
 



 

 
สารจากคณบดี 

 
 รายงานประจ าปี  เป็นเอกสารที่บอกให้ทราบการด าเนินงานในรอบปีที่เพ่ิงสิ้นสุดของทุกหน่วยงาน  
ส าหรับคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เช่นเดียวกัน  รายงาน
ประจ าปีฉบับนี้  จึงเป็นการรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการท างานของคณะ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 
 ในการจัดท ารายงานประจ าปี  คณะผู้จัดท าได้น าเสนอภาพส าคัญๆ รวมทั้งทรัพยากรที่ส าคัญของ
คณะ  คือคณาจารย์ กระบวนการท างานตามแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งได้จัดให้สอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย 
และผลงานทั้ง 4 ด้าน  ประกอบด้วย  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นผลงานของบุคลากรคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้มีส่วนร่วม
ด าเนินการมาตลอดปีและมีความตั้งใจในการท างาน  วิเคราะห์  วางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด าเนินการให้ดียิ่งๆ ขึ้นในอนาคต 
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1.1  ลักษณะองค์กร 
1.1.1  สภาพแวดล้อมขององค์กร 

1.1.1.1  หลักสูตรและบริการ 
ตารางท่ี 1  หลักสูตรและบริการที่ส าคัญต่อความส าเร็จของคณะ  

ประเด็น 

พันธกิจ 

ผลิตบัณฑิต วิจัยและนวัตกรรม บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

หลักสูตร/บริการหลัก สร้างบัณฑิตที่มี

คุณภาพด้าน

การศึกษาและการ

ปฏิบัติวชิาชีพ บน

พื้นฐานคุณธรรม

และจริยธรรม 

วิจัยและสรา้ง

นวัตกรรมเพื่อให้เกิด

องค์ความรู้ใหม่และ

ผลงานสรา้งสรรค์   

ที่สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้ใน

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

และอาเซียน 

บริการวิชาการด้าน

การออกแบบ และ

เสรมิสร้างความ

ร่วมมือกับชุมชน 

สังคม ในภูมิภาคลุ่ม

น้ าโขง 

ท านบุ ารุง  ฟืน้ฟู  

ศิลปวัฒนธรรมอันดี

งามของท้องถ่ินและ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อ

การเรียนรู้อดีต  

 เข้าใจปัจจุบัน 

สร้างสรรค์อนาคต 

รูปแบบของหลักสูตร
หรือบริการหลัก 

จัดการเรียนการ

สอน ระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 

2 หลักสูตร  

1. วิจัยพื้นฐาน
ทางการออกแบบ
และทาง
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ด้านพลังงาน  
ด้านผูสู้งอายุ  
นวัตกรรม 
2. วิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่และ
ผลงานสรา้งสรรค์  
ที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
และอาเซียน 
 

ให้บริการวิชาการใน 
3 ด้านคือ  
1.การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม การ
บริการวิชาการด้าน
การออกแบบและ
การบริการวิชาการ
เชิงพื้นที่ การสืบสาน
และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจ   
2. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ระยะสั้น 
และระยะยาว  
3. ที่ปรึกษาโครงการ 

1.ท านุบ ารุง  ฟื้นฟู 
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงา
นมของท้องถิ่นและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อ
การเรียนรู้อดีตเข้าใจ
ปัจจุบนั  สร้างสรรค์
อนาคต   
2.การบูรณาการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในทุกมิติของงานวิจยั
และงานบริการ
วิชาการโครงการสืบ
สานประเพณีฮีตสิบ
สอง (บุญบั้งไฟ)  
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1.1.1.2  ปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์  เอกลักษณ์  พันธกิจ  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ปรัชญา 
“สร้างสรรค์ภูมิปัญญาด้วยจิตอาสาร่วมพัฒนาสังคม” 

 

วิสัยทัศน์ 
“เรียนรู้จากภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล” 

 

อัตลักษณ์ 
“สร้างบัณฑิต และผลงานเพ่ือสังคมโลกจากภูมิปัญญา วัฒนธรรมและศิลปะอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 

 

เอกลักษณ์ 
“ภูมิปัญญาด้านการออกแบบร่วมสมัยแห่งลุ่มน้ าโขง” 

