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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย 5 ภาควิชา 6 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล  
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม    
มีนักศึกษารวม 4 ชั้นปีประมาณ 2,500 คน มีบุคลากรท้ังสิ้น 148 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 73คน สายสนับสนุน 75 คน  
มีโครงสร้างการบริหารงาน คือ งานด้านบริหาร งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานวิจัยและบริการวิชาการ และ
ภาควิชาต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบของคณะกรรมการบริหารคณะ  

ด้านงานบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคคลและองค์กรให้มีความพร้อมในการ
ให้บริการการศึกษาโดยอาศัยหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกรอบเพ่ือการพัฒนา  

ด้านงานวิชาการได้มุ่งเน้นการให้บริการการศึกษา เช่น งานรับเข้า ซ่ึงมีการพัฒนาระบบการติดตามนักศึกษาตาม
โครงการ (Clearing House) ของรัฐบาล การตรวจจบ การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) ในทุกหลักสูตร และได้รับการรับรองคุณภาพจากสภาวิชาชีพ (กว.) ในทุกหลักสูตร นอกจากน้ียังรวมถึงการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในระดับบัณฑิตศึกษา คือ หลักสูตรบูรณาการ (สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและการ
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสาขาการจัดการวิศวกรรม)  

ด้านงานกิจการนักศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต เพ่ือการได้งานทําในตลาดแรงงาน โดยให้ความสําคัญ
กับคุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ด้านต่าง ๆ การสร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการตามโครงการ 
“ผู้ประกอบการสัมพันธ์” และการโครงการสนับสนุนกิจการของสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นต้น  

ด้านงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ได้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบงานในการให้บริการวิชาการและการวิจัยโดยมี
คณะกรรมการกําหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะ (Engineering Research Board, ERB) โดยในการบริหารงานได้ให้
ความสําคัญท้ังในส่วนการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน หรือหน่วยงานภายนอก และการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึง
งานวิจัยท่ีได้กระทําอย่างต่อเนื่องจะนํามาซ่ึงรายได้เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและความก้าวหน้าด้านวิชาการของ
บุคลากรในอนาคต 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดิมเป็นภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สังกัดวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เปิดดําเนินการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2531 ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่อมาในปี พ.ศ. 
2533   ถูกยกฐานะเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อม ๆ กับเมื่อวิทยาลัยอุบลราชธานี ถูกยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามประกาศพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 
2533 ประกอบด้วย 1 สํานักงานเลขานุการ และ 4 ภาควิชา คือ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมเคมี 
และวิศวกรรมอุตสาหการ ต่อมาได้จัดตั้ง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (2540)  และเปล่ียนชื่อภาควิชา
วิศวกรรมเกษตรเป็นภาควิชาวิศวกรรมโยธา (2545)  โดยมีรองศาสตราจารย์อุทิศ  หิมะคุณ เป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง (พ.ศ. 
2533 – 2537) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่ในพื้นที่การศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย อาคารเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ รวม 7 หลัง คือ อาคาร CLB-1 และอาคาร EN-1 ถึง EN-6 อาคารดังกล่าวประกอบด้วยพื้นที่ใช้สอย 
ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องสมุดและบริการสารสนเทศ ห้องพักอาจารย์ สํานักงานเลขานุการ 
และอื่น ๆ รวมพื้นที่ใช้สอย 30,855 ตารางเมตร (รูปที่ 1 และตารางที่ 1 ตามลําดับ)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 อาคารเรียน หอ้งปฏิบัติการ และสํานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 ตราสัญลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

สัญลักษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มี ลักษณะเป็นสากล  คือ  ประกอบด้วย
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยล้อมรอบด้วยเฟืองสีเหลือง บน
พื้นสีแดงเลือดหมู ซึ่งเป็นสีสากลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ภายในเฟืองและเหนือสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย มีคําว่า “คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” และ 
“FACULTY OF ENGINEERING  UBON RATCHATHANI 
UNIVERSITY”  (รูปที่ 2) 
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ตารางที่ 1 พื้นที่ใช้สอยคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

 

อาคาร 
พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) 

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

สร้างเม่ือ พ.ศ. 2531 2532 2532 2533 2537 2546 2534 

1. จํานวนชั้น 1½ 1½ 1½ 1½ 3 6 3 - 

2. ห้องเรียน - - - 82 988 2,991 1,248 5,309 

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

4. คอมพิวเตอร ์ - - 140 47 - 500 - 687 

5. ห้องปฏิบัตกิาร 950 997 709 1,135 1,856 850 252 6,749 

6. ห้องพกัอาจารย ์ 198 53 615 43 148 1,590 356 3,003 

7. สํานักงาน - - - - - 955 - 955 

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

9. วัสดุหรือเครือ่งมือ 8 53 - 14 - - - 75 

10. ห้องปฏิบัตกิารเคม ี 177 517 - - - -  694 

11. ห้องนํ้าและอื่นๆ 51 52 35 35 51 1,260 180 1,664 

12. ทางเดินและที่ว่าง 276 239 573 84 562 6,065 1,037 8,836 

รวม 1,820 1,911 2,130 1,440 3,605 16,876 3,073 30,855 
 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ 

ปรัชญาคณะวิศวกรรมศาสตร์ “สร้างสติและปัญญาแก่สังคมบนพื้นฐานความพอเพียง” 
 

ปณิธานคณะวิศวกรรมศาสตร์ “จะเป็นสติปัญญาของสังคม ที่เอื้ออํานวยให้สังคมแก้ปัญหาและพัฒนาไปอย่างสมดุล
และยั่งยืน โดยการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี ทรัพยากร ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด”  
 

วิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ “จะเป็นกําลังหลักในการศึกษา วิจัยและพัฒนางานด้านวิศวกรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”  
 

พันธกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
1. การเรียนการสอน 
2. วิจัย 
3. บริการวิชาการ 
4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. การบริหาร 

อัตลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ “สร้างสรรค์ สามัคคี สํานึกดี ต่อสังคม” 
 

เอกลักษณ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ําโขง” 
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ยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําหนดกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนและมาตรฐานของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์กรมหาชน (สมศ.) เป็น 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชีว้คัณะวิศวกรรมศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  
คุณภาพบัณฑิต 

เพ่ิมคุณภาพของการ
ผลิตบัณฑิต 
  

1. ร้อยละของบัณฑิต
ระดับ ป.ตรี ท่ีได้งานทํา
ตรงสาขาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/รอง
คณบดีฝ่าย
บัณฑิตศึกษา 

2. ร้อยละของบัณฑิต
ระดับ ป.ตรี ท่ีเงินเดือน
เร่ิมต้นเป็นไปตาม
เกณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
90 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  
งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

สร้างแรงจงูใจในการทํา
วิจัย 

1. ร้อยละของจํานวน
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยท่ีได้รับทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์จาก
ภายนอกและภายในต่อ
จํานวนอาจารย์ประจํา 
(ปีงบประมาณ) 

ร้อยละ 50 ต่อปี รองคณบดีฝ่าย
วิจัย และบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  
การบริการวิชาการ 

สร้างโครงการที่เป็น
ความต้องการของชุมชน 

ร้อยละของกิจกรรม
หรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม 
ชุมชน ต่ออาจารย์
ประจํา 

ร้อยละ 30 รองคณบดีฝ่าย
วิจัย และบริการ
วิชาการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  
การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

เรียนรู้และมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์และบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรมอันดี 

จํานวนโครงการท่ีคณะ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ทางศิลปและวัฒนธรรม 

อย่างน้อยปีละ 2 
โครงการ 

รองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษา
และกิจการพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1. มีแผนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ทําแผนอัตรากําลังคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ปี 2553-
2557 ภายในปี 2553 ซ่ึง 
1.มีข้อมูลอัตรากําลังของ
อาจารย์และบุคลากรใน
ปัจจุบัน รวมทั้งที่ต้องการ
ในอนาคตอย่างน้อย 5 ปี
ข้างหน้า  2.มีข้อมูลจาก
การสํารวจความต้องการใน
การอบรม (training 
needs) ของบุคลากร ทั้ง
สายอาจารย์และสายสนุน 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ มาตรการ และตัวชีว้คัณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตอ่) 

ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

2.ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมมากข้ึน 
สามารถวัดได้จาก 
1) ความรวดเร็วในการ
ทํางาน 2) ความรอบรู้
ในงาน 3) ความถูก ต้อง
ของข้อ มูลท่ีเกี่ยว กับ
งาน 4) ระยะเวลาการ
ปฏิบัติ งานท่ีเหมาะสม 
5) งานไม่ค้าง 

มีการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนให้เป็นไปตาม
แผน ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 ของแผนงาน/
โครงการท้ังหมด 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 

บุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

บุคลากรสายสนับสนุน
เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ที่จัดขึ้นทั้งภายในและ
ภายนอกไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

งบประมาณสําหรับ
การพัฒนาบุคลากรต่อ
ปีไม่ตํ่ากว่า 20,000 
บาท/คน 

3. มีระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลท่ี
โปร่งใส เป็นธรรม มี
มาตรฐานและ
ตรวจสอบได้ 

มีการบริหารงานบุคคล
ตามแผนท่ีกําหนด  
โดย  
2.1) มีการสรรหา 
คัดเลือกบุคลากรอย่าง
เป็นระบบ โปร่งใสและ
กําหนดแนวปฏิบัติไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร  
2.2) มีการวิเคราะห์
งาน (job analysis) 
โดยกําหนดให้มี
คําอธิบายลักษณะงาน 
(job description) 
การระบุ
คุณสมบัติเฉพาะ
ตําแหน่ง 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 

4.มีการประเมินผล
การปฏิบัติงาน (job 
evaluation) ท่ีมี
รูปแบบชัดเจน มีการ
กําหนดเส้นทางเดิน
ของตําแหน่งงาน 
(career path)ของ
บุคลากรทุกกลุ่ม 

1.มีการประเมินอย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 2.  ร้อยละ 80 ของ

จํานวนบุคลากรมีผล
การปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพตาม
ภาระงานและเกณฑ์
การประเมินที่กําหนด 
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และตัวชี้วัคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

พัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

5.ความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่อคุณภาพ
ชีวิตการทํางาน (Quality 
of Work Life) 

ผลการสํารวจความพึง
พอใจต่อองค์กรอยู่ใน
ระดับดี (3 จาก 5 
คะแนนข้ึนไป)  

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 

6.ขวัญและกําลังใจท่ีดีใน
การปฏิบัติงาน 

บุคลากรมีความ
จงรักภักดีต่อองค์กร 
turn over rate ตํ่า
กว่า  ร้อยละ 1 

7.อัตราร้อยละการ   
เข้า-ออกของบุคลากรใน
รอบปี   
8.จํานวนความขัดแย้ง
และข้อร้องเรียน 

ความขัดแย้งในองค์กร
สามารถแก้ไขได้ใน
ระดับหน่วยงาน 

9.จํานวนเรื่องร้องเรียน
จากผู้รับบริการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน 

จํานวนเรื่องร้องเรียน
จากผู้รับบริการที่
เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานได้รับการ
แก้ไขหรือเสนอต่อ
ผู้รับผิดชอบทุกเร่ือง 

ปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน 

มีระบบการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม มีธรรมาภิบาล 

1) มีแผนกลยุทธ์   
2)บุคลากรมีความ
เข้าใจในเป้าหมายของ
องค์กร 3)มีค่านิยม
ร่วมและวัฒนธรรม
องค์กรท่ีเข้มแข็ง 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 

มีโปรแกรมสําเร็จรูปหรือ
ระบบฐานข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพ 

มีโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
งานครอบคลุมด้าน 
การเงิน พัสดุ ระบบ
เอกสาร บุคคล ระบบ
วิชาการ ระบบ
ทุนการศึกษา 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานโดยใช้ระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ 

ระบบรายงานผล
ดําเนินงานทันสมัย 
น่าเชื่อถือ อ้างอิงได้ 
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ตารางที่ 2 ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์ และตัวชี้วัคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาสถาบันและ
บุคลากร  

ปรับปรุงระบบการ
บริหารงาน 

งบประมาณจาก 3 
แหล่ง (งบประมาณ
แผ่นดิน  งบประมาณ
เงินรายได้ เงินกองทุน
ส่งเสริมฯ) 

งบดําเนินการไม่ตํ่า
กว่า 30 ล้านบาท 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารฯ/หัวหน้า
สํานักงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
หลักสูตรและการเรียน
การสอน  

ปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษา 

ร้อยละของหลักสูตรท่ี
ดําเนินการตาม
มาตรฐาน TQF 

ร้อยละ 100 (ทุก
หลักสูตร) 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ผู้ช่วย
คณบดีฝ่าย
วิชาการด้าน
ปริญญาตรี และ
ด้านบัณฑิตศึกษา 

ร้อยละของนักศึกษาชั้น
ปีท่ี 4 ท่ีจบตามเกณฑ์ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

ยุทธศาสตร์ท่ี 7  
การประกันคุณภาพ  

ดําเนินการและติดตาม
การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของทุก
หน่วยงาน 

อย่างน้อย 2 คร้ังต่อ
ปี 

รองคณบดีฝ่าย
บริหารและ
ประกันคุณภาพ 

ส่งเสริม
กระบวนการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรนําแนวทางการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษาสู่งานท่ี
รับผิดชอบ 

ค่าเฉลี่ยค่าคะแนน
ของตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพท่ีเป็น
กระบวนการของ
การตรวจประเมิน
ภายในมีค่าไม่ตํ่ากว่า 
3 จาก 5  

 



7 

 
ผูบริหาร และโครงสรางการบริหาร ประจําป 2555 

 
ผศ.ดร.นท  แสงเทยีน  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
อาจารยต์ะวันฉาย โพธิ์หอม 

รองคณบดฝี่ายบรหิารและประกันคุณภาพ 

 
ผศ.อิทธิพงศ์ พนัธ์นิกุล 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

 
ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  

รองคณบดฝี่ายวิจยัและบริการวิชาการ   

 
ผศ.ดร.สุมนา สิริพัฒนากุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ ด้านบัณฑิตศึกษา 

 
อาจารย์บงกช บุญเพ็ชร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวชิาการ ด้านปริญญาตร ี

 
อาจารย์สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกจิการนักศึกษา   

 
ดร.นันทวัฒน์ วรีะยุทธ 

หัวหน้าภาควิชาวศิวกรรมเครื่องกล 

 
ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทรจ์รัสจิตต ์

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   

 
รศ.ดร.ระพีพันธ ์ปิตาคะโส 

หัวหน้าภาควิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 
ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล 
หัวหน้าภาควิชาวศิวกรรมโยธา 

 
ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร ์
หัวหน้าภาควิชาวศิวกรรมเคม ี

 
นายธีระพงษ์  วงศ์บุญ 

เลขานุการคณะ/หวัหน้าสํานักงาน 
 

 
รูปที่ 3 ผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 
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ผูทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาภายนอก และที่ปรึกษาภาคประชาชน  

เพื่อให้สอดคล้องกับกระบวนผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต และภาค
ประชาชน เพื่อเป็นไปตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จึงแต่งตั้งที่ปรึกษาภาคประชาชน ดังนี้ 

1. ดร.วิโรจน์ มโนภิโมกข์ 
2. นายปริญญา ศุภศรี 
3. นายโกวิทย์ ประสทิธิดํารง 
4. นายเล็ก ธัญนิพัทธ์ 
5. นางรุ่งทิวา ทับหนองฮี 
6. นางสาวสุนันทา ทัดจันทร์ 
7. นายสมนึก พวงพันธ์ 
 
โดยจัดทําเป็นโครงการที่ปรึกษา และการมีส่วนร่วมจากภายนอกในการดําเนินการและบริหารจัดการคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ  ทั้งนี้ ที่ปรึกษาฯ ดังกล่าว ได้มีส่วนร่วมหลายหลายรูปแบบกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ ให้
ข้อคิดเห็นเสนอแนะในแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมสัมมนา เป็นที่ปรึกษา ร่วมในงานบริการวิชาการ 
และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะฯ นอกจากนี้ ยังมีที่ปรึกษาภาคประชาชนที่คณะฯ เชิญให้มีส่วนร่วมเป็นครั้งคราว หรือใน
รูปแบบอื่น ๆ อาทิ การอบรม หรือสัมมนาบุคลากร กระบวนสอบคัดเลือกนักศึกษา ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักศึกษา การ
สํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การปรับปรุงหลักสูตร ประสานความร่วมมือและสนับสนุนในการจัดประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในกระบวนการส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่าเพื่อให้เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาปัจจุบัน อาทิ การฝึกงานของนักศึกษา ภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิต และการให้ทุนการศึกษา
แก่รุ่นน้อง เป็นต้น  ทั้งนี้ในอนาคตคณะฯ จักได้ประสานความร่วมมือ กับที่ปรึกษาภาคประชาชนเหล่านี้มากขึ้น โดย
เน้นการมีส่วนร่วมทุกกระบวนการบริหารจัดการ ตามปฏิทินการศึกษา การประชุมสัมมนาความร่วมมืออย่างเต็ม
รูปแบบ และการนําเอาข้อคิดเห็นเสนอแนะไปปฏิบัติ หรือปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

