
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ดานงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ไดมุงเนนการพัฒนาระบบงานในการใหบริการวิชาการและการ

วิจัยโดยมีคณะกรรมการกําหนดนโยบายดานการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร (Engineering Research 

Board, ERB) โดยในการบริหารงานไดใหความสําคัญทั้งในสวนการวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน หรือ

หนวยงานภายนอก และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งงานวิจัยท่ีไดกระทําอยางตอเนื่องจะนํามาซึ่งรายได

เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและความกาวหนาดานวิชาการของบุคลากรในอนาคตอีกดวย 

 

 ผูชวยศาสตราจารยมงคล  ปุษยตานนท 
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
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คํานํา 
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานทางการศึกษาที่มีหนาที่และ

พันธกิจในการผลิตบัณฑิตดานวิศวกรรม การวิจัย การบริการวิชาการแกชุมชน และการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมโดยใชองคความรูทางวิศวกรรมในการสรางสรรคส่ิงใหม และแกปญหาใหกับชุมชนทองถ่ิน 

รายงานประจําป 2562 ของคณะวิศวกรรมศาสตรฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานตามปงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ตามพันธกิจหลัก ยุทธศาสตร ทั้ง 

6 ดาน และนําเสนอขอมูลสารสนเทศในดานตาง ๆ ไดแก ดานการผลิตบัณฑิต ดานงบประมาณ และดาน

บุคลากร ซ่ึงถือเปนทรัพยากรที่สําคัญที่จะสงเสริมใหคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สามารถดําเนินงานตามเปาหมายของยทุธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณคณาจารย บุคลากร และ

นักศึกษาท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอยางตอเน่ืองมาโดยตลอด และสนับสนุนขอมูลในการจัดทํา

รายงานประจําปฉบับนี้ หวังเปนอยางย่ิงวารายงานประจําป 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร จะเปนประโยชนแก

ผูอานและสามารถนาํไปพัฒนาตอยอดเพ่ือการดําเนินงานไดในอนาคต 

 

 

 กมุภาพันธ 2563 
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สวนท่ี 1 ลักษณะองคกร 
1.1 ขอมูลทั่วไปขององคกร 

1.1.1 ประวัติความเปนมาขององคกร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี(Faculty of Engineering, Ubon Ratchathani 

University) เดมิเปนภาควิชาวิศวกรรมศาสตร สงักัดวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเปดดําเนินการรับนักศึกษารุนแรกในป

การศกึษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล ตอมาในป พ.ศ. 2533   ถูกยกฐานะเปนคณะวิศวกรรมศาสตร พรอม ๆ 

กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ.2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 ประกอบดวย 1 สํานักงานเลขานุการ และ 4 

ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมอุตสาหการ ตอมาไดจัดตั้ง ภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (2540)  และเปล่ียนช่ือภาควิชาวิศวกรรมเกษตรเปนภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

(2545)  โดยมีรองศาสตราจารยอุทิศ  หิมะคณุ เปนคณบดีผูกอตั้ง (พ.ศ. 2533-2537) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตราสัญลักษณของคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
ลักษณะเปนสากล คือ ประกอบดวยสัญลักษณของมหาวิทยาลัยลอมรอบดวย
เฟองสีเหลือง บนพ้ืนสีแดงเลือดหมู ซึ่งเปนสีสากลของคณะวิศวกรรมศาสตร 
ภายในเฟองและเหนือสัญลักษณมหาวิทยาลัย มีคําวา “คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และ “FACULTY OF ENGINEERING  UBON 
RATCHATHANI UNIVERSITY”   

 

1.1.2 ปรัชญา/วิสัยทัศน/พันธกิจ/อัตลักษณ/เอกลักษณ 

ปรัชญา : สรางสติและปญญาแกสังคมบนพื้นฐานความพอเพียง 

ปณิธาน : จะเปนสติปญญาของสังคม ที่เอ้ืออํานวยใหสังคมแกปญหาและพัฒนาไปอยางสมดุลและย่ังยืน โดย

การพัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ือการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

อยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 

วิสัยทัศน : เปนองคกรชั้นนําในการผลิตวิศวกรที่ไดมาตรฐานระดับประเทศ เพื่อตอบสนองการพัฒนาพ้ืนที่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พันธกิจ :  

1. ผลิตบัณฑิต : ผลิตบัณฑิตที่สามารถนําความรูและทักษะดานวิศวกรรมไปประยุกตใชและสรางสรรค
นวัตกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การวิจัย : สามารถวิจัยเพ่ือสรางองคความรูที่สอดคลองกับความตองการของสังคมและประชาคมโลก 
3. บรกิารวิชาการ : นําองคความรูจากงานวิจัยมาใชในการพัฒนาและแกไขปญหาของสังคมอยางยั่งยืน 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม : นําเอาทักษะและความเปนเลิศทางดานวิศวกรรมไปบูรณาการเพ่ือจรรโลง

ไวซึ่งศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ินและประเทศชาติ 
5. การบริหารงาน : โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณภาพชีวิตของบุคลากร 
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อัตลักษณ : สรางสรรค สามัคคี สํานึกดี ตอสังคม 