 

พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ บนพ้ืนฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านการออกแบบ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพ่ือการเรียนรู้อดีต เข้าใจ
ปัจจุบัน สร้างสรรค์อนาคต 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง 
2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
4. ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเกิดส านึกรักบ้านเกิดและองค์กร 
5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 
6. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความผูกพันกับ
องค์กร 
7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา 
การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิตอล 
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1.1.1.3  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี 
บุคลากรรวม 32  คน  เป็นผู้สอน 22  และสายสนับสนุน 10  คน  ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ระดับการศึกษา 22 10 32 
1.1 ต่ ากว่าปริญญาตร ี 0 2 2 
1.2 ปริญญาตร ี 0 7 7 
1.3 ปริญญาโท 17 1 18 
1.4 ระดับปริญญาเอก 5 0 5 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 22 - 22 
2.1 อาจารย ์ 17 - 17 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 - 3 
2.3 รองศาสตราจารย์ 2 - 2 
2.4 ศาสตราจารย ์ 0 - 0 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน - 10 10 
3.1 ปฏิบัติการ /ทั่วไป - 10 10 
3.2 ช านาญการ - 0 0 
3.3 ช านาญการพิเศษ - 0 0 
3.4 เชี่ยวชาญ - 0 0 
3.5 เชี่ยวชาญพิเศษ - 0 0 
4. ประเภทการจ้าง 22 11 33 
4.1 ข้าราชการ 1 0 1 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  0 8 8 
- เงินงบประมาณ 9 0 9 
- เงินรายได ้ 12 8 20 
4.3 ลูกจ้างประจ า 0 0 0 
4.4 ลูกจ้างชั่วคราว 0 2 2 
5.5 จ้างเหมาบริการ 0 1 1 
5. อายุ 22 10 32 
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 3 2 5 
5.2 อายุ 31-40 ป ี 11 4 15 
5.3 อายุ 41-50 ป ี 3 3 6 
5.4 อายุ 51-55 ป ี 2 1 3 
5.5 อายุ 56-60 ป ี 0 0 0 
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ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
5.6 อายุ 61-65 ป ี 0 0 0 
5.7 อายุ 65 -70 ปี 0 0 0 
5.8 อายุ 71-75 ปี 3 0 3 
6. ภูมิล าเนา 22 10 32 
6.1 ภาคอีสาน 22 10 32 
6.2 ภาคอื่น 0 0 0 
7. เพศ 22 10 32 
7.1 หญิง 12 8 20 
7.2 ชาย 10 2 12 

 
1.1.1.4 ทรัพย์สิน 

ตารางท่ี 3  อาคารสถานที่  เทคโนโลยี  อุปกรณ์ท่ีส าคัญ 
ประเด็น รายละเอียด 

อาคารสถานที่  -  ความพร้อมด้านห้องเรียน  คณะมีห้องเรียนที่อาคารคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และห้องเรียนส่วนหนึ่งที่ชั้น 4 ของอาคารส านักงานอธิการบดี(หลัง
เก่า) จ านวน 2 ห้อง สามารถเรียนได้ตั้งแต่กลุ่มเรียน 40 คน ซึ่งสามารถเรียนและ
ปฏิบัติงานเขียนแบบได้อย่างสะดวกสบาย คล่องตัวมีความเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา  
-  ความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ  คณะมีอาคารปฏิบัติการทางศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 หลัง ใช้ในการปฏิบัติงานไม้  งานเหล็ก  งานปั้น ซึ่งถูกใช้ใน
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบ   
-  อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีห้องเรียนสาขาการออก
แบบเรียนที่แยกย่อยตามความสนใจของผู้เรียนจึงท าให้มีห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาสิ่งทอ
และแฟชั่น ห้องกลุ่มวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ห้องกลุ่มวิชานิเทศศิลป์  และสาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์   