 
 

รูปที่ 4 บรรยากาศการสัมมนาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้ทรงคณุวุฒิและที่ปรึกษาจากภายนอก 
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การจัดการองคกรและการบริหารงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบด้วย 5 ภาควิชา และสํานักงานคณบดี   
มีโครงสร้างองค์กร และการบริหารจัดการ ดังรูปที่ 5 
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งบประมาณ  

ปีงบประมาณ 2551-2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในด้าน
ต่างๆ ตามภารกิจของคณะวิศวกรรมศาสตร์  จากเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้  
 

ตารางท่ี 3 งบประมาณแผ่นดิน (จําแนกตามหมวดรายจ่าย)  ปีงบประมาณ  2551 – 2555 
ปี 

งบประมาณ 
งบประมาณ (จําแนกตามหมวดรายจ่าย) ร้อยละเพ่ิม/ลด เทยีบจากปีก่อน 

งบ 
บุคลากร 

งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
อุดหนุน 

รวม งบ 
บุคลากร 

งบ 
ดําเนินงาน 

งบ 
ลงทุน 

งบ 
อุดหนุน 

รวม 

2551 18,839,480 10,511,700 7,000,000 8,459,100 44,810,280 46.56 0.96 (14.02) 19.59 16.45 

2552 23,554,320 9,099,000 6,020,000 9,273,500 47,946,820 25.03 (13.44) (14.00) 9.63 7.00 

2553 25,059,100 7,957,300 - 7,652,065 40,668,465 6.39 (12.55) 100.00 (17.48) (15.18) 

2554 24,902,500 7,855,700 - 7,155,300 39,913,500 (0.62) (1.28) - (6.49) (1.86) 

2555 24,415,060 8,158,900 - 6,946,500 39,520,460 (1.96) 3.86 - (2.92) (0.98) 

รวม 164,184,860 80,042,351 54,876,616 58,013,345 357,117,172 - - - - - 

หมายเหตุ : ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ได้รับงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการด้านครุภัณฑ์ หรือส่ิงก่อสร้าง 
 

ตารางท่ี 4 งบประมาณแผ่นดิน (จําแนกตามแผนงาน)  ปีงบประมาณ 2551 – 2555 
ปี 

งบประมาณ งบประมาณ (จําแนกตามแผนงาน) ร้อยละเพ่ิม/ลด เทยีบจากปีก่อน 

จัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวม จัด
การศึกษา 

วิจัย บริการ
วิชาการ 

ทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

รวม 

2551 36,351,180  6,102,400  1,760,000  596,700  44,810,280 15.74 61.51 (25.70) (35.58) 16.45 

2552 38,673,320  5,529,500  3,278,800       465,200  47,946,820 6.39 (9.39) 86.30 (22.04) 7.00 

2553 33,016,400  4,352,800  2,789,965  509,300  40,668,465 (14.63) (21.28) (14.91) 9.48 (15.18) 

2554 32,758,200  4,620,300  2,214,500  320,500  39,913,500 (0.78) 6.15 - (37.07) (1.86) 

2555 32,573,960  5,149,100  1,541,900     255,500  39,520,460 (0.56) 11.45 - (20.28) (0.98) 

รวม 299,103,827  37,616,780  16,346,365  4,050,200  357,117,172 - - - - - 

 
ตารางท่ี 5 สรุปงบประมาณท่ีรับจริงเงินรายได้ และเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปีงบประมาณ  2551 – 2555 

ปีงบประมาณ 
งบประมาณที่รับจริง ร้อยละเพ่ิม/ลด เทยีบจากปีก่อน 

เงินรายได ้ เงินกองทุน รวม เงินรายได ้ เงินกองทุน รวม 

2551 5,719,338 16,113,763 21,833,101 61.93 107.92 93.52 

2552 8,154,660 15,994,150 24,148,810 42.58 (0.74) 10.61 

2553 7,33,615 15,367,850 22,701,465 (10.07) (3.92) (5.99) 

2554 8,065,563 22,308,375 30,373938 9.98 45.16 33.80 

2555 6,070,012.50 19,517,351.50 25,587,364 (24.74) (12.51) (15.76) 

รวม 46,706,273.50 133,209,350.50 179,915,624 - - - 
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ตารางท่ี 6  ตารางการจัดสรรงบประมาณ (จําแนกตามยุทธศาสตร์) คณะวิศวกรรมศาสตร์  

ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 
ยุทธศาสตร ์ จํานวนเงิน ร้อยละเพ่ิม/ลด เทียบจากปีก่อน 

2554 2555 รวม 2554 2555 
ย.1  คุณภาพบัณฑิต 5,853,524.13 6,014,200.35 11,867,724.48 5.48 2.74 
ย.2  งานวิจัย 5,661,625.48 5,802,152.41 11,463,777.89 5.81 2.48 
ย.3  การบริการวิชาการแก่ชุมชน 5,661,625.48 5,802,152.41 11,463,777.89 5.81 2.48 
ย.4  ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4,894,030.89 4,953,960.69 9,847,991.58 7.46 1.22 
ย.5  การพัฒนาสถาบันและองค์กร 4,702,132.24 4,741,912.76 9,444,045.00 7.97 0.85 
ย.6  การเรียนการสอน 5,853,524.13 6,014,200.35 11,867,724.48 5.48 2.74 
ย.7  การประกันคุณภาพ 3,934,537.65 3,893,721.03 7,828,258.68 10.56 (1.04) 

รวม 36,561,000.00 37,222,300.00 73,783,300.00 - - 

 
 

ตารางท่ี 7  ตารางการจัดสรรงบประมาณ (จําแนกตามพันธกิจ) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
ประจําปีงบประมาณ 2554-2555 

พันธกิจ ยุทธศาสตร์ จํานวนเงิน ร้อยละเพ่ิม/ลด เทียบจากปีก่อน 

2554 2555 รวม 2554 2555 
1. ด้านการเรียนการสอน 1,6,7 12,493,955.79 12,807,144.90 25,301,100.69 5.78 2.51 
2. ด้านการวิจัย 2,7 6,448,533.01 6,580,896.62 13,029,429.63 6.37 2.05 
3. ด้านการบริการวิชาการ 3,7 6,448,533.01 6,580,896.62 13,029,429.63 6.37 2.05 
4. ด้านทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม 4,7 5,680,938.42 5,732,704.90 11,413,643.32 7.88 0.91 
5. ด้านการบริหาร 5,7 5,489,039.77 5,520,656.96 11,009,696.73 8.33 0.58 

รวม 36,561,000.00 37,222,300.00 73,783,300.00 - - 
 
 

ตารางท่ี 8 ตารางรายจ่ายคณะวิศวกรรมศาสตร์  (จําแนกตามหมวดรายจ่าย) 
ประจําปีงบประมาณ  2551 – 2555 

ปี 
งบประมาณ 

จํานวนเงินทีใ่ช้จริง ร้อยละเพ่ิม/ลด เทยีบจากปีก่อน 
เงินงบประมาณ เงินรายได้ เงินกองทุน รวม เงิน

งบประมาณ 
เงิน

รายได้ 
เงิน 

กองทุน 
รวม 

2551 47,407,848.00 2,731,140.00 11,978,147.00 62,117,135.00 - - - - 

2552 47,929,500.00 11,850,110.00 4,224,344.00 64,003,954.00 1.10 333.89 (64.73) 3.04 

2553 40,668,465.00 9,863,953.00 9,411,605.00 59,944,023.00 (15.15) (16.76) 122.79 (6.34) 

2554 39,913,500.00 9,076,261.00 12,829,165.00 61,818,926.00 (1.86) (7.99) 36.31 3.13 

2555 42,526,818.73 6,070,012.50 19,517,351.50 68,114,182.73 655 (33.12) 52.13 10.18 

รวม 218,446,131.73 39,591,476.50 57,960,612.50 315,998,220.73 - - - - 

หมายเหตุ รายจ่ายเงินงบประมาณ เป็นรายจ่ายรวมทุกงบรายจ่าย (งบบุคลากร, งบดําเนินงาน, งบอุดหนุน และงบลงทุน) 

 
 



12 

 
บุคลากร 

จํานวนบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2555 แสดงในตารางที่  9 – 11 
 

ตารางท่ี 9  จํานวนบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
(จําแนกตามสถานภาพ)  

ลําดบั ภาควิชา 
 

ข้าราชการ และพนักงาน ลูกจา้งประจํา ลูกจา้งช่ัวคราว รวม 
อาจารย ์ สาย

สนับสนุน 
รวม ห้อง 

ปฏิบัตกิาร 
บริหาร
ธุรการ 

รวม อาจารย ์ สาย 
สนับสนุน 

รวม 

1 วิศวกรรมโยธา 14 1 15 - 1 1 1 - 1 17 
2 วิศวกรรมเครื่องกล 20 3 23 1 - 1 - 2 2 26 
3 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 16 3 19 - - - - 4 4 23 
4 วิศวกรรมเคม ี 9 1 10 - - - - 4 4 14 
5 วิศวกรรมอุตสาหการ 16 6 22 2 1 3 - 4 4 29 
6 สํานักงานเลขานุการ - 19 19 - 8 8 - 12 12 39 

รวม (2555) 75 33 108 3 10 13 1 26 27 148 
รวม (2554) 80 36 116 3 10 13 1 30 31 160 

เพิ่ม(ลด) (5) (3) (8) - - - - (4) (4) (12) 
ร้อยละ (6.25) (8.33) (6.90) - - - - (13.33) (12.90) (7.50) 

หมายเหตุ  จํานวน และร้อยละเพ่ิมลด  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 
 
 

ตารางท่ี 10 จํานวนอาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555  
(จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ)  

ลําดบั ภาควิชา คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

1 วิศวกรรมโยธา - 2 12 2 9 2 1 14 
2 วิศวกรรมเครื่องกล 1 5 14 11 8 1 - 20 
3 วิศวกรรมไฟฟ้าฯ - 8 8 11 3 2 - 16 
4 วิศวกรรมเคม ี - 2 7 2 7 - - 9 
5 วิศวกรรมอุตสาหการ - 7 9 8 6 1 - 16 

รวม (ปี 2555) 1 24 50 35 33 6 1 75 
รวม (ป ี2554) 2 29 44 37 33 4 1 75 

(+เพิ่ม/-ลด)  (1) (5) 6 (2) - 2 - 75 
ร้อยละ (50.00) (17.24) 13.64 (8.11) - 50.00 - - 

หมายเหตุ  จํานวน และร้อยละเพ่ิมลด  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 
 
 

ตารางท่ี 11  จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ 2555 
(จําแนกตามคุณวุฒิ)  

ปีงบประมาณ คุณวุฒิ 
ต่ํากว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท รวม 

2555 28 38 14 80 
2554 28 38 14 80 

(+เพิ่ม/-ลด)  1 (2) (1) (2) 
ร้อยละ 3.57 (5.26) (7.14) (2.50) 

หมายเหตุ  จํานวนและร้อยละเพ่ิมลด  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 
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การพัฒนาบุคลากร 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์   ได้พัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานของบุคลากร ทั้งวิชาการ และทักษะการทํางาน
ในด้านต่าง ๆ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ 
(ตารางที่ 12)  
 

ตารางท่ี 12 บุคลากรท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน ในปีงบประมาณ 2555 
ลําดับ ชื่อ – สกุล แหล่งทุน (ระดับ) สาขา ปีท่ีเริ่มได้รับทุน 

1 นางสาวจรวยพร แสนทวีสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาเอก) 

วัสดุศาสตร์ 2546 

2 นายกันตภณ แก้วทิพย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาตรี-โท-เอก) 

Electrical 
Engineering 

2548 

3 นายอิทธิศักด์ิ เภาโพธิ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาโท-เอก) 

วิศวกรรมเคมี 2548 

4 นางสาวกิตติมา ศิลปษา กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาเอก) 

วิศวกรรมอุตสาหการ 2548 

5 นายธรรมรส รักธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาตรี-โท-เอก) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 
(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) 

2549 

6 นายกสิณ รังสิกรรมพุม กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาโท – เอก) 

วิศวกรรมอุตสาหการ 2549 

7 นายอภินันท์ นามเขต สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

Thermo-Fluid 2549 

8 นางสาวณัฐยา  พูนสุวรรณ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาเอก) 

วิศวกรรมเคมี 
(Process & Dynamic) 

2550 

9 นายอธิพงศ์  สุริยา ทุนพัฒนาข้าราชการ ก.พ. 
(ปริญญาเอก) 

วิศวกรรมสารสนเทศ 2550 

10 นายธิติกานต์ บุญแข็ง ทุนส่วนตัว (ปริญญาเอก) วิศวกรรมอุตสาหการ 2552 

11 นายประชา คําภักดี กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
(ปริญญาเอก) 

วิศวกรรมไฟฟ้า 2553 

12 นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ ทุนส่วนตัว (ปริญญาโท) รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

2553 

13 นางสาวณัฎฐพร แก้วจันดี ทุนส่วนตัว (ปริญญาเอก) การบริหารการศึกษา 2553 

14 นายเกรียงศักด์ิ บุญส่ง ทุนส่วนตัว (ปริญญาโท) วิศวกรรมอุตสาหการ 2554 

15 นายภูมิพัฒน์ โทจันทร์ ทุนส่วนตัว (ปริญญาโท) วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 2554 

16 นางสาวลออง  ผโลดม ทุนส่วนตัว (ปริญญาโท) วิศวกรรมเทคโนโลยีการ
ผลิตทางอุตสาหกรรม 

2554 

17 นางสาวจิราธร  แสนทวีสุข ทุนส่วนตัว (ปริญญาโท) การบัญชี 2554 
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หลักสูตรและการจัดการศึกษา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการศึกษาของทุกภาควิชาสอดคล้องกับเกณฑ์ในการ
รับรองหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสภาวิศวกร  โดยในระดับปริญญาตรี ได้จัดการ
เรียนการสอนทั้งส้ิน 6 หลักสูตร (ตารางที่ 13) และระดับบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการสอนทั้งส้ิน 10 หลักสูตร 
(ตารางที่ 14) 

 
ตารางที่ 13  หลักสูตรและสาขาวิชาระดับปริญญาตรี  

หลักสูตร สาขา 
วิศวกรรมเครือ่งกล 
(ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล) 

1. กลศาสตร์ การออกแบบเครือ่งจกัรกล และวิศวกรรมยานยนต์ 
2. อุณหพลศาสตร์ และพลังงาน  
3. วิศวกรรมควบคุม และระบบอัตโนมัต ิ
4. การประยุกตก์ลศาสตร์ของไหล และความร้อน 

วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์  
(ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ) 

1. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง   
2. วิศวกรรมไฟฟ้าส่ือสาร  
3. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
4. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

วิศวกรรมอุตสาหการ 
(ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ) 

1. การวิจัยการดําเนินงาน  
2. การจัดการงานอุตสาหกรรม  วางแผน จัดการ และควบคุมการผลิต 
3. โลหะวิทยาและวัสดุศาสตร์ การผลิตและปรบัปรุงคุณสมบัตวิัสดุ 
4. วิศวกรรมการผลิต  การควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัต ิ

วิศวกรรมโยธา 
(ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

1. วิศวกรรมสํารวจ 
2  วิศวกรรมทาง และวิศวกรรมขนส่ง 
3.  วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า (ชลศาสตร์และอุทกวิทยา) 
4.  วิศวกรรมเทคนิคธรณี 
5.  วิศวกรรมโครงสร้าง และวัสดุ 
6.  บริหารจัดการงานก่อสร้าง และเทคโนโลยีในการก่อสร้าง 

วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 
(ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

1. กระบวนการทางเคมีและอุตสาหกรรมเคมี 
2. การจัดการและเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
3. เทคโนโลยีชีวภาพ 
4. วัสดุศาสตร์ (โพลีเมอร์) 

วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
(ภาควิชาวิศวกรรมเคมี) 

1. วิศวกรรมส่ิงแวดลัอม 
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ตารางที่ 14  หลักสูตรและสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร สาขาวิชา ภาควิชาที่สงักดั 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

ดุษฎีบัณฑิต 1. สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
มหาบัณฑิต 1. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

2. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
3. สาขาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
4. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
5. สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 
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นักศึกษา และบัณฑิต  

สถิติจํานวนนักศึกษา จําแนกตามภาควิชาหรือหลักสูตร และจําแนกตามวิธีรับเข้า ทั้งระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา แสดงในตารางที่ 15-16  และสถิติบัณฑิต แสดงในตารางที่ 17-18 

