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ภาพกิจกรรมในภาคคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปการศึกษา ๒๕๔๖-๔๗ (เริ่มทําเมื่อวันที่ ๔ เมษายน
๒๕๔๗ ปรับปรุงเมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๗).
๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๖ สอบสัมภาษณนักเรียนที่สอบคัด

เลือกตรงเขาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.
อบ. (โควตาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ)

๑๒ กุมภาพันธ

คณะวิศวกรรมศาสตรจัดงาน “วันนัก
ประดิษฐ” แสดงผลงานปริญญา
นิพนธ หรือโครงงานดีเดน ของ นัก
ศึกษาระดับปริญญาตรี แตละภาควิชา
และมอบเกียรติบัตรแกนักประดิษฐ

๑๗ กุมภาพันธ

ผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว และมหาวิทยาลัยจําปา
สัก แหงสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลงนามขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแวะเยี่ยมคณะ
วิศวกรรมศาสตร

๑๘ มีนาคม

วันสอบปริญญานิพนธของนักศึกษา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา ประกอบดวย
การนําเสนอ และแสดงผลงานคนคิด
หรือสิ่งประดิษฐ

๘-๑๑ เมษายน

ฝายวิชาการ และสโมสรนักศึกษา
รวมประชาสัมพันธคณะวิศวกรรม
ศาสตร จําหนายใบสมัคร และแนะนํา
นักเรียนผูสนใจสมัครเขาศึกษา
โครงการพิเศษ ประจําปการศึกษา
2547 ที่โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัด
อุบลราชธานี

๖-๘ พฤษภาคม

คณบดี รองคณบดีฝายบริหาร รอง
คณบดีฝายแผน และอาจารยสุริยา
โชคสวัสดิ์ รวมประชุมสามัญประจําป
ของ สภาคณบดีวิศวกรรมศาสตร
แหงประเทศไทย สมัยที่ ๒๖ (การ
ประชุมครั้งที่ ๒๖/๔) และการประชุม
วิชาการ วิศวศึกษา (National
Conference of Engineering
Education, NCEE) ครั้งที่ ๒ ระหวาง
วันที่ ๖ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๖ ณ
บางแสน จังหวัดชลบุรี ในการนี้ มีบท
ความจากคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ
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เรื่อง “การจัดการ เรียนแบบบูรณาการ
เพื่อพัฒนาองคความรูในรายวิชาทาง
วิศวกรรม” โดย ผ.ศ. ทวีคูณ สวรรค
ตรานนท (ดร.กุลเชษฐ เพียรทองเปน
ตัวแทนนําเสนอ) ดูรายละเอียดที่
http://engineer.spu.ac.th
สอบสัมภาษณนักเรียนที่สอบคัด
เลือกเขาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
จากการสอบเอ็นทรานส

สอบสัมภาษณนักเรียนที่สอบคัด
เลือกเขาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
โครงการพิเศษ

๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม สัมมนาบุคคลากรคณะวิศวกรรม

ศาสตร และทัศนศึกษาประจําป

๒๔ พฤษภาคม

คณะวิศวกรรมศาตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ นําโดย คณบดี
(อาจารยอารีย หาญสืบสาย) แวะ
เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
ระหวางการเดินทางเพื่อสัมมนาคณะ
ประจําป

๒๕ - ๒๖ พฤษภาคม สัมมนาอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร

ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อทบทวนและจัดทําราง แผน
ยุทธศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร

๒๘ พฤษภาคม

ปฐมนิเทศนนักศึกษาใหมประจําปการ
ศึกษา ๒๕๔๗
ตอนรับ แนะนําคณาจารย ดูรูปทั้ง
หมดที่นี่

แนะนําคณะวิศวกรรมศาสตร และ
แนะนําหองสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร
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แนะนําภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และภาควิชาวิชาวิศวกรรมเคมีและ
ชีวภาพ