เทคโนโลยี, Know 
how, Hardware, 
Software, 
Methodology ที่
ส าคัญ 

-  Computer & Technology จัดให้มีเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปรินท์สองมิติ 
และสามมติิ ซึ่งมีความทันสมยั มีประสิทธิภาพที่ดีเหมาะสมต่อการเรียนการสอนไว้ในห้อง 
Study room  ทั้งนี้เพราะนักศึกษาจ าเปน็ต้องใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีประสิทธิภาพสงูกว่า
คอมพิวเตอร์ทั่วไป  
-  เครื่อง 3D ปริ้นติ้ง ในการขันต้นแบบจากโปรแกรม 3 มิติ 
-  เครื่อง CNC เพื่อใช้ในการขึ้นต้นแบบ  แม่พิมพ์  งานเฟอร์นิเจอร์ 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่
ส าคัญ  

อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนที่มีในทุกห้องเรียน  ประกอบไปด้วย  คอมพิวเตอร์
ที่เชื่อมต่อกับเครื่องโปรเจคเตอร์  จอฉายาโปรเจคเตอร์  กระดานไวท์บอร์ด เพื่ออ านวย
ความสะดวกในการสอนของอาจารย์  
-  Instrument  มีอุปกรณ์การเขียนแบบ  ไม้ฉากปรับมุม ไม้สเกล ไม้ทีเลื่อน กระดาษ
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ประเด็น รายละเอียด 
และวัสดุท าหุ่นจ าลอง 
-  Furniture  มีโต๊ะเขียนแบบขนาด A1 , โต๊ะเรียนฟงับรรยายอเนกประสงค์ , เก้าอี้
แบบมีพนักปรับเอนได้  เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติการ   
-  ห้องปฏิบัติการเซรามิค  มีเตาเผาไฟฟ้าขนาดใหญ่และอุปกรณ์ส าหรับท างานเซรามิคที่
ครบครัน 
-  ห้องปฏิบัติการสิ่งทอและแฟชั่น  มีกี่ทอผ้า  อปุกรณ์ส าหรับการตัดเย็บ 
-  เครื่อง 3D ปริ้นติ้ง ในการขันต้นแบบจากโปรแกรม 3 มิติ 
-  เครื่อง CNC เพื่อใช้ในการขึ้นต้นแบบ  แม่พิมพ์  งานเฟอร์นิเจอร์ 

 

  1.1.2   ความสัมพันธ์ขององค์กร 
   1.1.2.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ 

 
ภาพที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ที่มา : การแบ่งส่วนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบตามติที่ประชุมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งท่ี 7/2555 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555  ***เริ่มใช้ช่ือคณะศิลปประยุกตแ์ละสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีการศึกษา 
2559 (1 สิงหาคม 2559)อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้าง 
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ภาพที่ 2 ผู้บริหาร คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร ์

ภาพที่ 3 คณะกรรมการประจ าคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 4 บุคลากรสายวิชาการ คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 4 บุคลากรสายวิชาการ คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภาพที่ 5 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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1.2  สภาวการณ์ขององค์กร 
  1.2.1  ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
           แหล่งขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบที่ส าคัญ  ได้แก่  
ตารางท่ี 4  แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 

ประเภทการเทียบเคียง คู่เทียบ ข้อมูลที่ใช้ในการเทียบเคียง 
ผลงานวิจัย การบริการวิชาการสู่
สังคม ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรในประเทศ 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จ านวนผลงานวิจัย งานบริการสู่
สังคม โครงการที่ร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก  

การจัดการเรียนการสอน  การผลิต
บัณฑิต คุณภาพบัณฑิต 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ ผังเมือง 
และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยสาร
คาม 

สัดส่วนการได้งานท า / สอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ / ผล
ประเมินความพงึพอใจจากผู้ใช้
บัณฑิต 

ผลงานสรา้งสรรค์  ผลงานวิจัยเชิง
วัฒนธรรม 

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั 

จ านวนผลงานวิจัย / สร้างสรรค์ 

 
  1.2.2  ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ 
ตารางท่ี 5 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการ PDCA   

วงจร การด าเนินงานขององค์กร 
1. Plan  มีแผนพัฒนาคณะฯ แผนปฏิบัตกิารประจ าปี ที่เชื่อมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
2. Do มีการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณะฯ ในช่วง 5 ปี ที่ตอบสนองต่อเป้าหมายในแผนพัฒนา