 
ตารางที่ 15  จาํนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามวิธีรับเข้า) ปีการศึกษา 2555 
ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา ลงทะเบียน 

(เข้าจริง) ตามแผน 
การรับ 

ตามวิธีรับเข้า (ผา่นการคัดเลือก) 
Admission โควตา โครงการพิเศษ รวม 

2551 680 243 641 76 960 559 
2552 680 194 432 121 747 608 
2553 680 274 375 103 752 649 
2554 680 155 327 113 595 435 
2555 680 212 442 101 755 703 

เพิ่ม/ลด - 57 115 (12) 160 268 
ร้อยละ - 36.77 35.16 10.61 26.89 61.60 
หมายเหตุ  จํานวนและร้อยละเพ่ิมลด  เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 

 
 

ตารางที่ 16 จาํนวนนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2555  
ภาควิชา จํานวนนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก รวม
ทั้งหมด 5 4 3 2 1 รวม 5 4 3 2 1 รวม 5 4 3 2 1 รวม 

ปี 1 (ยังไม่แยกสาขา) - - - - 692 692 - - - - - - - - - - - - 692 
วิศวกรรมเคร่ืองกล 12 25 105 86 - 232 4 - 12 8 12 36 2 2 2 2 - 8 276 
วิศวกรรมอุตสาหการ 17 30 103 97 - 248 3 8 14 8 15 48 6 5 2 2 6 21 317 
วิศวกรรมไฟฟ้าฯ 17 38 82 84 - 228 - 7 10 5 4 26 - 1 2 1 - 4 258 
วิศวกรรมโยธา 25 68 84 100 - 286 2 4 4 6 7 23 2 - 1 - - 3 312 
วิศวกรรมเคมี 6 14 46 21 - 91 - - - - - - - - - - - - 91 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม - 5 13 17 - 35 9 5 7 8 16 45 1 3 - 3 1 8 88 

รวม 77 180 433 405 692 1,812 18 24 47 35 54 174 11 11 7 8 7 44 2,034 
หมายเหตุ ข้อมูล ณ จาก www.reg.ubu.ac.th   ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 

 
 

ตารางที่ 17  สถิติผู้สําเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี  
(จําแนกตามสาขา) 

รุ่น ปีการศึกษา จํานวนบัณฑิต 
เครื่องกล อุตสาหการ ไฟฟ้าฯ โยธา เคมี รวม 

รุ่นท่ี 1-19 2535-2552 744 749 663 259 108 2,523 
รุ่นท่ี 20 2553 112 148 91 47 40 438 
รุ่นท่ี 21 2554 104 117 98 78 41 438 

รวม 960 1,014 852 384 189 3,399 
+เพ่ิม/-ลด (8) (31) 7 31 1 - 

ร้อยละ (7.14) (20.95) 7.69 65.96 2.50 48.00 
 หมายเหตุ   จํานวน และร้อยละ ที่เพ่ิมลด เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้ 
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ตารางที่ 18 สถิติผู้สําเร็จการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา  
จําแนกตามสาขา 

ปีการศึกษา จํานวนบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) จํานวนบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) รวม 
ENV. ME CE IE รวม ENV. ME CE IE รวม 

2547-2552 45 18 16 13 92 - - - 7 7 99 
2553 14 8 10 6 38 2 - 1 1 4 42 
2554 7 1 6 15 29 2 5 1 2 10 39 

รวม 66 27 32 34 159 4 5 2 10 21 180 
+เพ่ิม/-ลด (7) (7) (4) 9 (9) - 5 - 1 6  

ร้อยละ (50.00) (87.50) (40.00) 150.00 (23.68) - - - 100.00 150.00  
หมายเหตุ   1. จํานวน และร้อยละ ที่เพ่ิมลด เปรียบเทียบกับปีการศึกษาก่อนหน้านี้   

      2. อักษรย่อสาขาสิ่งแวดล้อม=ENV., เคร่ืองกล=ME, โยธา=CE, อุตสาหการ=IE 

 
 

ตารางที่ 19  รายชื่อบัณฑิตเกยีรตินิยม ประจาํปีการศึกษา 2554 
  
   เกียรตินิยมอันดับ 1  

ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา GPAX 
1 นายประกาศิต บริสุทธ์ิซ้ึงใจ วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 3.77 
2 นายอภิวัฒน์ โพธิยา วิศวกรรมเคร่ืองกล 3.71 
3 นางสาวจริยา พันธา วิศวกรรมไฟฟ้า 3.79 
4 นายวีระ บุญกล้า วิศวกรรมไฟฟ้า 3.76 
5 นายสถิต เกตมณี วิศวกรรมไฟฟ้า 3.53 
6 นายนฤนาท ทองดา วิศวกรรมโยธา 3.53 
7 นางสาวสุพรรษา ชินนะแสง วิศวกรรมอุตสาหการ 3.69 

 
   เกยีรตินิยมอนัดับ 2 

ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา GPAX 
1 นางสาวสลักจิต แก่นศรี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 3.26 
2 นางสาวสุทธิลักษณ์ สารีที วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 3.44 
3 นางสาวอัญชลี สดีี วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ 3.52 
4 นายกฤษณา ประกอบสัน วิศวกรรมเคร่ืองกล 3.38 
5 นางสาวขวัญแข ก่ํารัมย์ วิศวกรรมเคร่ืองกล 3.42 
6 นายพิทักษ์ ใจด่ืม วิศวกรรมเคร่ืองกล 3.27 
7 นายศตวรรษ พรมบุญศรี วิศวกรรมเคร่ืองกล 3.48 
8 นางสาวฉวีวรรณ จอมโคตร วิศวกรรมไฟฟ้า 3.35 
9 นายณัฐพล กิจเพ่ิมเกียรติ วิศวกรรมไฟฟ้า 3.27 
10 นายนิตย์ธร ยืนยง วิศวกรรมไฟฟ้า 3.33 
11 นายปริวิชญ์ วงศ์แหล้ วิศวกรรมไฟฟ้า 3.36 
12 นายวิชรินท์ พรมคุณ วิศวกรรมไฟฟ้า 3.42 
13 นายสุริยา ฝูงใหญ่ วิศวกรรมไฟฟ้า 3.43 
14 นางสาวเสาวนีย์ นาดี วิศวกรรมไฟฟ้า 3.32 
15 นายชานนท์ เขตดอน วิศวกรรมโยธา 3.27 
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   ตารางที่ 19  รายช่ือบัณฑิตเกียรตินิยม ประจําปีการศึกษา 2554 (ต่อ) 

  
    เกยีรตินิยมอนัดับ 2 

ลําดับ ชื่อ – สกุล สาขา GPAX 
16 นายดนัย ปฏิโชติ วิศวกรรมโยธา 3.41 
17 นายนิรันดร์ บุราไกร วิศวกรรมโยธา 3.51 
18 นายภาพงษ์ บุญคําภา วิศวกรรมโยธา 3.69 
19 นางสาวศุภานัน สุนทร วิศวกรรมโยธา 3.32 
20 นายสุรศักด์ิ เกษกุล วิศวกรรมโยธา 3.49 
21 นายสุริยน เวกวัง วิศวกรรมโยธา 3.63 
22 นายเอกมงคล ศรีสุวรรณพันธ์ วิศวกรรมโยธา 3.37 
23 นางสาวเดือนเพ็ญ ทองพรม วิศวกรรมอุตสาหการ 3.37 
24 นายทศพร รามณี วิศวกรรมอุตสาหการ 3.25 
25 นางสาวธิติมา ศรีจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ 3.35 
26 นายภานุวัฒน์ ลักษวุธ วิศวกรรมอุตสาหการ 3.46 
27 นายศรายุทธ ชัยมุงคุณ วิศวกรรมอุตสาหการ 3.47 
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กิจการนักศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีกิจกรรมสนับสนุนการศึกษา บําเพ็ญประโยชน์ เพิ่มพูนความรู้ 
เสริมสร้างทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์สังคม แก่นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรม 
จริยธรรม และมนุษย์สัมพันธ์ ดังนี้  
 

ตารางที่ 20  กิจกรรมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2555 
ลําดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา สถานท่ี 

ด้านคุณธรรม/จริยธรรม และทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
1 วันเชิดชูเกียรติและรับปริญญาบัตร งานกิจการนักศึกษา 20 ธ.ค.54 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 
2 นักศึกษา IE ทํานุบํารุงวัด พัฒนาสังคม ภาควิชาอุตสาหการ 28 ก.ค.55 วัดในเขตรอบหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

3 กิจกรรมวันไหว้ครู ภาควิชา 14 มิ.ย.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 
4 อบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาทุนการศึกษา งานกิจการนักศึกษา 31 ส.ค.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 
5 อบรมบุคลิกภาพกับการสมัครงาน งานกิจการนักศึกษา 8 ต.ค.54 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 
6 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี ม.อบ 27 พ.ค.55 วัดหนองป่าพง 
7 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีกศ.2555 งานวิชาการ 25 พ.ค.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. 
8 การปฐมนิเทศและฝึกงานสาขาวิศวกรรม งานวิชาการ/ภาควิชา มี.ค.-เม.ย.55 แถบภาคตะวันออก/จังหวัด

ใกล้เคียง 
ด้านนันทนาการและกีฬา 

1 การแข่งขันกีฬาเกียร์สัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา 14-19 ต.ค.55 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 การแข่งขันกีฬาเฟรชชี่ ม.อุบลสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา 18-20 พ.ย.54 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3 ทําบุญเล้ียงพระ/สอนน้องร้องเพลง สโมสรนักศึกษา 8-15 มิ.ย.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 

ด้านพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรม 
1 แข่งขันรถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ชุมนุมเคร่ืองกล 17-19 ก.พ.55 กรมทหารราบท่ี 11 กทม. 
2 แข่งขันหุ่นยนต์ TPA  ROBOT ชุมนุมนักประดิษฐ์ 24-27 เม.ย.55 กรุงเทพมหานคร 
3 แข่งขันหุ่นยนต์ ABU ROBOCON ชุมนุมนักประดิษฐ์ 16-17 มิ.ย.55 กรุงเทพมหานคร 
4 แข่งขันหุ่นยนต์ย่าโมโรโบคอน ชุมนุมนักประดิษฐ์ 29 ส.ค.-1 ก.ย.55 จังหวัดนครราชสีมา 
5 แข่งขันคอนกรีตพลังช้าง  ชุมนุมโยธา 22-25 ส.ค.55 ม.พระจอมเกล้าธนบุรี 
6 แข่งขันคอนกรีตมวลเบา  ชุมนุมโยธา 5-8 ก.ย.55 ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์

7 ศึกษาดูงานประจําปี ภาควิชา ต.ค.54,เม.ย.55 แถบภาตะวันออก 
8 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่นภายใต้โครงการความ

ร่วมมือกับ HIDA 
งานประกันคุณภาพ 29 พ.ย.-11 ธ.ค.54 ประเทศญี่ปุ่น 

9 กิจกรรมศึกษาดูงานในรายวิชาวิศวกรรม ภาควิชา ม.ค.-ก.ย.55 โรงงานใน จ.อุบลฯ และแถบภาค
อีสาน 

10 แข่งขันในสาขาวิศวกรรมอ่ืน ๆ ภาควิชา ต.ค.54-ก.ย.55 ตามหน่วยงานแข่งขันระบุ 
11 อบรมสร้างเสริมความรู้ในสาขาวิศวกรรม ภาควิชา ต.ค.54-ก.ย.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 

ด้านวิชาการและบริการวิชาการแก่ชุมชน 
1 ค่ายเยาวชนนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ (E-Camp) ชุมนุมไฟฟ้าฯ 12-16 ต.ค.54 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 
2 ค่าย ไอ-ที สัญจร  รร.ตาลสุมพัฒนา ช.ไอ-ที คาเฟ ่ 26-27 พ.ย.54 อ.ตาลสุม จ.อุบลฯ 
3 ค่ายบริดจสโตน สะพานสานฝันเยาวชนฯ สโมสรนักศึกษา 26-30 พ.ย.54 ร.ร.พิบูลฯ อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 

ด้านอื่น ๆ 
1 เลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา งานกิจการนักศึกษา 20 ก.ย.55 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ 
2 เข้าร่วมประชุมสมาชิก สนวท. สโมสรนักศึกษา ต.ค. 53- 30 ก.ย.55 ตามมติที่ประชุม 
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ทุนการศึกษา 
 ปีการศึกษา 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์มีทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะวิศวกรรมศาสตร์  และแหล่งทุนภายนอกอ่ืน ๆ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 21 ทนุการศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้รับในปีการศึกษา 2555 (จําแนกตามแหล่งทุน)  
ลําดับ แหล่งทุน/ชื่อทุน จํานวน

ทุนการศึกษา 
อัตราต่อทุน จํานวนเงิน

ทุนการศึกษา 
1 ทุนการศึกษา มูลนิธินักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ ์ 1 8,000 8,000 
2 ทุนการศึกษา กองทุนพระบรมราชินี 1 40,000 40,000 
3 ทุนการศึกษา นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพฯ 1 40,000 40,000 
4 ทุนการศึกษา พระบรมราชานุเคราะห์ (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ) 1 63,000 63,000 
5 ทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี (สมเด็จพระเทพฯ) 1 20,000 20,000 
6 ทุนการศึกษา มูลนิธิจุมภฎ-พันธ์ทิพย์ 5 ขึ้นอยู่กับการ

ลงทะเบียนของ น.ศ. 
176,000 

7 ทุนการศึกษา บริษัท ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก.(แบบมีเงื่อนไข) 2 15,000 30,000 
8 ทุนการศึกษา บริษัท ทีเอส เทค (ปท.ไทย) จก.(แบบไม่มีเงือ่นไข) 2 5,000 10,000 
9 ทุนการศึกษา มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ 3 20,000 60,000 
10 ทุนการศึกษา มูลนิธิทาคาฮาชิ 4 30,000 90,000 
11 ทุนการศึกษา มูลนิธิซีเมนต์ไทย 1 20,000 20,000 
12 ทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) 5 15,000 75,000 
13 ทุนการศึกษา บริษัทไทยบริดจสโตน 13 35,000 455,000 
14 ทุนการศึกษา บริษัท ปตท. ประเทศไทย จํากัด  2 8,000 16,000 
15 ทุนการศึกษา บริษัทคาโออินดัสเตรียลฯ 1 8,000 8,000 
16 ทุนการศึกษา เอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี 1 10,000 10,000 
17 ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ 3 20,000 60,000 
18 ทุนการศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ 1 15,000 15,000 
19 ทุนการศึกษา นายประจักษ์-นางสาล่ี  คนตรง 1 4,000 4,000 
20 ทุนการศึกษา มัสกาตีมูลนิธิ 1 3,000 3,000 
21 ทุนการศึกษา Dr. and Mrs Pendleton 1 10,000 10,000 
22 ทุนการศึกษา อายิโน๊ะโม๊ะโต๊ะ 1 25,000 25,000 
23 ทุนการศึกษา รศ.อุทิศ หิมะคุณ 5 5,000 25,000 
24 ทุนการศึกษา โควตาช้างเผือก 3 74,000 222,000 
25 ทุนการศึกษา ไทยโอบายาชิ 2 90,000 180,000 
26 ทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษาพิการ ระดับ ป.ตรี 2 27,000 54,000 
27 ทุนการศึกษา สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 5,000 20,000 
28 ทุนเกียร์ 7 วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2 4,000 8,000 
29 ทุนการศึกษา มูลนิธิต้ังเซ็กกิม 1 6,000 6,000 
30 ทุนการศึกษา มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ 1 20,000 20,000 
31 ทุนการศึกษา มูลธินิหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2 25,000 50,000 
32 ทุนการศึกษา บริษัทสุราทิพย์ 2 15,000 30,000 
33 ทุนการศึกษา มูลนิธิเลนําคิน 1 20,000 20,000 
34 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปี 2555 13 20,000 260,000 
35 ทุนการศึกษา มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 1 10,000 10,000 
36 ทุนการศึกษา บริษัทล๊อกเซเลย์ ยูทีลิตส เวอร์วิส 1 10,000 10,000 
37 ทุนการศึกษา ดร.พิพัฒน์พงศ์ โปษยานนท์ 1 12,000 12,000 
38 ทุนกู้ยืม กองทุนกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 1,209 ขึ้นอยู่กับการลงทะเบียนของ