เอกลักษณ : ภูมิปญญาแหงภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 

1.1.3 โครงสรางการแบงสวนราชการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร  เปนสวนงานหนึ่งภายใตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีโครงการ
การกํากับดูแลเปนไปตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533  โดยมีสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและอธิการบดีทําหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของคณบดี ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดของคณะฯ 
ดําเนินงานบริหารดวยความรับผิดชอบและระบบธรรมาภิบาล และการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรม
ประจําคณะ  ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี  หัวหนาภาควิชา ผูแทนอาจารย (ไมนอยกวา  2  คน)  และมี
หัวหนาสํานักงาน เปนกรรมการและเลขานุการ ในปจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร มีโครงสรางการบริหารงาน  
แบงออกเปน 5 ภาควิชา และ 1 สํานักงานเลขานุการ  ศูนยวิจัยและบริการวิชาการ จํานวย 4 ศูนย ไดแก  
ศูนยทดสอบวัสดุ,  ศูนยวิเคราะหคุณภาพน้ํา (EPC), ศนูยสอบเทียบมาตรฐานเครื่องสงวิทยุ และ ศูนยวิจัยและ
บรกิารดานพลังงาน แผนภาพที่  1 

 

 
 

ภาพท่ี 1 โครงสรางการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2



3 
 

1.3.1 คณะผูบริหารและคณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 

 
ผศ.มงคล  ปุษยตานนท  

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 
ผศ.เกรียงศักด์ิ  แกวกุลชัย 

รองคณบดฝีายบริหาร 

 
นางจริยาภรณ  อุนวงษ 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ 

 

 
ผศ.รัชดา  โสภาคะยัง 

รองคณบดฝีายวิชาการและ
บัณฑติศึกษา 

   

 
นายธรรมรส รักธรรม 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา 

 
นายธีระพงษ  วงศบุญ 

เลขานุการคณะ/หัวหนาสํานักงาน 
 

ภาพที่ 2 คณะผูบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร 
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คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร 

 
ผศ.มงคล  ปุษยตานนท  

คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 
ผศ.เกรียงศักด์ิ  แกวกุลชัย 

รองคณบดฝีายบริหาร 

 
นางจริยาภรณ  อุนวงษ 

รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ 
และวิเทศสัมพันธ 

 

 
ผศ.รัชดา  โสภาคะยัง 

รองคณบดฝีายวิชาการและ
บัณฑติศึกษา 

   

 
นายธรรมรส รักธรรม 

ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา 

 
นายธีระพงษ  วงศบุญ 

เลขานุการคณะ/หัวหนาสํานักงาน 
ผูแทนคณาจารย 

 
ผศ.บงกช สุขอนันต 

อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
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คณะกรรมการประจําคณะวิศวกรรมศาสตร  

หัวหนาภาควิชา 

 
ผศ.ประชาสันติ  ไตรยสุทธิ์ 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

ผศ.สมภพ สนองราษฎร 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 

 

ผศ.กติติมา  ศลิปษา 
หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 

 

 

รศ.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 

ผศ.วรการ วงศสายเชื้อ 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

 

 

ภาพที่ 4 หัวหนาภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะกรรมการประจําคณะวศิวกรรมศาสตร  
1. คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร    ประธาน 
2. รองคณบดฝีายบริหาร     กรรมการ  
3. รองคณบดฝีายวชิาการและบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
4. รองคณบดฝีายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
5. ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
6. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล    กรรมการ 
7. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   กรรมการ 
8. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมเคมี    กรรมการ 
9. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมโยธา    กรรมการ 
10. หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  กรรมการ 
11. ผศ.บงกช สุขอนนัต      กรรมการ (ประเภทผูแทนคณาจารย) 

12. หัวหนาสํานักงานเลขานุการ    กรรมการและเลขานุการ 
13. นางรุจิรา โชคสวัสด์ิ     ผูชวยเลขานุการ 
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สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงาน 
2.1 สรุปผลการดําเนินงานในรอบป 

2.1.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

1) จํานวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 16 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 
หลักสูตร (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
และ วิศวกรรมสิ่ งแวดลอม ) ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับป ริญญาเอก 5 หลักสูตร 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 

2) จํานวนนักศึกษาใหม 

ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาใหมทกุระดับ จํานวน 727 คน จําแนกเปนระดับปริญญา

ตรี จํานวน 704 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 15 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 8 คน 

3) จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

ในปการศึกษา 2562 มีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับ จํานวน 2,704 คน จําแนกเปนระดับ

ปรญิญาตรี จํานวน 2,598 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 55 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 51 คน 

4) จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 

ในปการศึกษา 2561 มีจํานวนผูสําเร็จการศึกษาทุกระดับ จํานวน 524 คน จําแนกเปนระดับ

ปรญิญาตรี จํานวน 490 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 15 คน  

5) ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ผล

การสํารวจภาวะการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รอยละการมีงานทําของบัณฑิตภายใน 1 ป คิดเปนรอยละ 

74.78  

2.1.2 ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการวิจัยจํานวนท้ังสิ้น 23 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,307,110.- บาท จําแนกเปนงบประมาณ

แผนดินจํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 3,004,400.-บาท และเปนเงินรายไดนอกงบประมาณ จํานวน 10 

โครงการ เปนเงิน 7,302,709.- บาท  

 

ตารางจํานวนงบประมาณที่สนับสนุนดานการวิจัย (จําแนกตามแหลงเงิน) 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผนดิน 13 3,004,400.00 
2 เงินนอกงบประมาณ 10 7,302,709.50 

รวมทั้งสิ้น 23 10,307,110.00 
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2.2.3 ดานการบริการวิชาการ 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการบริการวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,350,419.50.- บาท จําแนกเปน

งบประมาณแผนดินจํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 1,167,640.-.-บาท และเปนเงินรายไดนอกงบประมาณ 

จํานวน 6 โครงการ เปนเงนิ 17,182,779.50.- บาท  

 

ตารางแสดงจํานวนงบประมาณที่สนับสนุนดานการบริการวิชาการ (จําแนกตามแหลงเงิน) 

ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 งบประมาณแผนดิน 13 1,167,640.00 
2 เงินนอกงบประมาณ 6 17,182,779.50 