แนะนําภาควิชาวิศวกรรมโยธา และ
สํานักงานเลขานุการคณะวิศวกรรม
ศาสตร

๒๘ พฤษภาคม

๓๐ กรกฎาคม

๕ สิงหาคม

๕-๖ สิงหาคม

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม

ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล รองคณบดี
ฝายวิจัยและพัฒนา และดร.สิทธา
เจนศิริศักดิ์ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา รวมเดินทางไปกับคณะวิทยา
ศาสตร ม.อบ. เดินทางไป
เยือนมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว ณ
เมืองจําปาสัก สปป.ลาว ทั้งนี้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร กําลังสานตอความ
รวมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะเชิญ
ชวนให สปป.ลาว สงนักศึกษาหรือ
อาจารย มาศึกษาตอ หรืออบรม ที่
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. อานราย
ละเอียดที่นี่
อาจารย แหงมหาวิทยาลัย New
Brunswick และผูบริหารเทศบาล
New Brunswick เยี่ยมประเมิน
โครงการ ตามที่ไดชวยเหลือสนับ
สนุนเทศบาลนครอุบลราชธานี
โอกาสนี้ ไดแวะเยี่ยมชมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ
ตาง ๆ รวมทั้งคณะวิศวกรรมศาสตร
ในฐานะเปนที่ปรึกษาของเทศบาล
อุบลราชธานี ในหลาย ๆ เรื่อง อาทิ
เชน ปองกันอุทกภัย ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศน (GIS) การจราจรในเขต
ชุมชนเมือง การกําจัดขยะมูลฝอย
ดร.ทวีศักดิ์ วังไพศาล รองคณบดี
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๑๗ สิงหาคม
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๑๙-๒๑ สิงหาคม
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ฝายวิจัยและพัฒนา และดร.สิทธา
เจนศิริศักดิ์ หัวหนาภาควิชาวิศวกรรม
โยธา รวมเดินทางไป กับคณะวิทยา
ศาสตร ม.อบ. ซึ่งประกอบดวย
คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผูบริหาร
และคณาจารย เดินทางไปเยือน
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเยี่ยมชม
วิทยาลัยอาชีวะนวมินทร จังหวัด
มุกดาหาร และสรางความรวม มือทาง
วิชาการ โดยเฉพาะแนวทางที่ผู
สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ได
มีโอกาสศึกษาตอระดับปริญญาตรี
สาขาตาง ๆ ที่คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.อบ. (ดูรูปใหญ ใหกดที่รูป)
จากนั้น ไดรวมเดินทางไปยัง แขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว เพื่อเยี่ยม
ชมวิทยาลัยอาชีวะศึกษา และเยี่ยม
ชม วิทยาลัยสรางครู เพื่อทราบขอมูล
ทั่วไป และหาแนวทางสรางความรวม
มือทางวิชาการกับสถาบันศึกษาใน
สะหวันนะเขต ตอไปในอนาคต อาน
รายละเอียดที่นี่
วันที่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. รวมมือ
กับจังหวัดอุบลราชธานี และสํานัก
งานพลังงานภูมิภาคที่ ๗ จัดสัมมนา
เพื่อจัดทํากรอบแผนยุทธศาสตร
พลังงานระดับจังหวัดแบบ บูรณาการ
สําหรับจังหวัดอุบลราชธานี และ
จัดการสัมมนาเพื่อนําเสนอกรอบแผน
ยุทธศาสตรพลังงาน สําหรับจังหวัด
อุบลราชธานี
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (นาย
สมพล สุขโหตุ) และคณะเยี่ยมคณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.อบ. และฟง
บรรยายสรุป ๓ เรื่อง คือ ๑. โครงการ
ศึกษาสภาพ และแนวทาง แกไข
ปญหาอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี
ความเปนมา ความคืบหนา และผล
ศึกษาถึงเวลาปจจุบัน) ๒.
สถานการณ น้ําในจังหวัด
อุบลราชธานีปจจุบัน และ ๓.
โครงการวิจัยลุมน้ํามูลตอนลาง
(โครงการวิจัยทรัพยากรน้ําในเขตลุม
น้ํามูล ตอนลางอยางยั่งยืน) ดูราย
ละเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. ประชา
สัมพันธหลักสูตรของคณะวิศวกรรม
ศาสตร ม.อบ. ในงาน "ตลาดนัดหลัก
สูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ ๘ จัดที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