นักศึกษา 39 ทุนกู้ยืม กองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) 6 
รวม 1.311 - 2,195,000 
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การประกันคุณภาพการศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้มีการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 เป็นต้นมาโดยการประยุกต์
ระบบ TQM (Total Quality Management)  หลัก 5ส. เป็นพื้นฐาน  และหลักการของพุทธศาสนา คืออิทธิบาทส่ี 
(ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ในการทํางาน ทั้งนี้  ได้มีการกําหนดมาตรฐานการทํางานในส่วนต่างๆรวม 9 
องค์ประกอบ (ตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย) และมีการวางนโยบายสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษารวม 6 
นโยบาย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดการเรียนการสอนตามองค์ประกอบของการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา   ตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 9 องค์ประกอบ    คือ    
1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมพัฒนาการศึกษา 4) การวิจัย 5) การบริการ
วิชาการแก่สังคม 6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 7) การบริหารและจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ และ 9) 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และดําเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. 7 ด้าน คือ  1)  ผลิตบัณฑิต 2) งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 3) การบริการวิชาการ  4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5) การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 6) 
หลักสูตรและการเรียนการสอน  และ 7) การประกันคุณภาพ โดยมีนโยบายสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 6 
ด้าน ประกอบด้วย 1) นโยบายด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา 2) นโยบายด้านการวิจัย 3) นโยบายด้าน
การให้บริการทางวิชาการ 4) นโยบายด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5) นโยบายด้านการบริหาร และ 6) นโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ผลการประเมินการประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ได้คะแนน 4.67 (ระดับดีมาก) จากคะแนนเต็ม 5   

 

 
รูปที่ 6 ตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

ประจําปีการศึกษา 2554 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2554 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินการ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน 4.68 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษา 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 4  การวิจัย 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 3.75 ดี 
องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 

รวม 4.67 ดีมาก 
 
 
 

สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์  
ประจําปีการศึกษา 2554 

 
ตารางที่ 23  จดุแข็ง แนวทางเสริม และขอ้สงัเกตเพือ่การพฒันาในภาพรวม 

ลําดับ จุดแข็ง ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
1 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและศักยภาพทาง

วิชาชีพเป็นอย่างดี 
คณะฯ ควรหาแนวทางพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ 

2 นักศึกษามีความรักในองค์กร และมีความสามัคคี  คณะฯ ควรใช้โปรแกรมจัดเอกสารออนไลน์ในการจัด
เอกสารประกันคุณภาพให้ครบทุกองค์ประกอบ 

3 คณะมีระบบการดูแลนักศึกษาทางด้านวิชาการ
และสวัสดิการอย่างดี 

 

4 คณะฯ มีการใช้ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5 คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง  
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ตารางที่ 24  จดุแข็ง แนวทางเสริม และขอ้สงัเกตเพือ่การพฒันา รายองค์ประกอบ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีมีความเชื่อมโยงกับนโยบาย

ชาติ และสถาบันอย่างชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะฯ มีการติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

1. ควรเพ่ิมความชัดเจนในการเชื่อมโยงการประเมินผล
การดําเนินงานกับการปรับปรุงแผน 

จุดอ่อน แนวทางเสริม 
2. ประเด็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ควรมีการสื่อสาร

ระหว่างการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันและระดับ
คณะยังไม่ชัดเจนทําให้เกิดความเข้าใจท่ีคลาดเคลื่อน
ในเรื่องอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ระดับสถาบันและ
คณะ 

1. ควรมีการสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานประกัน
คุณภาพของสถาบัน กับคณะในเรื่ององค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ท่ีเชื่อมโยงกัน 

2. ประเด็นอัตลักษณ์ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2.2 ควรเป็นประเด็น
การประเมินรายคณะฯ ไม่ควรใช้ผลประเมินร่วมกับ
สถาบัน ส่วนตัวบง่ชี้ท่ี 1.2.1 และ 1.2.3 ให้สถาบัน
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบในการ
กําหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะ 

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. นําเสนออัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือเห็นชอบในการกําหนดอัตลักษณ์และ

เอกลักษณ์ของคณะ 
2. การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างงานประกันคณุภาพของมหาวิทยาลัยกับคณะในเรื่ององค์ประกอบและตัว

บ่งชี้ท่ีเชื่อมโยงกันโดยการประชุมหารือถึงแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพร่วมกัน 
 

องค์ประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. คณาจารย์มีระดับคุณวุฒิในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับ
พันธกิจของสถาบัน 

2. คณะฯ มีระบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. คณะฯ มีผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจํานวนมาก 

1. คณะฯ ควรทบทวนและปรับปรุงคุณลักษณะของ
บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง โดยคํานึงถึงความทันสมัยของ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับการเปลีย่นแปลงของ
นานาชาติ 

2. คณะฯ ควรมีมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท้ังภายใน และ
ภายนอกสถาบันให้มากข้ึน 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไม่มี  

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คณะฯ กําหนดมาตรการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท้ังภายใน และภายนอก
สถาบันมากย่ิงข้ึน 
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องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
2. นักศึกษามีความรู้ในวิชาชีพและมีศักยภาพสูงในการ

แข่งขันท้ังเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติ 

คณะควรมีมาตรการในการติดตามควบคุมโครงการของ
นักศึกษาท่ีไม่ได้ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไม่มี  

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คณะกําหนดมาตรการในการติดตามควบคุมโครงการของนักศึกษาท่ีไม่ได้ดําเนินงานตามแผนท่ีกําหนด ดังนี้ 

1. ยกเลิกไม่ให้จัดโครงการท่ีไม่ดําเนินการตามแผน 
2. ไม่สนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการท่ีไม่ดําเนินการตามแผนในปีหน้า 

 
 
องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเข้าใจในระบบ

และกลไกบริหารงานวิจัย ท่ีปรากฏเป็นผลงาน
ต่างๆ เช่น ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท้ังใน
ระดับชาติและนานาชาติ มีการบูรณาการงานวิจัย
เข้ากับการเรียนการสอน  ทําให้องค์ความรู้นั้นส่ง
ถึงนักศึกษา 

2. คณะมีกรรมการบริหารงานวิจัย และระบบติดตาม
ข้อมูลงานวิจัย ท่ีเป็นหน่วยงานสนับสนุน
คณาจารย์ผู้ทํา วิจัย และทําให้เกิดการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุนได้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. คณะมีงานวิจัยบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถ่ิน ท่ี
สามารถตอบโจทย์ความต้องการของท้องถ่ินและ
สังคมได้ 

คณะควรมีนโยบายในการกระตุ้นหรือให้กําลังใจแก่
บุคลากรโดยสร้างแรงจูงใจด้วยการให้รางวัลในการเขียน
ตํารา หรือ การจดสิทธิบัตรต่างๆ 

 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไม่มี  

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
คณะได้จัดกองทุนผลิตตําราเพ่ือกระตุ้นและให้กําลังใจแก่บุคลากรในการเขียนตํารา 
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องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สังคม  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะฯ มีโครงการบริการวิชาการท่ีทําต่อเนื่องทุกปี 

และมีการบูรณาการกับพันธกิจด้านต่างๆ 
1. คณะควรส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรบูรณาการ

การบริการวิชาการไปสู่งานวิจัยให้มากข้ึน 
2. คณะฯ ควรเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่องค์

ความรู้ท่ีได้จากการบริการวิชาการสู่บุคลากรภายใน 
และภายนอกคณะให้มากย่ิงข้ึน  

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไม่มี  

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. คณะส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรบูรณาการการบริการวิชาการไปสู่งานวิจัยดังนี้... 
2. คณะฯ เพ่ิมช่องทางในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่องค์ ความรู้ท่ีได้จากการบริการวชิาการสู่บุคลากรภายในและ
ภายนอกคณะมากข้ึน โดยการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงาน/องค์กรภายนอก และประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์คณะฯ  

 
องค์ประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะฯ มีการนําศาสตร์ทางวิชาชพีมาบูรณาการใน

กิจกรรมท่ีส่งเสริมการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

2. มีรูปแบบในการเผยแพร่คติธรรมท่ีสร้างสรรค์ 

ไม่มี 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไม่มี ไม่มี 

 
องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารจัดการ  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. ผู้บริหารมีธรรมาภิบาล ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ทําให้ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างมาก  
2. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนา

งานอย่างเป็นรูปธรรม 

1. คณะควรมีการเชื่อมโยงการประเมินแผนบริหารความ
เสี่ยง กับการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน
มากข้ึน 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
1. คณะกรรมการประจําคณะยังขาดความชัดเจนใน

ภารกิจบางประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ 
เช่น การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจํา
คณะตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดล่วงหน้า  

2. คณะไม่มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

1. คณะควรจัดให้มีการสร้างความเข้าใจในรายละเอียดท่ี
เกี่ยวข้องของการประกันคุณภาพกับภารกิจของ
กรรมการประจําคณะ 

 
2. ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ความรู้ไปยัง

หน่วยงานและติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้ท่ี
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและการ
วิจัย 

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. คณะได้สร้างความเข้าใจในรายละเอียดให้กับบุคลากรและนักศึกษาทราบ ถึงการดําเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประกันคุณภาพตามภารกิจของกรรมการประจําคณะ  
1. ดําเนินการขยายผลการปรับใช้ความรู้จากบุคคลไปยังหน่วยงาน และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้ท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัยโดย 
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องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. การจัดสรรงบประมาณมีหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจน เป็น

รูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพ 

2. งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม ตามภารกิจ
หลักสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ 

3. มีโปรแกรมการติดตามลูกหนี้ และโปรแกรมจัดการ
เอกสารท่ีพัฒนาโดยคณะฯ และใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. มีการพัฒนาโปรแกรมบริหารงบประมาณและ
รายงานทางการเงินเพ่ือสร้างฐานข้อมูลท่ีทันสมัย
และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในคณะ
เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงนิได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 

1. การติดตามลูกหนี้ ควรเชื่อมโยงกับระบบการจัดการ
เอกสาร เพ่ือประหยัดทรัพยากร 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
1. ร้อยละ 40 ของเงินรายได้คณะที่ได้รับการจัดสรรจาก

มหาวิทยาลัย ไม่เป็นปัจจุบันตามปีการศึกษา และ
ปีงบประมาณ 

2. ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการวิชาการฯ ยังไม่
เป็นปัจจุบัน 

1. ควรเสนอแนวทางการปรับปรุงเร่ืองการจัดสรรเงิน
รายได้คณะ 

2. ควรปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการ
วิชาการฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. คณะเสนอแนวทางการปรับปรุงเร่ืองการจัดสรรเงินรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
2. คณะปรับปรุงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของศูนย์บริการวิชาการฯ ให้เป็นปัจจุบัน 

 
 
องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1. คณะมีแนวปฏิบัติท่ีดีด้านประกันคุณภาพ เช่น 

ระบบสารสนเทศท่ีให้ข้อมูลสนับสนุนการประกัน
คุณภาพ  

1. คณะควรมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีให้กับหน่วยงาน
อ่ืนนําไปใช้ประโยชน์ 

จุดอ่อน ข้อสังเกตเพื่อการพัฒนา 
ไม่มี 1. คณะฯ ควรเพ่ิมการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพ

ระหว่างสถาบันและดําเนินการติดตาม ประเมินผลการ
สร้างเครือข่าย เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาการทํางาน
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
1. คณะมีการเผยแพร่แนวปฏิบัติท่ีดีให้กับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ 
2. คณะฯ เพ่ิมการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบันและดําเนินการติดตาม ประเมินผลการสร้าง

เครือข่าย  
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การบริการสารสนเทศทางวิศวกรรม 

ในปีการศึกษา 2555  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดให้บริการห้องบริการสารสนเทศ
ทางวิศวกรรมตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 20.00 น (วันธรรมดา) หรือเวลา 16.00 น (วันหยุด) หรือเวลา 24.00 น (ช่วง
สอบ) ได้จัดสถานที่ เพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ
เครือข่ายไร้สาย และจัดหาทรัพยากรส่ือการเรียนรู้ (หนังสือ วารสาร อุปกรณ์ และส่ือการเรียนรู้อื่น ๆ) เพิ่มเติม 
(ตารางที่ 25 ถึงตารางที่ 29) เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร ได้ค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลอย่างเต็มที่ 

 
 

ตารางที่ 25  หนังสือและวารสารห้องสมุด ปีการศึกษา 2554-2555 
ลําดับ ประเภทหนังสอื/วารสาร/สื่อ จํานวน หน่วย 

2554 2555 
1 คอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น 2 4 เครื่อง 
2 หนังสือภาษาองักฤษ 5,401 4,383 เล่ม 
3 หนังสือภาษาไทย 9,976 10,918 เล่ม 
4 โครงงาน และวทิยานิพนธ ์ 1,407 1,612 เล่ม 
5 วารสารภาษาไทย 75 219 รายช่ือ 
6 วารสารภาษาอังกฤษ 19 33 รายช่ือ 
7 แผ่น CD และ VCD 820 885 แผ่น 
8 ชุด CD ROM 3 3 ชุด 
9 หนังสือพิมพ ์ 6 6 รายช่ือ 
10 ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 12 14 ฐานข้อมูล 

 
 

ตารางที่ 26  สถิติการใช้บริการห้องสมุด ปีการศึกษา 2554-2555 
ลําดับ ประเภทหนังสอื/วารสาร/สื่อ จํานวน หน่วย 

2554 2555 
1 ผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด 144,265 178,046 คน 
2 ผู้เข้าใช้บริการยมื-คืน 17,390 18,124 ครั้ง 
3 ผู้เข้าใช้บริการตอบคําถามและช่วยค้นคว้า 2,605 2,788 คน 
4 ผู้เข้าใช้บริการห้องศึกษากลุ่มย่อย 4,252 5,022 คน 
5 ผู้เข้าใช้บริการห้องฉายวดีิทัศน์ 5,228 6,481 คน 
6 ผู้เข้าใช้บริการหมากรกุ 1,560 2,154 คน 
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ตารางที่ 27  หอ้งบริการและอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ สําหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2554-2555 
ลําดับ ห้อง หรือ อุปกรณ์ จํานวน หน่วย 

2554 2555 
1 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 20 ที่นั่ง 2 1 ห้อง 
2 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 48 ที่นั่ง 2 2 ห้อง 
3 ห้องบริการคอมพิวเตอร์ขนาด 75 ที่นั่ง 2 2 ห้อง 
4 ห้องบริการสืบค้นข้อมูล 60 ที่นั่ง 1 - ห้อง 
5 เครื่อง คอมพิวเตอร์ PC Pentium III  116 - เครื่อง 
6 คอมพิวเตอร์ DUAL-PC Pentium III 933 MHz 19 - เครื่อง 
7 คอมพิวเตอร์ Pentium 4 Core 2 Duo 98 90 เครื่อง 
8 คอมพิวเตอร์ AMD x 2 61 59 เครื่อง 
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ PowerPC 3 3 เครื่อง 
10 คอมพิวเตอร์โนต้บุ้ค 2 2 เครื่อง 
11 เครื่องพิมพ์ Laser  ขนาด A3 1 1 เครื่อง 

 
 

ตารางที่ 28  จาํนวนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สาํหรับบริการสํานักงาน ปีการศึกษา 2554-2555 
ลําดับ รายละเอยีด จํานวน หน่วย 

2554 2555 
1 คอมพิวเตอร์ AMD x 2 10 13 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ P4 10 6 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ Laser  ขนาด A3 2 - เครื่อง 
4 คอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค - 6 เครื่อง 

 
ตารางที่ 29 อปุกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายปีการศึกษา 2552-2554 

ลําดับ รายละเอยีด จํานวน หน่วย 
2554 2555 

1 คอมพิวเตอร์แมข่่าย HP Dual-Pentium 
III 933 

2 1 เครื่อง 

2 คอมพิวเตอร์ Workstation 1 1 เครื่อง 
3 คอมพิวเตอร์แมข่่าย Xenon 5 5 เครื่อง 

 
 



29 

 
โครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ให้บริการวิชาการและชุมชน 
และกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจํางบประมาณ พ.ศ.2555 ดังนี้ 

 
ตารางที ่30  โครงการวิจยั ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

1 การศึกษาตัวแปรและการดูดซับพลังงานของท่อ
ทรงเรียวผนังบางโดยใช้วัสดุประกอบเสริมแรง
ภายใต้แรงกระทําตามแนวแกน 

ดร.รัชดา โสภาคะยัง 248,600 งบประมาณแผ่นดิน 

2 การศึกษาคุณลักษณะของการกระแทกของลํา
พุ่งความเร็วสูงภายในของเหลว 

ผศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร 188,600 งบประมาณแผ่นดิน 

3 การศึกษาและพัฒนาวัสดุผสมท่ีเป็นตัวประสาน
ในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว 

อ.ตะวันฉาย โพธ์ิหอม 182,000 งบประมาณแผ่นดิน 

4 การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะ
กังหันลมความเร็วตํ่าเพ่ือผลิตไฟฟ้า 