รวมทั้งสิ้น 19 18,350,419.50 
 

2.2.4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม จํานวนท้ังสิ้น 3 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 255,000.- บาท จาก

แหลงเงินงบประมาณแผนดิน 

 

ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (จําแนกตามแหลงเงิน) 
ลําดับ แหลงเงิน จํานวนโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผนดิน 3 255,000.00 
2 เงนินอกงบประมาณ - - 

รวมทั้งสิ้น 3 255,000.00 
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2.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร  

2.2.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 1   

 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดการเรียนการสอนท้ังสิ้น 16 หลักสูตร เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 
หลักสูตร (วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
และ วิศวกรรมสิ่ งแวดลอม ) ระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร และระดับป ริญญาเอก 5 หลักสูตร 
(วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมสิ่งแวดลอม) 
 

ตารางหลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน 

หลักสูตร การรับ
นักศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ระบบการจัดการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี 6 หลักสูตร  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
2) สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
6) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

นักเรียน ม.6 
ปวช. 
ปวส. 

4 ปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
โดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
โดยมีการสงเสริมใหนักศึกษา
ไดฝกประสบการณทํางานใน
ภาคฤดูรอน และการฝกสห
กิจศึกษาในหนวยงานของ
ภาครัฐและเอกชน ตลอดจน 
ผลิตบัณฑิตใหไดคุณภาพ
มาตรฐานตามเกณฑของสภา
วิศวกร 

หลักสูตรปริญญาโท 5 หลักสูตร  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
2) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

นักศึกษาจบ
ระดับ
ปรญิญาตรี 

2 ปการศึกษา การจัดการเรียนการสอนตอ
ยอดองคความรูและพัฒนา
งานวิจัยอยางตอเน่ือง การ
คนควาอิสระ   

หลักสูตรปริญญาเอก 5 หลักสูตร  
1) สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
2) สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
3) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
4) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา 
5) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

นักศึกษาจบ
ระดับ
ปรญิญาโท 

3 ปการศึกษา การจัดเรียนการสอนเนนการ
วิจัยเปนสําคัญ สรางองค
ความรูใหมเพื่อพัฒนา
ประเทศ 
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ตารางจํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร (ตามวิธีรับเขา) 
ปการศึกษา 2558-2562 

ปการศึกษา จํานวนนักศึกษา ลงทะเบียน 
(เขาจริง) ตามแผน 

การรับ 
ตามวิธีรับเขา (ผานการคัดเลือก) 

Admission โควตา โครงการพิเศษ รวม 
2558 620 40 912 104 1,056 619 
2559 620 89 1,127 80 1,296 696 
2560 620 73 1,262 73 1408 709 
2561 620 17 717 14 748 702 
2562 620 90 836 - 926 704 

เพิ่ม/ลด - 73 119 -14 178 2 

รอยละ - 100 9 -19 13 0 
หมายเหตุ  1. จํานวนและรอยละเพ่ิมลด  เปรียบเทียบกับปการศึกษากอนหนาน้ี    2. ขอมูล ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

 

 
ภาพท่ี 5 แสดงการเปรียบเทียบจํานวนนักศึกษารับเขา ประจําปการศึกษา 2561-2562 
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กิจกรรมสําคัญในรอบป 

 

วันที่ 19-21 มีนาคม 2562 นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เดินทางทัศนศึกษาและดูงานที่

โรงไฟฟารอยเอ็ดกรีน โรงไฟฟาน้ําพอง และโรงไฟฟาพลังนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (เข่ือนอุบลรัตน) เพ่ือ

เปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีโอกาสไดเรียนรูและเปดประสบการณดานงานสายวิศวกรรมเคร่ืองกล 

 

 

 วันที่ 7 มิถุนายน 2562 “ทีมกันเกรา The Next GEN” สรางชื่อเสียงใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร

ผานเขารอบ ABU Robocon Thailand 2019 ชิงแชมปประเทศไทย 
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 วันที่ 23 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดคายเสนทางสูเกียรกันเกรา เพื่อสรางความเขาใจ 

ฝกฝนทักษะการเรียนรูใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 เพ่ือเตรียมความพรอมสําหรับการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย 

 

 วันที่ 19 มิถุนายน 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ปการศึกษา 

2562  เพ่ือสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมการมอบรางวัลใหแก

นักศึกษาและชุมนุมที่มีผลงานดีเดนในป 2562  

 

2.2.2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการวิจัยจํานวนทั้งส้ิน 23 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 10,307,110.- บาท จําแนกเปนงบประมาณ

แผนดินจํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 3,004,400.-บาท และเปนเงินรายไดนอกงบประมาณ จํานวน 10 

โครงการ เปนเงิน 7,302,709.- บาท  รายละเอียดตามตารางแสดงชื่อโครงการวิจัยและแหลงเงิน 
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ตารางแสดงชื่อโครงการวิจัยและแหลงเงิน 
ลําดับ แหลงเงิน ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ

โครงการ 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

เคร่ืองตนแบบการสกัดสารจาก
สมุนไพรดวยความรอนจาก
ไมโครเวฟ 

ผศ.ดร.ประสิทธิ์ 
นครราช 

337,100  

2 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การลดการใชแกสแอลพีจีในภาค
ครัวเรือนในชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

รศ.ดร.อนิรุตต  
มัทธุจักร 

719,600  

3 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การออกแบบระบบติดตามการ
สึกหรอเครื่องมือขณะเชื่อมของ
การเช่ือมเสียดทานแบบกวน 

ดร.จริยาภรณ  
อุนวงษ 

205,400  

4 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไบโอ
ดีเซลดวยเครื่องกระตุนปฏิกิรยิาท
รานสเอสเทอริฟเคช่ันชนิด spinning 
rotor hydrodynamic cavitation 