นักศึกษา และ คณะวิศวกรรมศาสตร
ม.อบ. รวมกิจกรรมงานสัปดาหวิทยา
ศาสตรแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จัด
ขึ้นระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ สิงหาคม
๒๕๔๗ ซึ่งงานหลักจัดโดยคณะ
วิทยาศาสตร อาคารคณะวิทยา
ศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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๒๖-๒๘ สิงหาคม

คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ. และ
บริษัท Sigma Solution จํากัด จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การออก
แบบและการผลิตชิ้นสวนโดยใช
เครื่องจักร CNC และ
CAD/CAM/CAE Software" ครั้งที่ ๓
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

๔-๕ กันยายน

ชุมนุมนักประดิษฐ คณะวิศวกรรม
ศาสตร ม.อบ. เปนเจาภาพจัดแขงขัน
หุนยนตตลุยทรายกูระเบิด UBU
ROBOCON 2004 ครั้งที่ ๒ ดูรวมรูป
ให download zip file จากที่นี่

๑๗ กันยายน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร ม.อบ.จัดสัมมนา
เรื่อง “บูรณาการของงาน วิศวกรรม
โยธา ในการบูรณะฟนฟูโบราณสถาน
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย ศ.
ธํารง เปรมปรีดิ์ ศ.วรศักดิ์ กนกนุกุล
ชัย
รศ. สถาพร โภคา ผศ.นท แสงเทียน
นายไพรัช เลาประเสริฐ นายสมจิตร
เปยมเปรมสุข และนายชาญพจน ตั้ง
ตรงจิตร เมื่อวันศุกรที่ ๑๗ กันยายน
๒๕๔๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น ณ
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
โครงการดังกลาวไดรับงบประมาณใน
หมวดทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จาก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ ๒๕๔๗
ประชุมระดมสมองแกไขปญหา
ทรัพยากรน้ําจังหวัดอุบลราชธานี ณ
หองประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร ชั้น
๒ EN6 โดยผูเขารวมประชุมประกอบ
ดวย ผูตรวจราชการจากสํานักนายก
รัฐมนตรี รองผูวาราชการจังหวัด
อุบลราชธานี และคณะ ตัวแทนกรม
ชลประทาน และสํานักชลประทานที่
๗ ผูแทนจากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ
ตัวแทนกรมทรัพยากรน้ํา ตัวแทนกรม
ปองกันบรรเทาสาธารณภัย สื่อมวล
ชน คณะผูวิจัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และผูสังเกตการประชุม
อื่น ๆ (หนังสือเลขที่ มท ๐๖๑๐.อบ/ว
๒๓๘๙ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน
๒๕๔๗) ดู งานศึกษาวิจัยเรื่องสภาพ
และแนวทางแกไขปญหาอุทกภัย
จังหวัดอุบลราชธานี
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาจัดคายนักอี
เลคทรอนิกสรุนเยาว E-camp III
สนับสนุนโดย NECTEC ดูภาพ

๒๘ กันยายน

๓-๙ ตุลาคม
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กิจกรรมเพิ่มเติมที่นี่

๒๘-๓๐ ตุลาคม

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
สงแบบบานเอื้ออาทร ที่ปรับปรุงเพื่อ
การประหยัดพลังงาน เขาประกวดใน
งาน สัปดาหวิศวกรรมแหงชาติ
ประจําป ๒๕๔๗ ซึ่งการประกวดครั้งนี้
ดําเนินการโดย ยุววิศวกร แหงสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ

๒-๕ พฤศจิกายน

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
สงหุนยนตรวมแขงขันที่มหาวิทยาลัย
แหงชาติ สปป.ลาว เวียงจันทน

๒๗ พฤศจิกายน

คณาจารย และนักศึกษาภาควิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ รวมออกบําเพ็ญ
ประโยชน ที่โรงเรียนชุมชนศรีไค
ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี และจัดงานปฐม
นิเทศนนักศึกษาใหม ในโอกาสเดียว
กัน (อนึ่ง โรงเรียนชุมชนศรีไค เปน
หนึ่งในสถานศึกษากลุมเครือ
ขายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี)

๑ ธันวาคม

งานบริการสารสนเทศนทางวิศงวก
รรม คณะวิศวกรรมศาสตร รับมอบ
หนังสือสวนตัวของ รศ.ดร.แกว นวล
ฉวี และหนังสือดังกลาวทั้งหมด ได
จัดแสดงและใหยืมในหองสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร ในมุม "รศ.ดร.แกว
นวลฉวี" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

๓ ธันวาคม

อนุกรรมการตรวจรับรองหลัก
สูตรวิศวกรรมอุตสาหการ จากสภา
วิศวกร เดินทางมาตรวจรับรองหลัก
สูตร ที่คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันศุกร
ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗

๓ ธันวาคม

ชมรมฟุตบอล ภายใตสโมสรนัก
ศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
จัดแขงขันฟุตบอล ๗ คน "เบญจ
เกียรคัพ ครั้งที่ ๑" โดยใชสนามชั่ว
คราว หลังอาคาร EN 5 อนึ่ง ภาย
หลังแขงขัน พื้นที่วางแหงนี้ อาจ
พิจารณาปรับปรุง เพื่อใหเกิด
ประโยชนใชสอย เชน เปนลาน
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กิจกรรมของนักศึกษา เปนสถานที่พัก
ผอน นันทนาการ หรือใชแขงขัน กีฬา
บางประเภทในบางโอกาส ทั้งนี้ ขึ้น
อยูกับผลสํารวจความตองการ หรือ
ขอคิดเห็นเสนอแนะของประชาคม
คณะวิศวกรรมศาสตร ดูภาพ
บรรยากาศเพิ่มเติมที่นี่
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ.
ทัศนศึกษา และฟงบรรยายที่สํานัก
งานอุตุนิยมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัดอุบลราชธานี

คณาจารย และนักศึกษาปจจุบัน รวม
แสดงความยินดีบัณฑิตใหม เนื่องใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
การศึกษา ๒๕๔๖ นับเปนบัณฑิตรุน
ที่ ๑๓ มีบัณฑิตจากคณะวิศวกรรม
ศาสตร เขารับพระราชทานปริญญา
บัตรรวม คน ประกอบดวย วิศวกรรม
เครื่องกล คน วิศวกรรมไฟฟา คน
วิศวกรรมโยธา คน และวิศวกรรม
อุตสาหการ คน ดูภาพบรรยากาศเพิ่ม
เติมที่นี่
สอบสัมภาษณนักเรียนที่สอบคัด
เลือกตรงเขาคณะวิศวกรรมศาสตร ม.
อบ. (โควตาภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ)

พบปะประชาคมคณะวิศวกรรมศาสตร
ผลสํารวจความคิดเห็นผูใชหองสมุด และหองคอมพิวเตอร
การสํารวจความตองการผูใชหองคอมพิวเตอร (ภาคการศึกษาที่ ๒ / ๒๕๔๗) ใหม
สรุปผลสํารวจความตองการของโรงเรียนและชุมชนรอบมหาวิทยาลัย
สรุปงานนโยบายและแผนคณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๔๗
แผนยุทธศาสตรคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อบ" ปรับแกเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๗
กลับหนาหลัก
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