อ.ทรงสุภา พุ่มชุมพล 126,800 งบประมาณแผ่นดิน 

5 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความ
ร้อน 

อ.ทรงสุภา พุ่มชุมพล 178,500 งบประมาณแผ่นดิน 

6 การฟ้ืนฟูน้ําใต้ดินท่ีปนเปื้อนสารกําจัดศัตรูพืช
โพรฟีโนฟอสด้วยวิธีทางชีวภาพเชิงปรับปรุงโดย
ใช้หลักการเติมเชลล์ท่ีถูกกระตุ้น 

ผศ.ดร.สุมนา สิริพฒันากุล 178,500 งบประมาณแผ่นดิน 

7 การพัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณ
คลื่นสมองสําหรับการตรวจหาการชัก 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  
จันทร์จรัสจิตต์ 

170,500  งบประมาณแผ่นดิน 

8 การจัดเส้นทางของการเก็บขยะในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 132,000  งบประมาณแผ่นดิน 

9 การปรับปรุงเสถียรภาพทางแรงดันไฟฟ้าของ
ระบบไฟฟ้าในพ้ืนท่ีภาค ต.อ./เหนือของ
ประเทศไทยจากปัญหาภัยแล้ง 

ดร.คมสันต์ ดาโรจน์ 180,800 งบประมาณแผ่นดิน 

10 การศึกษาคุณสมบัติของรอยเชื่อมวัสดุต่างชนิด
ท่ีเชื่อมด้วยวิธีเชื่อมเสียดทาน 

ดร.รัชดา โสภาคะยัง 142,300  งบประมาณแผ่นดิน 

11 การย่อยสลายสีย้อมสังเคราะห์ด้วยเอนไซม์แลค
เคสหยาบในถังปฏิกรณ์ชีวภาพเย่ือกรอง 

ผศ.ดร.กรรณิกา  
รัตนพงศ์เลขา 

164,100  งบประมาณแผ่นดิน 

12 การกําจัดสีย้อมผ้าเคมีสังเคราะห์จากน้ําเสีย
ท่ีมาจากภาคอุตสาหกรรมครัวเรือนโดยใช้วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร 

ดร.จักรกฤษณ์ อัมพุช 130,900  งบประมาณแผ่นดิน 

13 คุณลักษณะของลําพุ่ง Non-Newtonian fluid 
ความเร็วสูงในของเหลว 

ผศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร 157,800  งบประมาณแผ่นดิน 

14 การประมาณหาสัดส่วนของ sdLDL โดยเทคนิค
วัดการกระเจิงแสงแบบพลวัต 

ดร.สุชิน ไตรรงค์จติเหมาะ 40,000 สกว. 

15 แบบจําลองผิวหนังสําหรับวิเคราะห์การเกิดรอย
ย่นในผิวสูงวัย 

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 40,000 สกว. 

รวม 2,261,400  
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ตารางที ่31  โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

1 วันเทคโนโลยีวิศวกรรม นายธิติกานต์ บุญแข็ง 187,500 งบประมาณแผ่นดิน 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์กับโครงงานวิทยาศาสตร์ 
รุ่น3 

อ.ธนกร ลิ้มสุวรรณ 61,700 งบประมาณแผ่นดิน 

3 โครงการค่ายต้นกล้าวิศวกรรม (Young 
Engineering Camp) 

อ.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ 72,500 งบประมาณแผ่นดิน 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์และเซนเซอร์ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ รุ่นท่ี 3 

นายสมนึก เวียนวัฒนชัย 47,500 งบประมาณแผ่นดิน 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์
หุ่นยนต์ คร้ังท่ี 4 

นายวิชชุกร อุดมรัตน์ 42,700 งบประมาณแผ่นดิน 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
วงจรอิเล็กทรอนิกส์กับหุ่นยนต์เบื้องต้น รุ่นท่ี 2 

นายสมนึก เวียนวัฒนชัย 35,000 งบประมาณแผ่นดิน 

7 การวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณดิจิตอล
เบื้องต้น และการประยุกต์ใช้งานต่าง ๆ 

ผศ.ดร.ศุภฤกษ์  
จันทร์จรัสจิตต์ 

50,000 งบประมาณแผ่นดิน 

8 การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การ
บํารุงรักษาเคร่ืองจักรกลอุตสาหกรรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากข้าว" 

ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 25,100 งบประมาณแผ่นดิน 

9 การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ
ในการแก้ปัญหาของชุมชนเพ่ิมประสิทธิภาพ
และลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 50,000 งบประมาณแผ่นดิน 

10 การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสา
หการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพ่ิมประสิทิ
ภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจ "ฆ้อง บ้าน
ทรายมูล" 

อ.สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์ 37,500 งบประมาณแผ่นดิน 

11 การบํารุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน และการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ําเบื้องต้นเพ่ือ
ประกอบการประเมินคุณภําพระบบประปา
หมู่บ้าน 

นางสาวกาญจนา พานแกว้ 31,900 งบประมาณแผ่นดิน 

12 เทคนิคการออกแบบและซ่อมบํารุงระบบ
ควบคุมมอเตอร์ของประปาหมู่บ้านและชุมชน 

นายราเชนทร์ บุญทัน 50,000 งบประมาณแผ่นดิน 

13 การใช้พลังงานเซลล์แสงอาทิตย์ในการสูบน้ํา
เพ่ือการเกษตรของชุมชน ระยะท่ี 2 

รศ.อุทัย สุขสิงห์ 50,000 งบประมาณแผ่นดิน 

14 การประชุมวิชาการนานาชาติ เร่ือง “การผลิต
แบบอัจฉริยะและระบบการจัดการโลจิสติกส์ 
คร้ังท่ี 8” 

รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปติาคะโส 1,463,385.50  ผู้เข้าร่วมประชุม 

15 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยี
การผลิตและการใช้เตาช่ีวมวลทรงกระบอกใน
ครัวเรือนและกลุม่อุตสาหกรรมครวัเรือน 

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง 412,500 กระทรวงพลังงาน 
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ตารางที ่31  โครงการบริการวิชาการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

แหล่งทุน 

16 ท่ีปรึกษาโครงการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพระบบผลิตน้ําร้อนและพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบผสมผสานฯ 

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง 1,451,250  กระทรวงพลังงาน 

17 ท่ีปรึกษาโครงการวิจัยออกแบบต้นแบบ
โรงงานผลิตเอทานอลและเคร่ืองหีบข้าวฟ่าง
หวาน 

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง 758,800  กระทรวงพลังงาน 

18 บริการวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 279,659.30  - 
19 บริการวิชาการด้านการทดสอบวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 4,755 - 
20 บริการวิชาการในสาขาวิศวกรรม คณะวิศวฯ   162,450  - 

รวม 5,303,699.80  
 

ตารางที ่32  โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
แหล่งทุน 

1 โครงการบํารุงศาสนสถานในบริเวณใกล้เคียง
มหาวิทยาลัอุบลราชธานี คร้ังท่ี 6 

นายประณิธาน สวุรรณธาดา 32,500 งบประมาณแผ่นดิน 

2 โครงการกิจกรรมวันเด็กในโรงเรียนชนบท
ห่างไกล 

ดร.ประสิทธ์ิ นครราช 20,300 งบประมาณแผ่นดิน 

3 การศึกษาและจดัทําฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เกี่ยวกับการประดิษฐ์กรรมทางเทคโนโลยีสิ่งของ
เคร่ืองใช้ในอดีตของอีสานตอนล่างด้วย
ฐานข้อมูลสารสนเทศ (GIS) ผ่านอินเตอร์เน็ต 

รศ.อุทัย สุขสิงห์ 75,000 งบประมาณแผ่นดิน 

รวม 127,800  
 

 

 

ในปีงบประมาณ 2555 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารวิชาการระดับประเทศ/ระดับนานาชาติ และได้นําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ และได้รับการอ้างอิงในวารสารทางวชิาการต่าง ๆ ดงัตารางที่ 33-37  
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ตารางที่ 33 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ ประจาํปีงบประมาณ 2555 

ลําดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เล่มที ่ วัน/เดือน/ปีของ
วารสารที่พิมพ ์

1 นุชสรา เกรียงกรกฎ และ 
ปรีชา เกรียงกรกฎ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําหรับการจัดสมดุลการ
ประกอบ กรณีศึกษา 
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสําเร็จรูป 
จ.อุบลราชธานี 

วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 39 
ฉบับที่ 2 
หน้า 131-
138 

1-30 มิถุนายน 
55 

2 ปรีชา เกรียงกรกฎ และ 
นุชสรา เกรียงกรกฎ 
 

ระบบงานวางแผนการตัด
สําหรับพัสดุแบบหนึ่งมิติบน
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 1 หน้า 1-
11 

1-30 มิถุนายน 
55 

3 วรเวษฐ์ แสงสีดา 
ธนรัฐ ศรีวีระกุล 
ชญานนท์ แสงมณี และ 
กุลเชษฐ์ เพียรทอง 

การศึกษาสมรรถนะของ 
อีเจ็คเตอร์ไอน้ําท่ีใช้ในการ
อบแห้งสูญญากาศ 

วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 39 
ฉบับที่ 2 
หน้า 291-
299 

1 ก.ค.-30 ก.ย.55 

4 สนั่น เถาชารี และ 
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

การประยุกต์ใช้แผนผังสาย
ธารคุณค่าในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทย 

วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 
ฉบับที่ 5 
หน้า 687-
705 

1 ก.ย.-31 ต.ค.55 

5 ฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี และ 
ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 

การแก้ปัญหาการจัดเส้นทาง
การขนส่งยานพาหนะด้วย
วิธีอาณานิคมมด กรณีศึกษา 
บริษัทเจียระไนเคร่ืองด่ืม 
จํากัด 

วารสารวิจัย มข. ปีที่ 17 
ฉบับที่ 5 
หน้า 706-
714 

1 ก.ย.-31 ต.ค.55 

6 จักรกฤษณ์ อัมพุช และ 
บุญส่ง จุฑารัตน์ 

พฤติกรรมการดูดซับสีย้อม 
รีแอ็คทีพแบล็ค 5 บนถ่าน 
กัมมันต์ท่ีเตรียมจากชาน
อ้อย 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2 

1 ก.ค.-31 ธ.ค.55 

7 สมญา ภูนะยา การจําลองทางคอมพิวเตอร์
เพ่ือศึกษาการดูดซับ
พลังงานของท่อหน้าตัด
หลายเหลี่ยมภายใต้แรง
กระแทก 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2 หน้า 
88-96 

1 ก.ค.-31 ธ.ค.55 

8 วชรภูมิ เบญจโอฬาร และ 
สถาพร โภคา 

การสร้างแผนการตัด
เหล็กเส้นในงานก่อสร้างด้วย
วิธี Pattern Cut Plus 
Best-Fit Decreasing 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2  

1 ก.ค.-31 ธ.ค.55 

9 Chatchai Kanyawut 
Julia S.Higgins 

Segregation of SEBS 
Triblock Copolymers to 
the Interface between 
Immiscible 
Homopolymers 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2 หน้า 
35-49 

1 ก.ค.-31 ธ.ค.55 
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ตารางที่ 33 ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับประเทศ ประจาํปีงบประมาณ 2555 (ต่อ) 

ลําดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อวารสาร เล่มที ่ วัน/เดือน/ปีของ
วารสารที่พิมพ ์

10 เมธาสิทธ์ิ โชคฤทัย 
ธนรัฐ ศรีวีระกุล 
วรเชษฐ์ แสงสีดา 
ณัฎฐ์ สุวรรณกูฎ 

การศึกษาเชิงทดลอง
สมรรถนะเชิงความร้อนของ
ท่อความร้อนแบบอีเจ็คเตอร์ 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2  

1 ก.ค.-31 ธ.ค.55 

11 พิศาล สมบัติวงศ์ 
ประชาสันติ ไตรยสุทธ์ิ 
และ กุลเชษฐ์ เพียรทอง 

สมรรถนะ มลพิษและ
คุณลักษณะการเผาไหม้ของ
เคร่ืองยนต์ดีเซลท่ีใช้น้ํามัน
ดีเซลและก๊าซชีวมวลเป็น
เชื้อเพลิงร่วม 

วารสารวิชาการ 
วิศวกรรมศาสตร์  
ม.อบ. 

ปีที่ 5 ฉบับ
ที่ 2  

1 ก.ค.-31 ธ.ค.55 

12 ณัฐกร หม่ืนทาง 
รัฐพงศ์ ปฏิกานัง และ 
อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
อากาศในไซโลเหล็กเพ่ือเก็บ
ข้าวเปลือกขนาด 2,000 ตัน 

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 

ปที่ 43 
ฉบับที่ 3 

1 ก.ย.-31 ธ.ค.55 

13 ธนกร หอมจําปา 
อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 
และ ประทีป ตุ้มทอง 

ผลของปริมาณปลานิลท่ีมี
ต่อเงื่อนไขการอบแห้งท่ี
เหมาะสม 

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 

ปีที่ 43 
ฉบับที่ 3 

1 ก.ย.-31 ธ.ค.55 

14 อําไพศักด์ิ ทีบุญมา  
วันชัย สุตะพันธ์ และ 
ทรงสุภา พุ่มชุมพล 
 

ความสิ้นเปลืองพลังงาน
จําเพาะเคร่ืองอบข้าวเปลือก
แบบไหลคลุกเคล้าขนาด 30 
ตันต่อชั่วโมง 

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 

ปีที่ 43 
ฉบับที่ 3 
หน้า 195-
198 

4 ก.พ.-31 พ.ค.
36 

15 สัณฑ์ โอฬาพิริยกุล การใช้หลักการของ Exergy 
ในการวิเคราะห์การใช้การ
ใช้ทรัพยากรของประเทศ
ไทย 

วารสารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม(Journal 
of Industrial 
Technology) 

ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 1 หน้า
71-90 

1 ม.ค.-30 เม.ย.
56 

16 ประทีป ตุ้มทอง 
อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 
และ ธนกร หอมจําปา 

ผลของความเร็วลมต่อจล
นพสศาสตร์การอบแห้งเนื้อ
โคด้วยลมร้อนร่วมรังสี
อินฟราเรด 

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 

ปีที่ 43 
ฉบับที่ 3 

1 ก.ย.-31 ธ.ค.55 

17 ประทีป ตุ้มทอง 
อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 
ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 
และ ธนกร หอมจําปา 

การศึกษาพฤติกรรมการ
อบแห้งปลานิล Tilapia 
nilotica (ด้วยลมร้อน) 

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 

ปีที่ 43 
ฉบับที่ 3 

1 ก.ย.-31 ธ.ค.55 

18 ประพันธ์พงษ์ สมศิลา 
อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 
ประทีป ตุ้มทอง 
สุริยา อุดด้วง และ  
มานะ วิชางาม 

ชนิดโครงสร้างของโรงเรือน
ท่ีมีผลต่อการไหลเวียนและ
อุณหภูมิของอากาศภายใน
โรงเรือนอบแห้งแสงอาทิตย์ 

วารสารวิทยาศาสตร์
เกษตร 

ปีที่ 43 
ฉบับที่ 3 

1 ก.ย.-31 ธ.ค.55 
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1 Natthawat 
Ruangtrakoon Tongchana 
Thongtip   
Satha Aphornratana  
Thanarath Sriveerakul 

CFD simulation on 
the effect of primary 
nozzle geometries for 
a steam ejector in 
refrigeration cycle 

International 
Journal of 
Thermal 
Sciences 

Volume 
13 No.1 

23 july,2012 

2 Kowit Suwannahong, 
Winai Liengcharernsit, 
Wipada Sanongraj and 
Jittiporn Kruenate 

Application of Nano-
TIO2/LDPE composite 
filem on 
photocatalytic 
oxidation degradation 
of dichloromethane 

Journal of 
Environmental 
Biology 

Volume 
33 No.5 

1-30 
September,2012 

3 Anirut Mutthujak, 
Chaidet Kasamninitporn, 
Wuttichai Sittiwon and 
Kulachet Pianthong 

Visualization of 
supersonic non-
Newtonian liquid jets 

Applied 
Mechanics and 
Materials 

Volume 
187,pp 63-
67 

26 June, 2012 

4 Nguyen Thanh Giao; 
Limpiyakorn, Tawan; 
Siripattanakul 
Ratpukdi, sumana 

Inhibition Kinetics of 
Ammonia Oxidation 
Influenced by Silver 
Nanoparticles 

WATER AIR AND 
SOIL POLLUTION 

Volume: 
223 Issue: 
8 Pages: 
5197-5203 

1-30 
September,2012 

5 Sumana 
Siripattanakul 
Ratpukdi 

Entrapped cell 
system for 
decentralized 
hospital wastewater 
treatment: inhibitory 
effect of disinfectants 

ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY 

Volume: 
33 Issue: 
20 Pages: 
2319-2328 

1-31 
October,2012 

6 จักรกฤษณ์ อัมพุช 
บุญส่ง จุฑารัตน์ 

Removal of Methyl 
Orange from 
Synthetic Wastewater 
onto Chitosan-Coated 
Montmorillonite Clay 
in Fixed-Beds 

GMSARN 
Internation 
Journal 

vol.6 No.4 1-31 
December,2012 

7 Limkatanyu, 
Suchart ; 
Kuntiyawichai, 
Kittisak; Spacone, 
Enrico 

Nonlinear Winkler-
based beam element 
with improved 
displacement shape 
functions 

KSCE JOURNAL 
OF CIVIL 
ENGINEERING 

Volume 
17 lssue 1 
Pages 192-
201 

1-31 January-31 
May 2013. 