ผศ.ดร.ประชาสันต ิ
ไตรยสุทธ์ิ 

205,700  

5 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

ผลกระทบและแนวทางการจัด
ปญหาการชารจรถยนตไฟฟาดวย
ฟงกชัน V2G 

ผศ.ดร.คมสันต์ิ  
ดาโรจน 

205,100  

6 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การเลือกสถานที่ตั้งเตาเผาขยะ
ติดเชื้อและการจัดเสนทาง
ยานพาหนะสําหรับเก็บขยะติด
เชื้อของโรงพยาบาลชุมชนในภาค
ตะวันออกเฉียง 

ผศ.ดร.สมบัติ  
สินธุเชาวน 

205,700  

7 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การเพ่ิมประสิทธิภาพเชิงความ
รอนของเตาแกสหุงตมใน
ครัวเรือนแบบ Vertical port 
ดวยการไหลแบบหมุนวน 

อ.บงกช บุญเพ็ชร 205,600  

8 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

ตนแบบระบบการลดความรอน
รอบอาคารในเขตชุมชนเมืองดวย
เทคโนโลยี คอนกรีตพรุน 

ผศ.ดร.ถนัดกิจ  
ชารีรัตน 

205,200  

9 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การพัฒนากระบวนการเชิง
คํานวณสําหรับการคาดการณการ
คลอดกอนกําหนด โดยใชขอมูล
กลามเนื้อไฟฟาของมดลูก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ 
จันทรจรัสจิตต 

215,000  

10 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การบําบัดทางชีวภาพดวยแลค
เคสสาํหรับยอยสลายไดโคฟอลใน
ถังปฏิกรณเมมเบรน 

ผศ.ดร.กรรณิกา  
รัตนพงศเลขา 

150,000  
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ลําดับ แหลงเงิน ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

11 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การตรวจสอบความผิดพลาดของ
คอมเพลสเซอรและอินเวอรเตอร
ในเครื่องปรับอากาศ 

ดร.ประชา  คําภักดี 150,000  

12 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การศกึษาพฤติกรรมการเผาไหม
ของเตาประหยัดแกส S-10 ดวย
วิธีพลศาสตรเชิงคํานวณรวมกับ
การทดลอง 

รศ.ดร.อนิรุตต  
มัทธุจักร 

150,000  

13 เงินงบประมาณ
แผนดิน 

การพัฒนาอุปกรณสวมใสบริเวณ
เอวสําหรับตรวจจับการลม 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ 
จันทรจรัสจิตต 

50,000  

14 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาแบบจําลองทาง
คณิตศาสตรเพ่ืออกแบบโรงงาน
บําบัดนํ้าเสียภายใตความไม
แนนอน 

ดร.ชาญณรงค  
ภุชงควาริน 

 249,840  สกว. 

15 เงินนอก
งบประมาณ 

การปรับปรุงโรงไฟฟาพลังน้ํา
แบบสูบน้ํากลับลาํตะคองใน
สภาวะสูบน้ํากลับและผลิตไฟฟา
เพ่ือรองรบัการเพิ่มขึ้นของ
โรงไฟฟากระจายศูนยที่ใช
พลังงานหมุนเวียน 

ผศ.ดร.คมสันต์ิ  
ดาโรจน 

1,197,867 การไฟฟาฝาย
ผลิตแหง
ประเทศไทย 

16 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบเพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจในการผลิตชิ้นงาน
ทางการแพทยดวยเครื่องพิมพ
แบบสามมิติ  

ดร. กสิณ  
รังสิกรรพุม 

 222,000  สกว. 

17 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนากระบวนการเชิง
คํานวณสําหรับการคาดการณการ
คลอดกอนกําหนด โดยใชขอมูล
กลามเนื้อไฟฟาของมดลูก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ 
จันทรจรัสจิตต 

  95,500  สกว. และ ม.
อุบลฯ 

18 เงินนอก
งบประมาณ 

การออกแบบระบบควบคุม
สวนกลางและพัฒนาระบบ
อัตโนมัติ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ผลิต 

ดร.ธรรมรส   
รักธรรม 

 810,000  บริษัทศรีตรัง
แอรโกร อินดัส
ตรีจํากัด 
(มหาชน) 
จังหวัด
อุบลราชธานี 
และอุทยาน
วิทยาศาสตร ม.
อุบลฯ 

19 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาตนแบบอากาศยาน
ตนแบบไรคนขับดวยวัสดุ
คอมโพสิท 

ผศ.ดร.นันทวัฒน   
วีระยุทธ 

 930,000  บริษัทไลลาเอ
วิช่ัน จํากัด 
และ  และ
อุทยาน
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ลําดับ แหลงเงิน ชื่อโครงการ ผูรับผิดชอบ
โครงการ 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร 
ม.อุบลฯ 

20 เงินนอก
งบประมาณ 

การศกึษาชลศาสตรการไหลใน
แมน้ํามูลโดยใชแบบจําลอง
กายภาพ 

ผศ.กฤษณ   
ศรีวรมาศ 

1,841,502.50 การไฟฟาฝาย
ผลิตแหง
ประเทศไทย 

21 เงินนอก
งบประมาณ 

โครงการลดการใชแกสแอลพีจีใน
อาคารควบคุมภาครัฐ ประเภท
โรงพยาบาลเขต
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

รศ.ดร.อนิรุตต  
มัทธุจักร 

1,130,000 สนพ. 