มหาวิทยาลยั และพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก  
3. Check มีระบบติดตามความกา้วหน้าของแผนปฏิบตัิการ ผ่านระบบงานแผนและนโยบายด้วยรายงาน

ผลการปฏบิัติงานรอบ 6 9 และ 12 เดือน น าข้อมูลผลการด าเนนิงาน  และใช้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง  

4. Act น าผล ปัญหาหรืออุปสรรค/ข้อเสนอแนะทีไ่ดไ้ปก าหนดมาตรการ วิธีการด าเนินการ เพื่อการ
พัฒนาและยกระดบัคุณภาพของผลการด าเนินงานของคณะ ตามตัวบ่งชี้ให้สูงขึน้ 
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ส่วนที่ 2  
รายงานผลการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
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2.1  กิจกรรมส าคัญในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

 โครงการพิธีครอบครู “ตุ้มโฮม เพ่ือนพ้อง น้องพ่ี ศิษย์เก่าชาวศิลปประยุกต์และ 
สถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2560  กิจกรรมเพ่ือระลึกถึง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะ รศ.ดร.วิโรฒ 
ศรีสุโร และถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (เดิม) อีกทั้ง เป็นการตุ้มโฮมพ่ี
น้องชาวศิลปประยุกต์ รวมตัวกัน  ในวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์   

 
 

 กิจกรรมโครงการฮู้เฮียน เขียนเส้น ครั้งท่ี 3  กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

ศิลปประยุกต์บัณฑิต หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ต่อสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน ในระหว่าง
วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รายงานประจ าปี 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 โครงการเทศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของขวัญและของฝาก  ประจ าปี 2560  
นักศึกษาได้จัดกิจกรรม และมีการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อ เว็บไซต์ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ในการท า
โปสเตอร์ ออกแบบสื่อโฆษณา และของที่ระลึกต่างๆ เพ่ือขายสินค้าซึ่งนักศึกษาต้องใช้ทักษะในการท า
ธุรกิจ ค านวณต้นทุน และผลก าไร ณ สถานที่ลาน 70 ไร่  วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 

 

 
 

 โครงการสัปดาห์นวัตกรรมและการออกแบบ (innovation and design week) 
การบริการวิชาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบจาก งานศิลปะนิพนธ์  งานวิจัย งานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์แก่ภายนอก โดยความร่วมระหว่างคณาจารย์  นักศึกษา นัก
ออกแบบ  สถาปนิก  ร่วมโครงการแสดงผลงานศิลปะ  การออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดแสดง
และจ าหน่ายผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา อาจารย์และชุมชน  ประกวดผลงานศิลปะและการออกแบบ  
นิทรรศการผลงานวิชาการองค์ความรู้จาก งานศิลปนิพนธ์  งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงาน
สร้างสรรค์ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิทรรศการของ
หน่วยงานที่มีความร่วมมือทางวิชาการ  ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน เกิดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน ณ ลานอควาเลี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  ในวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2561 
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2.2  สรุปผลการด าเนินงานคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
 2.2.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
           - จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน 
  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการจัดการเรียนการสอนที่ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  จ านวน  2  หลักสูตร  ดังนี้ 
  1.  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาการออกแบบ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
ปีการศึกษา 2561  ก าหนดแผนรับเข้าศึกษาจ านวน  65 คน  มีนักศึกษาเข้าศึกษา  จ านวน  47  คน  ซึ่ง
ต่ ากว่าแผนที่คิดเป็นร้อยละ 72.31  มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่  219  คน  มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  59  คน 
  2.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 
2561  ก าหนดแผนรับเข้าศึกษาจ านวน  40  คน  มีนักศึกษาเข้าศึกษา  จ านวน 43  คน ซึ่งมากกว่าแผนที่
คิดเป็นร้อยละ 107.5 ของแผนการับเข้า  รวมนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่  104  คน  
 
ตารางท่ี 6  จ านวนนักศึกษารับเข้า  ปีการศึกษา 2560 – 2561 
 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 รวมทั้งสิ้น 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 35 47 82 
สถาปัตยกรรมศาสบัณฑิต 24 43 67 

รวมทั้งสิ้น 59 90 147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 
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 2.2.2  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์   
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและ 