8 Wiwat Puatasananon 
And Victor saouma 

Chemo-Mechanical 
Micromodel for Alkali 
Silica Reaction 

ACI Material 
Journal 

No.110-
M07 

1 January-28 
February,2013 
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วารสารท่ีพิมพ์ 
1 สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ และ 

ภาคภูมิ สมบูรณ์  
  

การประเมินอายุหลังการเก็บเกียว
ของสับปะรดด้วยจมูกอิเล็กทรอนิกส์ 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 34 
(EECON-34) 

30 พ.ย.-2 ธ.ค.55 

2 อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล และ 
สถาพร โภคา 
  

ข้อจํากัด ในการปรับปรุงการทํางาน
ของบริษัทรับเหมาขนาดกลางและ
ย่อมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 17 

9-11 พ.ค.55 

3 ทวีศักด์ิ วังไพศาล   
จักรกฤษ คุณมี  และ 
นิตยา สุวรรณเพ็ชร 

การจําลองอัตราการไหลของแก๊สผ่าน
ระบบปิดกลบ 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ คร้ัง
ท่ี 17 

9-11 พ.ค.55 

4 วรการ วงศ์สายเชื้อ  
ดุษฎี ทิวคู่, สุภาพร พิทักษ์พลู 
ปรียานุช ลีโคกกลาง 

ระบบอ่านมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ
ผ่านสายไฟฟ้ากําลัง 

การประชุมวิชาการ มอบ. 
วิจัย คร้ังท่ี 6 

25-27 ก.ค.55 

5 สุขอังคณา ลี,  
โชกุล วิริยาธะนาโชติ, 
วัชรินทร์ อระบุตร,  
จุฑารัตน์ สมสุข, และ
เบญจมาศ เบญจรูญ 

การเปรียบเทียบความแข็งของ
เหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางระหว่าง
การอบชุบและการเชื่อมพอกผิว
สําหรับงานต้านทานการเสียดสี 

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
(IE-Network 2012) 

17-19 ต.ค.55 

6 สุริยา โชคสวัสด์ิ,  
พรศิลป์ พิเศษ, และ 
มณีรัตน์ พิมพ์พิทักษ์ 

คุณสมบัติของทรายฟูรานเรซ่ินท่ีนํา
กลับมาใช้ใหม่ กรณีศึกษา: ทราย
แม่น้ําโขงและแม่น้ํามูล 

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
(IE-Network 2012) 

17-19 ต.ค.55 

7 ตะวันฉาย โพธ์ิหอม การศึกษาการพัฒนาล้อหินเจียรไน
จากทรายแม่น้ํามูล 

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
(IE-Network 2012) 

17-19 ต.ค.55 

8 จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ และ
ตะวันฉาย โพธ์ิหอม 

การจัดการต้นทุนการผลิต
โรงงานผลิตเนื้อสุกร 

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
(IE-Network 2012) 

17-19 ต.ค.55 

9 ปรีชา เกรียงกรกฎ, และ
นุชสรา เกรียงกรกฎ 

การเลือกเคร่ืองจักรโดยวิธีจุดคุ้มทุน
ของมูลค่าเงินเทียบเท่ารายปี สําหรับ
กรณีอัตราผลตอบแทนไม่คงท่ี 

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
(IE-Network 2012) 

17-19 ต.ค.55 

10 จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์,  
ตะวันฉาย โพธ์ิหอม,  
สุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์, และ
อมต ยอดคุณ 

การบูรณาการงานวิศวกรรม 
อุตสาหการกับงานวิจัยเพ่ือท้องถ่ิน 

การประชุมวิชาการข่ายงาน
วิศวกรรมอุตสาหการ 2555 
(IE-Network 2012) 

17-19 ต.ค.55 
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11 Chakkrit 
Umpuch,Sasawat 
Chandapradit,Mutjarin 
Niyamosot,Chinnawat 
Kruasoongnoen,Chatchai 
Kunyawut 

Adsorption Characteristics of 
Reactive Black 5 from Aqueous 
Solution on Organo-clay 

การประชุมวิชาการ
วิศวกรรมเคมีและเคมี
ประยุกต์แห่งประเทศไทย 
คร้ังท่ี 22 

25-26 ต.ค.55 

12 ผดุง กิจแสวง ,  
มงคล ปุษยตานนท์ และ
บงกช สุขอนันต์ 

การตรงจวัดระดับเย้ืองศูนย์มอเตอร์
ด้วยวิธีปาร์คเวกเตอร์เชิงความถี่ 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 35 

12-14 ธ.ค.55 

13 บงกช สุขอนันต์ ,  
มงคล ปุษยตานนท์ ,  
จิตติวัฒน์ แก้วสง่า และ 
นภาวรรณ สุขเกตุ 

การศึกษาการตรวจการร่ัวของถังปิด
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ภาพ 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 35 

12-14 ธ.ค.55 

14 Araya Florence ,  
Alex J Hariz and Opas 
Trithaveesak 

Fabricaion of a Grating Light 
Modulator (GLM) Using Standard 
CMOS Processes 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 35 

12-14 ธ.ค.55 

15 Nakrop Jinaporn and 
Poompat 
Saengudomlert 

Development of Software Tool 
for Packet Delay Analysis of Time 
Division Multiplexed Passive 
Optical Networks 

การประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า คร้ังท่ี 35 

12-14 ธ.ค.55 

16 ช่วงชัย ชุปวา ,  
พิเชฐ นิลดวงดี ,  
ชวลิต ถ่ินวงศ์พิทักษ์ 

อิทธิพลของความดันในการเสียดทานท่ี
มีผลต่อความแข็งแรงของรอยเชื่อมท่ี
เชื่อมด้วยความเสียดทานภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรอ่ืนๆ 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 26 

24-27 ต.ค.55 

17 อนิรุตต์ มัทธุจักร์,  
ปิฎก ทอนศรี,  
กษิณวิช สังฆมณี และ 
อติชาติ พิมพ์เทพ 

สมรรถนะของชุดทดลอง Horizontal 
Single Stage Gas Gun 

การประชุมวิชาการเครือข่าย
วิศวกรรมเครื่องกลแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 26 

24-27 ต.ค.55 

18 ทวีศักด์ิ  วังไพศาล การวิจัยเพ่ือพัฒนาลุ่มน้ําขนาดเล็ก 
กรณีศึกษา ลุ่มน้ําห้วยข้าวสาร 

การสัมนาแลกเปลีย่นผลงาน
วิชาการ/ผลงานวจิัย ด้าน
การบริหารจดัการทรัพยากร
นํ้า ครั้งท่ี 2 

26-27 ก.ค.55 

 



37 

 
ตารางที่ 36 จํานวนผลงานนาํเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจําปีงบประมาณ 2555  

ลําดับ ชื่อผู้เขียน ชื่อบทความ ชื่อการประชุม วัน/เดือน/ปีของ
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1 Sumana 
Siripattanakul-
Ratpukdi and 
Thitiporn Tongkling 

Municiple Waste Water 
Treatment Using Barium 
Aliginate Entapped Activate 
Sludge : Adjustment of 
Utilization Condition 

The 2012 3rd International 
Conference on Chemical 
Engineering and Applications 

27-28 October, 
2012 

2 Suchin 
Trirongjitmoah 

Estimate of small dense LDL 
fraction using dynamic light 
scattering and preciptation 
method 

The 8th International 
Conference on Optics-
Photonics Design and 
Fabrication 

2-5 July, 2012 

3 Thanudkij Chareerat 
Griengsak 
Kaewkulachai and 
Kanyapak Jodnok 

Fundamental Study on Wearing 
and Abrasion Resistance of 
Porous Concrete 

international conference of 
Asian Concrete Federation 
(ACF2012) 

24-26 
October,2012 

4 Thanudkij 
Chareerat , 
K.Primraksa, 
Shigemitsu 
Hatanaka and Priya 
Chindaprasert 

Sunflat and Sulfuric resistance 
on fly ash geopolymer 

Australasia and South-East 
Asia Structural Engineering 
and Construction 
Conference 

28 November-2 
December,2012 

5 Anirut  Matthujak 
and Prakorn 
Ngawket 

Impact Pressure Measurement 
of High Speed Liquid Jets 

The international 2 nd 
Conference on Engineering 
and Applied Science (ICEAS 
2013) 

15-17 March,2013 

6 Rapeepan 
Pitakaso, and 
Thongpoon 
Thongdee 

Solving a Multi-Objective, 
Source & Stage Location-
Allocation Problem Using 
Differential Evolution 

Proceeding of the 13th Asia 
Pacific Industrial Engineering 
and Management Systems 
Conference (APIEMS 2012) 

2-5 December,2012 

7 Natthapong 
Nanthasamroeng, 
and Rapeepan 
Pitakaso 

A Comparison of ILS and VNS 
Heuristics for Multi-Stages and 
Multi-Objectives Location-
Routing Problem 

Proceeding of the 13th Asia 
Pacific Industrial Engineering 
and Management Systems 
Conference (APIEMS 2012) 

 

8 Sombat Sindhuchao Grasp with vlsn for an inventory 
- broblen 

Proceeinger of The 
International Conference on 
touism transport and 
logistics 2013 

14-16 
February,2013 

9 Chatchi Kunyawut 
and Julia S. Higgins 

Effect of SEBS Copolymers on 
the Interfacial Strength Between 
PS ang LDPE 

TIChE International 
Conference 2012 

25-26 October,2012 
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10 Chawalit 
Thinvongpituk , 
Nirut Onsalung 

Crush Response of Polyurethane 
Foam-Filled Aluminum Tube 
Subjected to Axial Loading 

Internationl Conference on 
Frontiers of Mechanical 
Engineering Material and 
Energy (ICFMEME 2012) 

20-21 
December,2012 

11 Suparerk Janjarasjitt Examination of Temporal 
Characteristic of Wavelet 
Subbands of Scalp Epileptic EEG 
Based on the Local Min-Max 

The International 
MultiConference of 
Engineers and Computer 
Scientists 2013 (IMECS 2013) 

13-15 May,2013 
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และลงตีพิมพ์ 
วัน /เดือน/ปี 

ท่ีตีพิมพ์ของวารสาร
ท่ีมีการอ้างอิง 

1 ธนรัฐ ศรีวีระกุล Investigation and improvement of 
ejector refrigeration system using 
computational fluid dynamics 
technique 

INTERNATIONAL 
JOURNAL OF ENERGY 
RESEARCH 

1 November,2011 

2 ธนรัฐ ศรีวีระกุล Experimental studies of a single-
effect absorption refrigerator using 
aqueous lithium-bromide: Effect of 
operating condition to system 
performance 

APPLIED THERMAL 
ENGINEERING 

1 November,2011 

3 ทวีศักด์ิ วังไพศาล Analytical modelling of gas leakage 
rate through a geosynthetic clay 
liner-geomembrane composite liner 
due to a circular defect in the 
geomembrane 

JOURNAL OF 
GEOTECHNICAL AND 
GEOENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

1 November,2011 

4 ทวีศักด์ิ วังไพศาล Gas permeability of GCLs: effect of 
poor distribution of needle-punched 
fibres 

GEOTEXTILES AND 
GEOMEMBRANES 

1 December,2011 

5 ทวีศักด์ิ วังไพศาล Laboratory investigation of gas 
leakage rate through a GM/GCL 
composite liner due to a circular 
defect in the geomembrane 

GEOSYNTHETICS 
INTERNATIONAL 

1 October,2011 

6 สุมนา สิริพัฒนากุล Mineralization and biodegradability 
enhancement of natural organic 
matter by ozone-VUV in comparison 
with ozone, VUV, ozone-UV, and UV: 
Effects of pH and ozone dose 

WATER ENVIRONMENT 
RESEARCH 

1 October,2011 
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ท่ีมีการอ้างอิง 

7 สุมนา สิริพัฒนากุล Effects of cell entrapment on nucleic 
acid content and microbial diversity 
of mixed cultures in biological 
wastewater treatment 

JOURNAL OF 
NANOPARTICLE 
RESEARCH 

1 December,2011 

8 ขนิษฐา แก้วแดง On the realization of electronically 
current-tunable CMOS OTA 

RADIOENGINEERING 1 December,2011 

9 สุมนา สิริพัฒนากุล Atrazine degradation by stable mixed 
cultures enriched from agricultural 
soil and their characterization 

WATER AIR AND SOIL 
POLLUTION 

1 November,2011 

10 เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย Beam Element Formulation and 
Solution Procedure for Dynamic 
Progressive Collapse Analysis 

ENGINEERING 
STRUCTURES 

1 October,2011 

11 ระพีพันธ์ ปิตาคะโส A MAX-MIN ant system for 
unconstrained multi-level lot-sizing 
problems 

COMPUTERS & 
INDUSTRIAL 
ENGINEERING 

1 October,2011 

12 สุมนา สิริพัฒนากุล Atrazine removal in agricultural 
infiltrate by bioaugmented polyvinyl 
alcohol immobilized and free 
Agrobacterium radiobacter J14a: A 
sand column study 

INTERNATIONAL 
BIODETERIORATION & 
BIODEGRADATION 

1 December,2011 

13 ธนรัฐ ศรีวีระกุล Investigation and improvement of 
ejector refrigeration system using 
computational fluid dynamics 
technique 

RENEWABLE & 
SUSTAINABLE ENERGY 
REVIEWS 

1 March,2012 

14 ธนรัฐ ศรีวีระกุล Performance prediction of steam 
ejector using computational fluid 
dynamics Part 1. Validation of the 
CFD results 

RENEWABLE & 
SUSTAINABLE ENERGY 
REVIEWS 

1 March,2012 

15 ทวีศักด์ิ วังไพศาล Investigation of the effects and 
degree of calcium exchange on the 
Atterberg limits and swelling of 
geosynthetic clay liners when 
subjected to wet-dry cycles 

GEOSYNTHETICS 
INTERNATIONAL 

1 August,2012 

16 ทวีศักด์ิ วังไพศาล Laboratory investigation of gas 
leakage rate through a GM/GCL 
composite liner due to a circular 
defect in the geomembrane 

GEOSYNTHETICS 
INTERNATIONAL 

1 August,2012 
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ท่ีตีพิมพ์ของวารสาร

ท่ีมีการอ้างอิง 

17 สุพัฒน์พงษ์ มัตราช Influence of inorganic scalants and 
natural organic matter on 
nanofiltration membrane fouling 

SEPARATION AND 
PURIFICATION 
TECHNOLOGY 

19 September,2012 

18 กุลเชษฐ์ เพียรทอง Supersonic liquid fuel jets injected 
into quiescent air 

SHOCK WAVES 3 September,2012 

19 กุลเชษฐ์ เพียรทอง Dynamic characteristics of pulsed 
supersonic fuel sprays 

SHOCK WAVES 3 September,2012 

20 สุพัฒน์พงษ์  มัตราช Flux decline during nanofiltration of 
naturally-occurring dissolved organic 
matter: effects of osmotic pressure, 
membrane permeability, and cake 
formation 

JOURNAL OF THE 
CHILEAN CHEMICAL 
SOCIETY 

1 June,2012 

21 ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ Limit analysis of submerged slopes 
subjected to water drawdown 

IRANIAN JOURNAL OF 
SCIENCE AND 
TECHNOLOGY-
TRANSACTIONS OF 
CIVIL ENGINEERING 

1 August,2012 

22 ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ Behaviour of tire shred-sand mixtures JOURNAL OF 
GEOTECHNICAL AND 
GEOENVIRONMENTAL 
ENGINEERING 

1 August,2012 

23 สุมนา สิริพัฒนากุล Nitrate Removal from Agricultural 
Infiltrate by Bioaugmented Free and 
Alginate Entrapped Cells 

ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY 

2 January,2012 

24 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ Bearing condition diagnosis and 
prognosis using applied nonkinear 
dynamical analysis of machine 
vibration signal Journal of Sound and 
Vibration 

ADVANCED MATERIALS 1 January,2012 

25 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ Buchner M, janjarasjitt S. Deteling 
and visualization of tandem repeats 
in DNA sequences 