22 เงินนอก
งบประมาณ 

การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
แกนลูกหินขัดขาวขนาดเล็กใน
ชุมชน 

ดร.ธิติกานต   
บุญแข็ง 

 100,000  โรงสชีลธี
ทรัพยอนันท 
และอุทยาน
วิทยาศาสตร 
ม.อุบลฯ 

23 เงินนอก
งบประมาณ 

การพัฒนาระบบปอนมะลอกอใน
เคร่ืองสับมะละกอ 

ผศ.รฐัพงศ   
ปฏิกานัง 

726,000 อุทยาน
วิทยาศาสตร
และเครือขาย 
(TESNet) 

รวมทั้งส้ิน 10,307,109.50  
 

 

งานวิจัยเดนในรอบป 
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 รศ.ดร.กุลเชษฐ เพียรทอง อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล  ไดรับรางวัลรางวัลดีเดน ดาน

พลังงานทดแทน ประเภทโครงการประยุกตใชพลังงานทดแทน (Innovation on Alternative 
Energy) ในงานประกวดดานพลังงาน ระดับประเทศ  Thailand Energy Award 2019 ภายใต
ผลงาน “หมอไอนํ้าชีวมวลประสิทธิภาพสูงใชขี้เลื่อยสําหรับ SME”  
 

 ดร.กสิณ รังสิกรรพุม อาจารยประจําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไดรับรางวัล Best Paper Award 
ในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th Asia Conference on Mechanical and Materials 
Engineering (ACMME) 2019 ณ ประเทศญี่ปุน ในวันที่ 14-17 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ผศ.ดร.ศุภฤกษ  จันทรจรัสจิตต ไดรับรางวัล Best Paper Award ในการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ ICBHIC 2019 ที่ไตหวัน ภายใตโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนากระบวนการเชิงคํานวณ

สําหรับการคาดการณการคลอดกอนกําหนด โดยใชขอมูลกลามเนื้อไฟฟาของมดลูก” 
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2.2.3 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3   

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการบริการวิชาการจํานวนทั้งสิ้น 19 โครงการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 18,350,419.50.- บาท จําแนกเปน

งบประมาณแผนดินจํานวน 13 โครงการ เปนเงิน 1,167,640.-.-บาท และเปนเงินรายไดนอกงบประมาณ 

จํานวน 6 โครงการ เปนเงนิ 17,182,779.50.- บาท  

 

 

 

ตารางแสดงชื่อโครงการบริการวิชาการและแหลงเงิน 
 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ แหลงทุน หมายเหตุ 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการสมองกล
ฝงตัวสรางส่ิงประดิษฐ
อินเตอรเน็ตทุกสรรพสิ่งกับ
การจัดการพลังงานไฟฟาใน
โรงเรียน 

นายผดุง กิจแสวง 66,000 งบประมาณแผนดิน  

2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพเชิงวิศวกรรมไทย ให
กาวไกลสูไทยแลนด 4.0 

รศ.ดร.จักกฤษณ 
อัมพุช 

330,800 งบประมาณแผนดิน  

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช
พลังงานไฟฟาเซลล
แสงอาทิตยเพ่ือประหยัด
ไฟฟาในโรงเรียน 

นายผดุง กิจแสวง 61,900 งบประมาณแผนดิน  
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ แหลงทุน หมายเหตุ 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ
ประยุกตใช
ไมโครคอนโทรลเลอรสราง
นวัตกรรมกับระบบฟารม
อัจฉริยะในโรงเรียน 

นายธนกร ลิ้ม
สุวรรณ 

64,700 งบประมาณแผนดิน  

5 อิเล็กทรอนิกสสราง
สิ่งประดิษฐเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพและสมรรถนะ
นักเรียนครูผูสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

นายธนกร ลิ้ม
สุวรรณ 

63,000 งบประมาณแผนดิน  

6 อบรมเขียนโปรแกรมระบบ
ควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร 

นายวิชชุกร อุดม
รัตน 

53,500 งบประมาณแผนดิน  

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแอพ 
Android สําหรับผูเริ่มตน 

นายวิชชุกร อุดม
รัตน 

54,900 งบประมาณแผนดิน  

8 อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนา
ศักยภาพนักประดิษฐหุนยนต
ตัวนอยดวยระบบสมองกลฝง
ตัว 

นายสมนึก เวียน
วัฒนชัย 

60,200 งบประมาณแผนดิน  

9 โครงการสงเสริมศักยภาพการ
เรียนรูของครูนักเรียนดาน
สมองกลฝงตัวในการเกษตร
เพ่ือพัฒนาชุมชน 

นายสมนึก เวียน
วัฒนชัย 

55,100 งบประมาณแผนดิน  

10 การถายทอดความรูดาน
วิศวกรรมอุตสาหการในการ
แกปญหาของชุมชน เพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดคาใชจาย
ของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมหรือหนวยงานของ
รฐั 

ผศ.ดร.สมบัติ 
สนิธุเชาวน 

43,500 งบประมาณแผนดิน  

11 โรงเรียนวิศวกรรุนเยาว ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ 
นครราช 

198,200 งบประมาณแผนดิน  

12 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
การประยุกตใชเทคโนโลยี GIS 
สมัยใหมสําหรับการสํารวจ
สภาพพื้นท่ี 

ผศ.ฤกษชัย ศรีวร
มาศ 

56,940 งบประมาณแผนดิน  

13 การประยุกตใชเทคโนโลยี 
Internet of Things กับ
ระบบ Smart Farm 

ผศ.รัฐพงศ ปฏิ
กานัง 

58,900 งบประมาณแผนดิน  
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ แหลงทุน หมายเหตุ 

14 โครงการสะพานสานฝน
เยาวชนนักประดิษฐ  

คณะ
วิศวกรรมศาสตร
รวมกับคณะ
วิทยาศาสตร 

755,937 เงินนอกงบประมาณ บริษัท 
ไทยบ
ริดจสโตน 
จํากัด 

15 โครงการพัฒนาบุคลากร
ภาคปฏิบัติดานพลังงาน
ทดแทน” 