งานสร้างสรรคจ์ากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ 2561  จ านวนทัง้สิ้น 5  
โครงการ  เป็นเงิน 1,510,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดินจ านวน 4  โครงการ  เป็นเงิน 810,000  บาท  (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และทุนสนับสนุนจาก
แหล่างทุนภายนอก จ านวน 1 โครงการ เป็นเงิน 700,000  บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
ตารางท่ี 7 งบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวน (โครงการ) เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 4 810,000 
2 งบประมาณภายนอก / เงินรายได้ 1 700,000 

รวมทั้งสิ้น 5 1,510,000 
 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการ Innovation hubs Creative Economy เครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จัดการแสดงแฟชั่นโชว ์"เปลือกไหมต้นทุนของท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ผลงานวิจัยของ อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 
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2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการทดลองน้ าดินสีจากดินในท้องถิ่นเพ่ือ 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาส าหรับผู้สูงอายุ  ในระหว่างที่ 16 - 20 สิงหาคม 2561 
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา ปากห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

 

    
 

 
2.2.3  ด้านการบริการวิชาการ 

- จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 
 การด าเนินด้านการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2561  ของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการกิจกรรมด้านบริการวิชาการ  จ านวนทั้งสิ้น  10  โครงการ เป็นเงิน 
6,616,380 บาท (หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยได้รับการจัดสรร
งบประมาณเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน  727,300 บาท (เจ็ดแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) โครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 โครงการ และ
งบประมาณเงินรายได้อีกจ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,889,080 บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน
แปดสิบบาทถ้วน) 
ตารางท่ี 8  งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวน (โครงการ) เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผน่ดิน 5 727,300 
2 งบประมาณภายนอก/ เงินรายได้ 5 5,889,080 

รวมทั้งสิ้น 10 6,616,380 
 

1. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ วันที่  
5 – 6 มีนาคม 2561 ณ บ้านโคกสว่าง อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร 
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2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อและของเล่นส าหรับ
ช่วงวัย  ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ 25-26  เมษายน 
2561  ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  โดยนางสาวปิยะนนัท์  กรินรักษ์ 
 

   

   
 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบลายผ้าเยียรบับลาวด้วยกราฟเพ่ิมทักษะส าหรับกลุ่มทอ 
ผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ 
 

      
   

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม โดยนางสาววดียา  เนตรพระ 
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5. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม  โดยนางสาววดียา  เนตรพระ 

 

 
 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 
2561 ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยนางสาววดียา  เนตรพระ 

 

 
 

7. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบวงจร กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้เป็น “Organic Young 
Smart Farmer”วันที่  31 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561 โดยนางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ 
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2.2.4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - จ านวนงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
จ านวนทั้งสิ้น  4  โครงการ  โดยได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 
135,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้  จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 
190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
ตารางท่ี  9  งบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวน (โครงการ) เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผน่ดิน 2 135,000 
2 งบประมาณภายนอก/ เงินรายได้ 2 190,000 

รวมทั้งสิ้น 4 325,000 
 

1. บรรยายสืบสานฮีตสิบสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ หัวข้อ ศิลปะเชิงช่างในงานบุญบั้งไฟอีสาน   
วันที่ 17 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยดร.ติ๊ก แสนบุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ  

 

     

2. อบรมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน : ไหว้พระ  น าฮอยมูนมัง พุทธศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน  ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  อ านาจเจริญ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  โดยดร.ติ๊ก  แสนบุญ 
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2.2.5  ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  
ในปีงบประมาณ  2561  คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาตร์ได้ด าเนินงานโครงการ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ  โดยมีกิจกรรมและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังตารางที่ 10   
 

ตารางท่ี 10 ตารางแสดงความร่วมมือกับภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประเทศที่มีความ

ร่วมมือ 
นักศึกษา

ไป
แลกเปลี่ย
น/ร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรจาก
หน่วยงานให้
ความร่วมมือ
ร่วมสัมมนา/