PHYSIOLOGY AND 
MOLECULAR BIOLOGY 

1 January,2012 

26 สุมนา สิริพัฒนากุล Nitrate Removal from Agricultural 
Infiltrate by Bioaugmented Free and 
Alginate Entrapped Cells 

ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY 

1 June,2012 
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ท่ีตีพิมพ์ของวารสาร

ท่ีมีการอ้างอิง 

27 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ Bearing condition diagnosis and 
prognosis using applied nonkinear 
dynamical analysis of machine 
vibration signal Journal of Sound and 
Vibration 

PHYSICA D-NONLINEAR 
PHENOMENA 

1 June,2012 

28 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ Deteling and visualization of tandem 
repeats in DNA sequences 

CLINICAL 
NEUROPHYSIOLOGY 

1 June,2012 

29 ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ Nonlinear dynamical analysis of the 
neonatal EEG time series: The 
relationship between sleep state and 
complexity 

Computer Methods 
and Programs in 
Biomedicine 

1 June,2012 

30 สัณห์ โอฬาพิริยกุล Design and analysis of a two-stage 
security screening and inspection 
system 

Design and analysis of 
a two-stage security 
screening and 
inspection system 

1 August,2012 
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เกียรติยศ และรางวัล 
 
 ในปี 2555 บุคลากร บัณฑิต และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์  ด้รับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ และได้รับ
รางวัลในโอกาสต่าง ๆ ดังตารางที่ 38-39 
 

ตารางที ่38  บุคลากรที่ได้รับรางวัล หรือยกยอ่งเชิดชูเกียรติ ประจํา 2555 
ลําดับ ชื่อรางวลั/ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน ว.ด.ป.ที่ได้รับ 

(หน่วยงานที่มอบ) 
1 รางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

นานาชาติมากท่ีสุด 
รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2 รางวัลผลงานวิจยัสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใหม่ ผศ.ดร.สุขอังคณา ลี วันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
3 อาจารย์ท่ีปรึกษารางวัลเหรียญเงิน 

การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี ประจําปี
การศึกษา 2554 เร่ือง “โต๊ะสั่นสะเทือนจําลองเพื่อ
สังเกตพฤติกรรมการเกิด Liquefaction ของดินเม็ด
หยาบ” 

ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ วันท่ี 25 เมษายน 2555 
วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

4 พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
ประจําปี 2554 (สายวิชาการ) 

ผศ.ดร.สุมนา สิริพัฒนากุล วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

5 บุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ 
ประจําปี 2554 (ประเภทลูกจ้างชั่วคราว) 

นายสุรพล ไชยชนะ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

6 บุคลากรดีเด่น ระดับคณะประจําปี 2554  
(ประเภทข้าราชการ ระดับ 6-8) 

นายประจันบาน อ่อนสนิท วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

7 บุคลากรดีเด่น ระดับคณะประจําปี 2554  
(ประเภทข้าราชการ ระดับ 3-5) 

นายประหยัด สมานมิตร วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

8 พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ระดับคณะ 
ประจําปี 2554 (สายสนับสนุน) 

นางปาริชาติ สุรมาตย์ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

9 บุคลากรดีเด่น ระดับคณะประจําปี 2554  
(ประเภทลูกจ้างประจํา) 

นางยุพิน ทองไทย วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

10 บุคลากรดีเด่น ประจําปี 2554 
(ประเภทกีฬา-กอล์ฟ) 

รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

11 บุคลากรดีเด่น ประจําปี 2554 
(ประเภทกีฬา-กีฑา) 

น.ส.รุจิรัตน์ สิกขา วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
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1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot ชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ “พิชิตยอดเขา
คว้าซาลาเปา มุ่งสู่สันติ” (Peng on Dai Gat-
In Pursuit of Peace and Prosperity) 

“ทีมกันเกรา” 
1. นายศิวพงศ์ วงษ์ชา 
2. นายเจตพล สีลารวม 
3. นายจักรพันธ์ ไชยมาต 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2555 
จัดโดย.. 
บริษัท อสมท.จํากัด 
(มหาชน) 

2 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับอุดมศึกษา 
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ  
Yamo Robocon 2012  
ตอน “ภารกิจสักการะท้าวสุรนารี” 

“ทีมกันเกรา All Star” 
1. นายศิวพงศ์ วงษ์ชา 
2. นายเจตพล สีลารวม 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ) 

วันท่ี 17 มิถุนายน 2555 
จัดโดย.. 
บริษัท อสมท.จํากัด 
(มหาชน) 

3 รางวัลบทความวิชาการดีเด่น 
การประกวดโครงงานวิศวกรรมปฐพี 
ประจําปีการศึกษา 2554 เร่ือง “โต๊ะ
สั่นสะเทือนจําลองเพื่อสังเกตพฤติกรรมการเกิด 
Liquefaction ของดินเม็ดหยาบ” 

1. น.ส.บุญยงค์ นานรัมย์ 
2. น.ส.อริสา สารราษฎร์ 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

วันท่ี 25 เมษายน 2555 
จัดโดย.. 
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

4 รางวัลพระราชทานเหรียญรางวัลเรียนดี  
ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรม-
โอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร 

นายวิชิต อัณโน 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

วันท่ี 8 ธันวาคม 2555 
จัดโดย... 
คณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือการศึกษาและ
วิจัยทางด้านวิศวกรรมใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
กุฎราชกุมาร 

5 รางวัลรองชนะเลิศ 
การแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จําลอง) 

1. นายสุรเชษฐ์ ฉายเพชร 
2. นายธีระยุทธ อินทะนุ 
3. นายเฉลิมวุธ ดอนพันเมือง 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 
 

วันท่ี 15-18 สิงหาคม 2555 
จัดโดย.. 
มหหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ศาลายา จ.นครปฐม 

6 รางวัลชมเชย 
การแข่งขันเพ่ือสร้างสรรค์วิชาการด้าน
โครงสร้างด้วยไม้ไอศกรีม (สะพานไม้จําลอง) 

1. นายบรรเจิด นวลคํา 
2. นายพูนเพชร วรรณา 
3. นายสรายุธ โคตรวิชัย 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

 

วันท่ี 15-18 สิงหาคม 2555 
จัดโดย.. 
มหหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ศาลายา จ.นครปฐม 

7 รางวัลชมเชย 
การแข่งขันคอนกรีตมวลเบาอุดมศึกษา 
คร้ังท่ี 6 

1. นายมงคล เชี่ยวชาญ 
2. นายวรายุทธ จันทะแสง 
3. นายวรวิทย์ สืบสิมมา 
4. นายธนะชัย เสาร์สูง 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

วันท่ี 5-7 กันยายน 2555 
จัดโดย.. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตวังไกลกังวล 
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
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(หน่วยงานที่มอบ) 

8 รางวัลชมเชย 
การแข่งขันคอนกรีต 
(คอนกรีตพลังช้าง) คร้ังท่ี 13 

1. นายสุริยศักด์ิ บันเทิงสุข 
2. นายอภิเดช  ลาเลิศ 
3. นายพงศธร  ฐานเทศ 

(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา) 

วันท่ี 23-24 สิงหาคม 2555 
จัดโดย.. 
บริษัท เอส ซี จีซีเมนต์ 
ร่วมกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตวังไกลกังวล  
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

9 รางวัลเหรียญทองแดง  
มวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท 

นายวสันต์ สุระคาย 
(น.ศ.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ) 

วันท่ี 1-8 พฤษภาคม 2555  
จัดโดย.. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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  ทําเนียบบุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร  

 
ตารางที ่40  บุคลากรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ E-Mail ห้องพัก 

1 ดร.นันทวัฒน์ วีระยุทธ 1 045-353308 weerayuth_sn@yahoo.com EN3 (ชั้น 2) 
2 อ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง 2 045-353308 Rat_pat@hotmail.com  
3 ผศ.ดร.กุลเชษฐ์  เพียรทอง 045-353308 K.Pianthong@ubu.ac.th EN3 (ชั้น 2) 
4 ผศ.ดร.อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ 045-353317 adun.j@ubu.ac.th EN3 (ชั้น 2) 
5 ผศ.ดร.ชวลิต  ถ่ินวงศ์พิทักษ์ 045-353308 chawalit@rocketmail.com, 

enchaoth@ubu.ac.th 
EN3 (ชั้น 2) 

6 ผศ.ดร.ธนรัฐ  ศรีวีระกุล 045-353308 sriveerakul@yahoo.com EN3 (ชั้น 2) 
7 ผศ.ดร.บรรชา  บุดดาดี 045-353308 enbancbu@ubu.ac.th 

bancha_eng@hotmail.com 
EN3 (ชั้น 2) 

8 ผศ.ดร.อําไพศักด์ิ ทีบุญมา 045-353308 umphisak@hotmail.com, 
umphisak_ubu@yahoo.com 

EN3 (ชั้น 2) 

9 อ.ชาคริต โพธ์ิงาม 045-353308 encharky@hotmail.com EN3 (ชั้น 2) 
10 อ.นิติกร พรหมดวง 045-353308 nitikorn_ubu@yahoo.com EN3 (ชั้น 2) 
11 ผศ.ดร.ประชาสนัติ ไตรยสุทธ์ 045-353308 prachasanti@hotmail, 

prachasanti.t@ubu.ac.th 
EN3 (ชั้น 2) 

12 ดร.รัชดา โสภาคะยัง 045-353308 aero0077@yahoo.com EN3 (ชั้น 2) 
13 อ.ทรงสุภา  พุ่มชุมพล 045-353308 acanine222@yahoo.com EN3 (ชั้น 2) 
14 อ.บงกช บุญเพ็ชร 045-353308 bangkot.b@yahoo.com EN6 (ชัน 2) 
15 ผศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร์ 045-353308 a.matthujak@ubu.ac.th EN3 (ชั้น 2) 
16 อ.กฤตยา ไชยยศ 045-353308 Krittaya_@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
17 ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์ 045-353308 khunpatin@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
18 ผศ.รท.ดร.สมญา ภูนะยา 045-353308 somyanew@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
19 ดร.วิระพันธ์ สีหานาม 045-353308 Wirapan_seehanam@yahoo.com EN6 (ชั้น 6) 
20 ดร.อภินันต์ นามเขต 045-353308 enapitnna@mail2.ubu.ac.th EN6 (ชั้น 6) 
21 นายไพบูลย์  เสถียรรัมย์ 045-353392 - EN4 
22 นายภควัต เนาว์โสภา 045-353394 - EN4 
23 นายสุข ดําพะธิก 045-353392 - EN4 
24 นายประหยัด  สมานมิตร 045-383394 P_smanmit@hotmail.com EN4 
25 นายสมัคร  อินถา 045-353393 Samak_opl@hotmail.com EN4 
26 นายนิรันดร์  สุวรรณะ 045-353393 postubu@gmail.com EN4 
27 น.ส.ชยาภัสร์ สืบศรี 5 045-353383 chayayapat@gmail.com EN6 (ชั้น 3) 
28 น.ส.จิรปรียา  อกอุ่น 5 045-353399 Jira_uayka@hotmail.com EN6 (ชั้น 3) 

หมายเหตุ  1.หัวหน้าภาควิชา /2.รองหัวหน้าภาควิชา /3.ลาศึกษาต่อ / 4.นักวิชาการศึกษา / 5.ธุรการภาควิชา 
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ตารางที่ 41  บุคลากรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์

ลําดับ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ E-Mail ห้องพัก 

1 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์ 1 045-353332 sxj44@po.cwru.edu EN6 (ชั้น 4) 

2 ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ 2 045-353300 
ต่อ 2618 

Worakarn_w@hotmail.com EN6 (ชั้น 4) 

3 รศ.ทวีคูณ สวรรค์ตรานนท์ 045-353367 taweekoon.s@ubu.ac.th CLB1 
4 รศ.อุทัย สุขสิงห์ 045-353318 enuthasu@ubu.ac.th EN1 
5 อ.เกรียงศักด์ิ ขุนไชย 045-353369 - CLB1 
6 อ.ธนกร ลิ้มสุวรรณ 045-353300 

ต่อ 2601 
thanakorn.k@ubu.ac.th, 
LTK26@hotmail.com 

EN6 (ชั้น 4) 

7 ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์ 045-353335 enmongpu@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 4) 
8 อ.อารยา ฟลอเรนซ์ 045-353331 enaraypo@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 4) 
9 ดร.บงกช สุขอนันต์ 045-353326 enbongsu@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 4) 
10 ดร.ประสิทธ์ิ นครราช 045-353327 napra@rocketmail.com EN6 (ชั้น 4) 
11 ดร.สุชิน ไตรรงค์จิตเหมาะ 045-353328 aonbio@hotmail.com EN6 (ชั้น 4) 
12 ดร.คมสันต์ ดาโรจน์ 045-353367 daroj@hotmail.com CLB1 
13 ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง 045-353354 khanitth@yahoo.com EN6 (ชั้น 4) 
14 อ.อธิพงศ์ สุริยา 3 045-353300 

ต่อ 2620 
atipong.s@yahoo.com, 
enatipsu@ubu.ac.th 

ลาศึกษาต่อ 

15 อ.นักรบ  จินาพร 045-353300 
ต่อ 2621 

Nakrop.jinaporn@gmail.com EN6 (ชั้น 4) 

16 อ.ประชา  คําภักดี 3 045-353328 Pracha29@hotmail.com ลาศึกษาต่อ 
17 นายราเชนทร์  บุญทัน 045-353386 rachane_b@hotmail.com CLB1 
18 นายผดุง  กิจแสวง 045-353367 padung2513@yahoo.com CLB1 
19 นายสมนึก เวียนวัฒนชัย 045-353367 somneuk_sw@chaiyo.com CLB1 
20 นายวิชชุกร  อุดมรัตน์ 045-353300 

ต่อ 2602 
witchu_k@chaiyo.com CLB1 

21 นายภูมิภัทร์  โทจันทร์ 045-353367 prakrungbox@hotmail.com CLB1 
22 น.ส.ไทวัลย์ กองสิน4 045-353329 K_thaiwan@hotmail.com EN6 (ชั้น 3) 
23 น.ส.อุษณีย์ ชูรัตน์ 5 045-353330 ausaneechoorat@gmail.com EN6 (ชั้น 3) 

 

หมายเหตุ  1.หัวหน้าภาควิชา /2.รองหัวหน้าภาควิชา /3.ลาศึกษาต่อ / 4.นักวิชาการศึกษา / 5.ธุรการภาควิชา 
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ตารางที่ 42  บุคลากรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ E-Mail ห้องพัก 

1 รศ.ดร.ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 1 045-353352 touch@rocketmail.com, 
enrapepi@ubu.ac.th 

EN6 (ชั้น 6) 

2 ดร.ธารชุดา พันธ์นิกุล 2 045-353358 thanchuda@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
3 ผศ.ดร.นุชสรา เกรียงกรกฏ 045-353351 ennuchkr@ubu.ac.th  EN6 (ชั้น 6) 
4 ผศ.สุริยา โชคสวัสด์ิ 045-353371 suriya.c@ubu.ac.th, 

ensurich@ubu.ac.th 
EN5 (ชั้น 2) 

5 อ.ไท  แสงเทียน 045-353349 tai.s@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 6) 
6 ผศ.ดร.ปรีชา เกรียงกรกฏ 045-353351 enpreekr@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 6) 
7 ผศ.ดร.สมบัติ สินธุเชาวน์ 045-353334, 

045-353317 
somsin@rocketmail.com EN6 (ชั้น 6) 

8 ผศ.ดร.คณิศร ภูนิคม 045-353389 enkochpo@ubu.ac.th, 
kochoke-05@yahoo.com 

EN6 (ชั้น 6) 