รศ.ดร.กุลเชษฐ 
เพียรทอง 

5,306,000 เงินนอกงบประมาณ กระทรวง
พลังงาน 

16 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงงานสรางสรรคนวัตกรรม
คอมพิวเตอร IoT (Internet 
of Thing : iOT) สําหรับ
หองเรียนพิเศษ โรงเรียนเบ็ญ
จะมะมหาราช 

ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟา 

     84,960.00  เงินนอกงบประมาณ โรงเรียน
เบ็ญจะมะ
มหาราช  

17 โครงการบริการวิชาการดาน
พลังงานและพลังงานทดแทน 

รศ.ดร.กุลเชษฐ 
เพียรทอง 

 9,711,975.00  เงินนอกงบประมาณ กระทรวง
พลังงาน 

18 โครงการการใหบริการทาง
วิชาการเก่ียวกับคาทดสอบ
วัสดุ 

ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา 

    741,850.00  เงินนอกงบประมาณ หนวยงาน
ภายนอก/
บุคคลทั่วไป 

19 โครงการการใหบริการทาง
วิชาการเก่ียวกับตรวจ
วิเคราะหคณุภาพน้ํา 

ภาควิชา
วิศวกรรมเคมี 

    582,057.50  เงินนอกงบประมาณ หนวยงาน
ภายนอก/
บุคคลทั่วไป 

รวม 18,350,419.50   
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บริการวิชาการเดนในรอบป 

 

 
 บคุลากรและนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทําเคร่ืองชารจแบตเตอรร่ี

โทรศัพทมือถือ สุขาเคล่ือนที่ และกิจกรรมจิตอาสาชวยเหลอืผูประสบภัยน้ําทวม ในป 2562  
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วันที่ 19 สิงหาคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรมเพ่ือเสรมิสราง

ความรู และสรางแรงจูงใจในการศกึษากับยุคโลกาภิวัฒน ภายใตเร่ือง “Internet of things” 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24-25 มกราคม 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวัน

เทคโนโลยีวิศวกรรม (Entech day 2019) ประจําป 2563 เพ่ือเปดโอกาสใหนักเรียน และนักศึกษาไดแสดงผล

งานสิ่งประดิษฐ และโครงงาน เพ่ือสรางสรรคนวัตกรรมใหม อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมสรางทักษะทางปญหา และ

เรียนรูพ้ืนฐานดานวิศวกรรม อาทิ กิจกรรมประกวดโครงสรางสะพานไมไอติม การแขงขันหุนยนตควายตู การ

แขงขันจรวดขวดนํ้า เปนตน 
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2.2.4 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 4 

ในปงบประมาณ พ.ศ.2562  คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับ

โครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม จํานวนท้ังสิ้น 2 โครงการ รวมเปนเงนิทั้งสิ้น 255,000.- บาท จากแหลงเงิน

งบประมาณแผนดิน 

 

ตารางแสดงชื่อโครงการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม และแหลงเงิน 
 

ลําดับ ช่ือโครงการ หัวหนา
โครงการ 

งบประมาณ แหลงทุน หมายเหตุ 

1 การปรับปรุงเสนทางเรียนรูพันธุ
พฤกษศาสตรปาตนนํ้ารองกอ 

ผศ.ดร.ถนัดกิจ 
ชารีรตัน 

200,000.- งบประมาณ
แผนดิน 

 

2 การเรียนรูความเปนมาของวัสดุ ผาน
โบราณวัตถุ และกลุมหัตถกรรม
ทองเหลืองในจังหวัดอุบลราชธานี 

อ.ธน ทอง
กลม 

55,000.- งบประมาณ
แผนดิน 

 

รวม 255,000.-   

 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเดนในรอบป 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 2 กันยายน 2563 กิจกรรมทําบุญประจําป เพ่ือระลึกถึงคณบดีผูกอตั้ง รศ.อุทิศ หิมะคุณ  
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2.2.5 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 5 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มีระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  เชน มี
ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน การติดตามผลการ
ดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ มี การติดตามเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณประจําป  มีกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสงเสริม
ความสัมพันธอันดีรวมกันท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังนี้ 

 
ตารางแสดงชื่อโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 
ลําดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ จํานวน

ผูเขารวม 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

1 โครงการสงเสริมศกัยภาพการขอตําแหนงทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ 

300,000.- 50 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

2 โครงการสงเสริมและสรางความรวมมือกับสาขา
วิชาชีพวิศวกรรม 

500,000.- 70 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

3 โครงการสงเสริมการตีพิมพวารสารวิชาการใน
ระดับประเทศและตางประเทศ 

100,000.- 30 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

4 โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร
ประจําป  

200,000.- 100 12-13 มิ.ย.62 

5 โครงการจัดการความรูบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

10,000.- 50 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

6 โครงการพัฒนาศกัยภาพดานการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายสนับสนุน 

200,000.- 100 1 ต.ค.61-30 ก.ย.62 

 

2.2.6 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 6 

ในปการศึกษา 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

ตามเกณฑ IQA  มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑมาตรฐานความเปนเลิศ (EdPEx)  

มีระบบการกํากับติดตาม การปรับปรุงหลักสูตร มีคณะกรรมการประจําคณะฯ ทําหนาท่ีติดตาม ปรับปรุง

ผลงานดานตาง ๆ ซึ่งในปการศึกษา 2561  
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สวนท่ี 3 สารสนเทศ 
3.1 ดานการผลิตบัณฑิต 

3.1.1 จํานวนนักศึกษาใหม  

 

ตารางแสดงจํานวนนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมทั้งหมด 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
ไมแยกสาขา 590 - - 590 
วิศวกรรมไฟฟา 114 2 - 114 
วิศวกรรมเคร่ืองกล - 4 1 9 
วิศวกรรมอุตสาหการ - 3 5 3 
วิศวกรรมเคมี - - - - 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - 3 1 1 
วิศวกรรมโยธา - 3 1 6 