9 ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง 045-353356  nalin.p@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 6) 
10 อ.กิตติมา ศิลปษา3 045-353373 kittima@rocketmail.com - 
11 ดร.จรวยพร แสนทวีสุข 045-353373 charuayporn@yahoo.com EN5 (ชั้น 2) 
12 อ.ตะวันฉาย โพธ์ิหอม 045-353379 wankelengine@gmial.com EN3 (ชั้น 1) 
13 ดร.จริยาภรณ์ อุ่นวงษ์ 045-353351 Saothong.j@gmail.com EN6 (ชั้น 6) 
14 อ.สุรเจษฐ์  ก้อนจันทร์ 045-353387 surajet4u@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
15 อ.ฐิตินนท์  ศรีสุวรรณดี 045-353324 thitinon@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
16 อ.ถนัดกิจ ศรีโชค 045-353379 t_sechok@hotmail.com EN3 (ชั้น 1) 
17 นายอภิชาติ แสนชัย 045-353372 Sapichat03@hotmail.com EN5 (ชั้น 1) 
18 นายกรียงศักด์ิ บุญส่ง 045-353372 Srikai_boon@hotmail.co.th EN5 (ชั้น 1) 
19 นายพรเทพ สุรมาตย์ 045-353378 ice_oak825@hotmail.com EN3 (ชั้น 1) 
20 นายอมต ยอดคุณ 045-353378 enamatyo@ubu.ac.th EN3 (ชั้น 1) 
21 ว่าท่ี ร.ต.กาจบัณฑิต ศรีโท 045-353387 katbandits@hotmail.com EN2 (ชั้น 1) 
22 นายกิตติพงษ์ มุกสิกสาร 045-353387 Kittpong2011@live.com EN2 (ชั้น 1) 
23 นายสุนัน จรรยากรณ์ 045-353387 Sunanchan2510@yahoo.com EN2 (ชั้น 1) 
24 นายกฤษณิ์ จันทราภรณ์ 045-353387 krisdjantraporn@yahoo.co.th EN2 (ชั้น 1) 
25 นายอดิศักด์ิ มณีสุข 045-353387 Adisakmanee2012@yahoo.com EN2 (ชั้น 1) 
26 น.ส.ฐิติวรดา คําแหน 045-353324 Thitiworada_99@hotmail.com EN6 (ชั้น 6) 
27 น.ส.รุจิรัตน์ สิกขา4 045-353307 r_sikkha@hotmail.com EN6 (ชั้น 3) 
28 นางธีมาพร เนาว์โสภา5 045-353324 Haosopa.t@gmail.com EN6 (ชั้น 3) 

 

หมายเหตุ  1.หัวหน้าภาควิชา /2.รองหัวหน้าภาควิชา /3.ลาศึกษาต่อ / 4.นักวิชาการศึกษา / 5.ธุรการภาควิชา 
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ตารางที่ 43  บุคลากรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ E-Mail ห้องพัก 

1 รศ.ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย 1 045-353339  kittisak.k@ubu.ac.th, 
kittisak.ubu@gmail.com 

EN6 (ชั้น 5) 

2 ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ 045-353336  sjaen2002@yahoo.com EN6(ชั้น 5) 
3 ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ 045-353321 - EN6 (ชั้น 2) 
4 รศ.ดร.สถาพร โภคา 045-353306 ensdabh@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 2) 
5 ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล 045-353338 enthavva@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 2) 

6 ผศ.ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ 045-353346 krit_wre@ubu.ac.th, EN6 (ชั้น 5) 
7 ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ 045-353366  thanudkijc@gmail.com EN6 (ชั้น 5) 

8 ผศ.ดร.นท แสงเทียน 045-353341  eng.ubu.d@hotmail.com EN6 (ชั้น 2) 
9 ผศ.ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์ 045-353348 enwiwapu@ubu.ac.th  EN6 (ชั้น 5) 
10 ผศ.ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย 045-353340  griengsak@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 5) 
11 ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล 045-35-3337 phannikul@yahoo.com EN6 (ชั้น 5) 
12 ผศ.ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ 045-353369  enrerksr@ubu.ac.th EN1 
13 ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์ 045-353355 cviratja@umich.edu 

chardv@gmail.com 
EN6 (ชั้น 5) 

14 ผศ.ดร.ธนภร ทวีวุฒิ 045-353375 tamptamp@hotmail.co.uk EN6 (ชั้น 5) 

15 นายสุพัฒ จารุกมล 045-353398 ensupaja@ubu.ac.th EN1 
16 นายสุรพล ไชยชนะ 045-353397 su_cte@hotmail.com EN1 
17 นายเกรียงไกร บุญใส 045-353396 neng.kria@chaiyo.com EN1 
18 นางวนิดา ย่ิงไพบูลย์สุข 045-353345 envaniyi@ubu.ac.th EN6(ชั้น 3) 
19 นายนิพัทธ์   หงษ์ทอง 045-353395 sumzit_011@yahoo.com EN1 
20 น.ส.สุภาภรณ์ บุญงาม 4 045-353370 Nuy_leader602@hotmail.com EN6 (ชั้น 3) 
21 นางวนิดา ย่ิงไพบูลย์สุข 5 045-353345 Katare2012.ubu@gmail.com EN6 (ชั้น 3) 
22 น.ส.นาฎลดา แก้วยอด 5 045-353345 purnatlada@gmail.com EN6 (ชั้น 3) 

 

หมายเหต ุ 1.หวัหน้าภาควิชา /2.รองหัวหน้าภาควิชา /3.ลาศึกษาต่อ / 4.นักวิชาการศึกษา / 5.ธรุการภาควชิา 
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ตารางที่ 44 บุคลากรสังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

ลําดับ ชื่อ – สกุล โทรศัพท์ E-mail ห้องพัก 

1 ผศ.ดร.สมภพ สนองราษฎร์ 1 045-353362  sompop@ubu.ac.th  EN6 (ชั้น 5) 
2 ผศ.พุทธพร แสงเทียน 2 045-353342 tanthai@rocketmail.com EN6 (ชั้น 5) 
3 ผศ.ดร.สุพัฒน์พงศ์ มัตราช 045-353344 mattas@ubu.ac.th EN6 (ชั้น 5) 
4 ผศ.ดร.วิภาดา สนองราษฎร์ 045-353360 Wipadadechapanya@yahoo.com  EN6 (ชั้น 5) 
5 ผศ.ดร.ฉัตรชัย กันยาวุธ 045-353342 chardv@gmail.com EN6 (ชั้น 5) 
6 ผศ.ดร.กรรณิกา รัตนพงศ์เลขา 045-353361 K_ratanapongleka@hotmail.com EN6 (ชั้น 5) 
7 ผศ.ดร.ปาณิศา  จางศิริกุล 045-353347 vonlaya.v@ubu.ac.th, 

envonlvi@ubu.ac.th 
EN6(ชั้น 5) 

8 ดร.จักรกฤษณ์  อัมพุช 045-353361 jaggrit@hotmail.com EN6(ชั้น 5) 
9 อ.ณัฐยา  พูนสุวรรณ 3 045-353361 mikelsut@yahoo.com EN6 (ชั้น 5) 
10 นางศิริณัฐกาญจน์  สิงคิบุตร 045-353385 kanj_Pankaew@yahoo.com EN2 (ชั้น 2) 
11 นายวีระพงษ์  สุวรรณเพ็ญ 045-353385 - EN2 (ชั้น 2) 
12 นายทิวาล ถนอมวงศ ์ 045-353385 Thanomwong_tiwan@hotmail.com EN2 (ชั้น 2) 
13 น.ส.จิราธร แสนทวีสุข 4 045-353363 dogzar_007@yahoo.com EN6 (ชั้น 3) 
14 นางสุมาลี จันทนะชาติ 5 045-353343 nun_nut8@hotmail.com EN6 (ชั้น 3) 

 

หมายเหต ุ 1.หวัหน้าภาควิชา /2.รองหัวหน้าภาควิชา /3.ลาศึกษาต่อ / 4.นักวิชาการศึกษา / 5.ธรุการภาควชิา 
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ตารางที่ 45 บุคลากรสังกัดสาํนักงานเลขานุการ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล งาน โทรศัพท์ E-mail 

1 นายธีระพงษ์  วงศ์บุญ หัวหน้าสํานักงาน 045-353322 t.wongboon@gmail.com 
2 นางสุนิสา  กิจแสวง การเจ้าหน้าท่ี 

 
045-353321 ensuniki@hotmail.com 

3 น.ส.ณฏัฐพร  แก้วจันดี 045-353321 nkaewjandee@hotmail.com 
4 นางลัพธวรรณ   วงศ์บุญ การเงิน 

 
045-353303 lupthawan@hotmail.com 

5 น.ส.เพลินพิศ  สกุลพงษ์ 045-353305 mew_sakul@hotmail.com 
6 นางสมพร  เกษอรุณศรี 045-353305 Somporn@hotmail.com 
7 น.ส.สุมาลิน ี จิตร์สายไหม 045-353303 Sumalinee_ch@hotmail.com 
8 น.ส.วัชราภรณ์ จนัทรกาญจน์ ประกันคุณภาพ 045-353381 wat_ning@hotmail.com 
9 นางปาริชาติ  สุรมาตย์ นโยบายและแผน 045-353304 n_parichat@hotmail.com 
10 นางยุพิน  ทองไทย 045-353304 y_suwa@hotmail.com 
11 นางรุจิรา  โชคสวัสด์ิ สารบรรณ 

 
045-353301 enrujich@ubu.ac.th 

12 น.ส.เฉลิมพร   แสนทวีสุข 045-353300 enchalsa@ubu.ac.th 
13 นางสมใจ  อรรคฮาต 045-353301 - 
14 นายแสวง  กุคํารักษ์ 045-353301 - 
15 นายประณิธาน   สุวรรณธาดา 045-353301 - 
16 นายสมชาย   อรรคฮาต พัสดุ 

 
045-353302 - 

17 นางวิลาวัลย์  ซึมเมฆ 045-353302 wilawan49@hotmail.com 
18 นายผสม   สุคนนท์ 045-353302 Pasom_papa@hotmail.com 
19 นายไตรภพ   ม่ันคง 045-353369 - 
20 นายประจันบาน  อ่อนสนิท คอมพิวเตอร์ 045-353313 prajanban@hotmail.com 
21 นายณรงค์ฤทธ์ิ  มาจันทร์ 045-353313 kayak_XM@hotmail.com 
22 น.ส.สยุมพร  บุญไชย ห้องสมุด 045-353314 sayoomporn@yahoo.com 
23 นายธิติกานต์  บุญแข็ง วิจัยและบริการ

วิชาการ 
045-353319 thitikan2515@yahoo.com 

24 น.ส.พิชญา ศรีสขุา 045-353319 pisaya@hotmail.com 
25 นายก้องภพ โคตรภัทร ยานพาหนะ 045-353302 - 
26 นายอนันต์  รักษาผล วิชาการ 

 
045-353315 enananru@ubu.ac.th 

27 นายเอกลักษณ์ สมบูรณ์ 045-353315 Ek.ak@hotmail.com 
28 นางคอยจิตร์   ศาลางาม 045-353325 koyjit@hotmail.co.th 
29 นายเฉลิมชัย  ไชยกาล กิจการนักศึกษา 

 
045-353316 Nat.tanon@live.com 

30 นางดวงมณี  สิทธิธรรม 045-353316 Praewa-mudmee@hotmail.co.th 
31 นางปาริชาติ  ยอดคุณ บัณฑิตศึกษา 

 
045-353320 Kimhami1@hotmail.com 

32 น.ส.วาณี ปั้นปรีชา 045-353303 fi_lon_acc@hotmail.com 
33 นายทัชพงษ์  สิทธิจันทร์ งานซ่อมบํารุง 

 
045-353365 - 

34 นายสนั่น   จรรยากรณ์ 045-353365 - 
35 นายสมร   พัฒนพันธ์ งานภูมิทัศน์ 

 

- 
36 นายโอภาส ทะวงษา - 
37 นายสีนวล แก้วสิงห์ - 
38 นายสมพงษ์ จําปาพันธ์ - 
39 นายวุฒิศักด์ิ กุคํารักษ์ - 
40 นายประจักษ์ กุคํารักษ์ - 
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กิจกรรมคณะวศิวกรรมศาสตร  
ประจําป 2555 

 
กิจกรรมเดน..นายชาง 

 
พฤษภาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประกอบด้วย นักศึกษาโควต้าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (กลุ่ม 8 จังหวัด และ 19 จังหวัด) นักศึกษาจากระบบ Admission  นักศึกษาโควตาต่าง ๆ (นักกีฬา 
ต่างภูมิภาค เรียนดี ผู้มีความสามารถพิเศษ และอื่น ๆ) และนักศึกษาโครงการพิเศษ  
 

 

 

 
พฤษภาคม 2555 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2555 แนะนําคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ ให้โอวาท เย่ียมชมสถานท่ี 
และทําความรู้จักเพ่ือน กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่สู่จังหวัดอุบลราชธานี (เดินไปวัดหนองป่าพง)  
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ห้องเรียนวิชา 1309 100 แนะนําวิชาชีพวิศวกรรม (Introduction to Engineering)  เป็นวิชาแรกของย่างก้าวท่ีจะเป็น 
“นายช่าง” ท่ีทุกคนต้องเรียน นักศึกษาทุกคนแต่งกายตามระเบียบ เข้าห้องตรงเวลา และตั้งใจเรียน แสดงความสามัคคี 
และความพร้อม เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน เคารพอาจารย์ สุภาพอ่อนน้อม จนมีผู้กล่าวขานว่า เป็นห้องเรียนตัวอย่าง  
 

 
ห้องเรียนวิชา 1309 101 เขียนเขียนแบบวิศวกรรม (Engineering Drawing) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม เป็นวิชาท่ี
นักศึกษาทุกคนต้องเรียน และฝึกฝนภาษาสากลของวิศวกรรมทุกสาขา ท่ีทําให้วิศวกรทุกเชื้อชาติ ทุกภาษา สื่อสารกันได้ 
คือ แบบรูป (Drawing) ท่ีจะทําให้จินตนาการ ความรู้ และหลักทฤษฎี ถูกถ่ายทอดเพ่ือนําไปผลิต หรือสร้างให้สําเร็จเป็น
จริงได้  

 
ห้องเรียนวิชา 1309 102 ปฏิบัติการโรงงาน  (Engineering Workshop) วิชาพ้ืนฐานทางวิศวกรรม ท่ีนักศึกษาทุกคน
ต้องเรียน และฝึกฝนทักษะปฏิบัติเชิงวิศวกรรม ในการผลิต หรือสร้างงาน   
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พฤษภาคม 2555 นายวสันต์ สุระคาย นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
มวยสากลสมัครเล่น รุ่นมิดเดิลเวท จากกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 39 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
 

กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บําเพ็ญกุศล และประเพณีอันดีงาม 

 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมทําบุญปีใหม่, อนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์, ทําบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คณบดีผู้ก่อต้ัง  
(รศ.อุทิศ หิมะคุณ), กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรท่ีเกษียณอายุราชการ, กิจกรรมไหว้ครูของนักศึกษา เป็นต้น 
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ผลงานและรางวัล..ความภาคภูมิใจ 
 

 
 
รางวัลคุณภาพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการแข่งขันทักษะทางด้านวิศวกรรม อาทิ การแข่งขันสะพานไม้
ไอสกรีม (สะพานจําลอง), การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา, การแข่งขันคอนกรีตพลังงาน, การแข่งขันโครงงานวิศวกรรม, 
การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot, การแข่งขันหุ่นยนต์ย่าโม และรางวัลด้านกีฬา 
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รางวัลคุณภาพจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.กุลเชษฐ์ เพียรทอง ได้รับรางวัลนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาติมากท่ีสุด และ ผศ.ดร.สุขอังคณาลี ได้รับรางวัลผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมใหม่ ในการ
ประชุมวิชาการ ม.อบ คร้ังท่ี 6 ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2555 
 

 
รางวัลบุคลากรดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ประจําปี 2554 และบุคลากรดีเด่นด้านกีฬา ซ่ึงได้รับรางวัลใน 
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันท่ี 30 กรกฎาคม 2555 
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กิจกรรมพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

 
20 กรกฎาคม 2555 อบรมเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการเงิน การคลัง และพัสดุ”  
โดยหัวหน้างานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

 
27 กรกฎาคม 2555 ตรวจสุขภาพประจําปีบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

 
28 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําแผน 5 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีผู้แทนอาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางการดําเนินงานในอนาคต 
 

 
กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานและสร้างเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน อาทิ กิจกรรม KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
ทํางานของบุคลากรสายสนับสนุน, กิจกรรมประเมินค่างานให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 
กพอ. 
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กิจกรรมความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 
10 กรกฎาคม 2555 หน่วยงานจาก สปป.ลาวเย่ียมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านวิจัย บริการวิชาการ
แก่ชุมชน 
 

 
25 สิงหาคม 2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน เข้าศึกษาดูงานภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 

 
หน่วยงานภายนอกมอบทุนการศึกษา และเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ  
บริษัท ไทยบริดจสโตน จํากัด (มหาชน), ทุนมูลนิธิอุทิศ หิมะคุณ ฯลฯ 
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คณะผูจัดทํา 

 
ท่ีปรึกษา 

1. ผศ.ดร.นท  แสงเทียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2. อาจารย์ตะวันฉาย โพธ์ิหอม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 
3. ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
4. ผศ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
5. นายธีระพงษ์ วงศ์บุญ   หัวหน้าสํานักงานเลขานุการ 

 
รวบรวม  

นางยุพิน ทองไทย    
 
วิเคราะห์ และเรียบเรียง 

นางปาริชาติ สุรมาตย์   
 
แหล่งข้อมูล 

สํานักงานเลขานกุาร/ภาควิชา 
 
ท่ีอยู ่:  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

เลขท่ี 85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี 34190 
http://www.eng.ubu.ac.th 

 
จํานวนท่ีพิมพ์ :  200 เล่ม 
 
 