รวม 704 15 8 727 
        หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 

3.1.2 จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 

 

ตารางแสดงจํานวนนักศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา  ระดับการศึกษา  รวมท้ังหมด 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  
ไมแยกสาขา 564 - - 564 
วิศวกรรมไฟฟา 446 8 5 459 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 543 19 13 575 
วิศวกรรมอุตสาหการ 430 7 23 460 
วิศวกรรมเคมี 183 - - 183 
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 133 7 8 148 
วิศวกรรมโยธา 299 14 2 315 

รวม 2,598 55 51 2,704 
หมายเหตุ : ขอมูลจากระบบ Reg ณ  3 ธ.ค.2562 
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3.1.3 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
 

ตารางแสดงจํานวนผูสําเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปการศึกษา 2562 

สาขาวิชา  ระดับการศกึษา  รวมทั้งหมด 
 ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

1. วิศวกรรมไฟฟา 90 1 2 93 
2. วิศวกรรมเครื่องกล 90 6 - 96 
3. วิศวกรรมอุตสาหการ 120 6 11 137 
4. วิศวกรรมเคมี 60 - - 60 
5. วิศวกรรมสิ่งแวดลอม 40 2 1 43 
6. วิศวกรรมโยธา 90 4 1 95 

รวม 490 19 15 524 
        หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 3 ธ.ค.62 

3.2 ดานงบประมาณ 
ตารางแสดงสถิติงบประมาณ คณะวิศวกรรมศาสตร ประจําปงบประมาณ 2561-2562 

ประเภท
งบประมาณ 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 รอยละการเพ่ิม-ลดลง 
รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย รับจัดสรร เบิกจาย 

งบประมาณแผนดิน 20,087,910.00 20,087,910.00 10,022,052.00 10,022,052.00 -50.11% -50.11% 
เงินรายได 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) งบประมาณแผนดิน หมายถึง งบดําเนินงาน งบอุดหนุนทั่วไป งบรายจายอื่น และงบลงทุน 
2) ปงบประมาณ 2561 ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณในสวนงบลงทุน 
3) ขอมลู ณ วันท่ี 30 ก.ย.2562 

 

3.3 ดานงบบุคลากร 

3.3.1 จําแนกตามประเภทของบุคลากร 

ตารางจํานวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2562 (จําแนกตามประเภทบุคลากร) 
ปงบประมาณ สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนุน 

รวม 
รวม

ท้ังหมด 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิ

น
งบ

ปร
ะม

าณ
 

พน
ักง

าน
เงิ

น
รา

ยไ
ด 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว 

ขา
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิ

น
งบ

ปร
ะม

าณ
 

พน
ักง

าน
เงิ

น
รา

ยไ
ด 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว

เงิ
นง

บป
ระ

มา
ณ

 

ลูก
จา

งชั่
วค

รา
ว

เงิ
นร

าย
ได

 

ลูก
จา

งป
ระ

จํา
 

2561 37 42 1 1 81 16 7 17 - 23 12 75 156 
2562 37 43 2 2 84 15 7 17 - 24 12 75 159 
เพ่ิม(ลด) 0 1 1 1 3 -1 0 0 - 1 0 0 3 
รอยละ - 2 50 50 4 -7 - - - 4 0 0 2 

         หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 
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3.3.2 จําแนกตามตําแหนงสายวิชาการ 
 

ตารางจํานวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2562 (จําแนกตามตําแหนงสายวิชาการ) 

ปงบประมาณ ศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย 

ผูชวย
ศาสตราจารย 

อาจารย รวมทั้งหมด 

2561 1 11 38 31 81 

2562 1 15 37 31 84 

เพิ่ม(ลด) - 4 -1 - 3 

รอยละ - 26.67 -2.70 - 3.57 
         หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 

 

3.3.3 จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางจํานวนบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2562 (จําแนกตามระดับการศึกษา) 

ปงบประมาณ ป.เอก ป.โท ป.ตรี ตํ่ากวา ป.ตรี รวมท้ังหมด 

2561 60 37 38 22 157 

2562 61 39 38 21 159 

เพ่ิม(ลด) 1 2 - -1 2 

รอยละ 1.64 5.12 - 5.00 1.28 
         หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 

 

3.3.4 บุคลากรลาศึกษาตอ 
 

ตารางจํานวนบุคลากรที่ลาศึกษาตอคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2562 

ปงบประมาณ สายวิชาการ สายสนับสนนุ รวม
ทั้งสิ้น ใน ปท. ตปท. รวม ใน ปท. ตปท. รวม 

2561 3 4 7 - - - 7 

2562 3 4 7 - - - 7 

เพิ่ม(ลด) - - - - - - - 

รอยละ - - - - - - - 
         หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 
 

3.4 ทรัพยสิน อาคาร สถานที่ อุปกรณและเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร ตั้งอยูในพ้ืนที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวย อาคาร

เรียน และหองปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ และอาคาร EN-1 ถึง EN-7 อาคารดังกลาวประกอบดวยพ้ืนที่ใช

สอย ประมาณ 31,839 ตารางเมตร ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงประลอง หองสมุดและบริการ

สารสนเทศ หองพักอาจารย สํานักงานเลขานุการ และอื่น ๆ ดังแสดงในตารางพื้นที่ ใชสอยคณะ

วิศวกรรมศาสตร  
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ตารางพื้นที่ใชสอยคณะวิศวกรรมศาสตร 

อาคาร พ้ืนท่ีใชสอย (ตารางเมตร) 

EN-1 EN-2 EN-3 EN-4 EN-5 EN-6 EN-7 รวม 

สรางเม่ือ พ.ศ. 2531 2532 2532 2533 2537 2546 2561 

1. จํานวนชั้น 1½ 1½ 1½ 1½ 3 6 3 - 

2. หองเรียน - - - 82 988 2,991 - 4,061 

3. สารสนเทศ 160 - - - - 1,329 - 1,489 

4. คอมพิวเตอร - - 140 47 - 500 - 687 

5. หองปฏิบัติการ 950 997 709 1,135 1,856 850 1,461 7,958 

6. หองพักอาจารย 198 53 615 43 148 1,590 180 2,827 

7. สํานักงาน - - - - - 955 - 955 

8. หองประชุม - - 58 - - 1,338 - 1,396 

9. วัสดุหรือเครื่องมือ 8 53 - 14 - - 336 411 

10. หองปฏิบัติการเคมี 177 517 - - - - - 694 

11. หองน้ําและอ่ืน ๆ 51 52 35 35 51 1,260 304 1,788 

12. ทางเดนิและท่ีวาง 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 
        หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 
 

การบริการสารสนเทศทางวิศวกรรม 

ในปการศึกษา 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปดใหบริการหองบริการ

สารสนเทศทางวิศวกรรมตั้งแตเวลา 08.30 ถึง 20.00 น (วันธรรมดา) หรอืเวลา 16.00 น (วันหยุด) หรือเวลา 

24.00 น (ชวงสอบ) และไดจัดสถานที่ เพ่ิมจํานวนคอมพิวเตอรเพ่ือการสืบคนขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต 

บริการคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอเครือขายไรสาย และจัดหาทรัพยากรสื่อการเรียนรู อาทิ หนังสือ วารสาร 

อุปกรณ และสื่อการเรียนรูอ่ืน ๆ เพิ่มเติมใหแก นักศึกษา อาจารย และบุคลากร  ไดคนควาศึกษาหาขอมูล

อยางเต็มท่ี  

ตารางหนงัสือและวารสารหองสมุด ปการศึกษา 2561-2562 

ลําดับ ประเภทหนังสือ/วารสาร/สื่อ จํานวน หนวย 
2561 2562 

1 คอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 3 1 เคร่ือง 
2 หนังสือภาษาอังกฤษ 6,285 6,310 เลม 
3 หนังสือภาษาไทย 15,013 15,231 เลม 
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ลําดับ ประเภทหนังสือ/วารสาร/สื่อ จํานวน หนวย 
2561 2562 

4 โครงงาน และวิทยานิพนธ 2,932 2,910 เลม 
5 วารสารภาษาไทย 231 266 รายชื่อ 
6 วารสารภาษาอังกฤษ 33 33 รายชื่อ 
7 แผน CD\VCD\DVD 1,594 1,555 แผน 
8 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส 21 20 ฐานขอมูล 

        หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 
 

ตารางหองบริการและอปุกรณคอมพวิเตอร สําหรับการเรียนการสอน ปการศึกษา 2561-2562 

ลําดับ หอง หรือ อุปกรณ จํานวน หนวย 
2561 2562 

1 หองบริการคอมพิวเตอรขนาด 20 ที่นั่ง 1 1 หอง 
2 หองบริการคอมพิวเตอรขนาด 48 ที่นั่ง 2 2 หอง 
3 หองบริการคอมพิวเตอรขนาด 75 ที่นั่ง 1 1 หอง 
4 คอมพิวเตอร Pentium 4 Core 2 Duo 82 82 เคร่ือง 
5 คอมพิวเตอร AMD x 2 40 0 เคร่ือง 
6 คอมพิวเตอร Notebook 2 0 เคร่ือง 
7 เคร่ืองพิมพ Laser  ขนาด A3 0 1 เครื่อง 

        หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 
 

ตารางจํานวนอุปกรณคอมพิวเตอรสําหรับบริการสํานักงานและคอมพิวเตอรแมขาย  
ปการศึกษา 2561-2562 

 
ลําดับ รายละเอียด จํานวน หนวย 

2561 2562 
1 คอมพิวเตอร Notebook 5 5 เคร่ือง 
2 เคร่ืองคอมพิวเตอร AMD x 2 11 5 เคร่ือง 
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร P4 1 1 เคร่ือง 
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร AMD (New) 5 3 เคร่ือง 
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร Pentium Core I3 13 11 เคร่ือง 
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร Pentium (Core2) 10 8 เคร่ือง 
7 คอมพิวเตอรแมขาย Xenon 4 4 เคร่ือง 

        หมายเหตุ : ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย.62 
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คณะผูจัดทํา 
 

ที่ปรึกษา 

1. ผศ.มงคล  ปุษยตานนท คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
2. ผศ.เกรยีงศักดิ์  แกวกุลชัย รองคณบดฝีายบริหาร 
3. ดร.จริยาภรณ  อุนวงษ รองคณบดีฝายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ 
4. ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง รองคณบดฝีายวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
5. ดร.ธรรมรส  รักธรรม  ผูชวยคณบดีฝายพัฒนานักศกึษา 
6. นายธีระพงษ วงศบุญ  หัวหนาสํานักงานเลขานุการ 

 

วิเคราะห และเรียบเรียง 

นางปาริชาติ สุรมาตย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ 

รวบรวม  

นางยุพิน ทองไทย  พนักงานธุรการ 

แหลงขอมูล 

สํานักงานเลขานุการ/ภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร 

 

ที่อยู :  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เลขที่ 85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
http://www.eng.ubu.ac.th 
โทรศัพท 0 4535 3301  โทรสาร 0 4535 3333 
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ.สถลมารค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190

โทร. 0 4535 3300 Fax. 0 4535 3333 

www.eng.ubu.ac.th