วิจัย 

บุคลากรไป
แลกเปลี่ยน 

รับนักศึกษา
มา

แลกเปลี่ยน 

รับบุคลากร
มา

แลกเปลี่ยน 

รวม
ทั้งหมด 

ประเทศจีน 2 - - - - 2 
ประเทศสาธารณรัฐ
เมียนมาร ์

1 1 - - - 2 

ราชอาณาจักรภูฎาน - - - - 1 1 
 

1. โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนส าหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงิน 
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ  ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม 2561 

   
 

2. ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์ เข้าร่วม โครงการ CDAST International Water  
Color Activity ณ ประเทศสาธารณรัฐเมียนมาร์ "มัณฑะเลย์และพุกาม" ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 
กรกฎาคม 2561 
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2.3  รายงานผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
 2.3.1  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับ 

  ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
เป้าประสงค์ :  บัณฑิตที่มีทักษะทางวิชาชีพด้านการออกแบบที่ได้มาตรฐานวิชาชีพในระดับภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 1  :  พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และทิศทางการ 

   พัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณาการในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ 
   คุณลักษณะบัณฑิต         

                        ที่พึงประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 และ 
                        พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทั้งจัดการเรียนการสอนบางรายวิชา/บางหัวข้อ ด้วย 
                        ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ 
มาตรการ :   

1.1 พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 
     บัณฑิตศึกษา 2558 โดยเน้นออกแบบหลักสูตรที่เป็นการศึกษาที่เน้น ผลลัพธ์การ 
     เรียนรู้ (Outcome Based  Education)   
1.2 พัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  
     และการเรียนรู้การ เป็นผู้ประกอบการ การบริการสังคม โดยใช้ ภาคอุตสาหกรรม/  
     ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้    
1.3 พัฒนาหลักสูตรร่วมผลิต กับสถานประกอบการ/ หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
     พัฒนาศักยภาพ ของท้องถิ่น 
1.4 พัฒนาหลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย   
1.5 เพิ่มและปรับปรุงหลักสูตรที่บูรณาการระหว่างวิชา หรือสาขาวิชา (Integration)  
     มากขึ้น  
1.6 ปรับปรุงกระบวนการวัดและประเมินผลลัพธ์การ เรียนรู้เชิงสมรรถนะ (ความรู้  
     ทักษะ และคุณลักษณะ)   
1.7 จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และคุณลักษณะ บัณฑิตที่พึงประสงค์  
1.8 จัดกิจกรรมที่เน้นทักษะในการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 
1.9 พัฒนาหลักสูตรรองรับการเข้าสู่ Thailand 4.0  
1.10 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต มี 
       คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตและ 
       ประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 

กลยุทธ์ที่ 2  :  พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                       ของคนวัยท างานและผู้สูงวัย 
มาตรการ :   

2.1  จัดพัฒนาการเรียนการสอนสอดแทรกเนื้อหาการออกแบบเพ่ือคนทุกช่วงวัย (เด็ก  
      คนชรา ผู้พิการ) 
2.2  เปิดสอนรายวิชาที่เก่ียวข้องโดยตรง เช่น รายวิชาการออกแบบอาทรสถาปัตยกรรม  
      (Universal Design in Architecture) 
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กลยุทธ์ที่ 3   :  พัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning 
มาตรการ :   
  3.1 พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ แหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับ 

     บริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เช่น  
                 3.1.1 E-book  
                 3.1.2 Infographics   

     3.1.3 Smart classroom    
3.2 พัฒนาการเรียนการสอนที่บูรณาการกับงานวิจัยเพ่ือ กระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และ 
     นวัตกรรม 
3.3 ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียนการสอนที่ท าให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์ 
     อย่างมีเหตุผลและคิด เชิงสังเคราะห์และวิพากษ์ได้  

กลยุทธ์ที่ 4   :  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร ทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า 
มาตรการ :   
  4.1 พัฒนาแนวทางการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยการ 

     แลกเปลี่ยนบุคลากร และนักศึกษา พัฒนาหลักสูตรร่วม (Joint Program) เพ่ือ 
     เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการ เรียนการสอน และการวิจัย   
4.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างส านึกเชิงสัมพันธ์ และความรักในสถาบันของนักศึกษา  
     เพ่ือให้ได้ศิษย์เก่าที่ดีในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ 5   :  พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
มาตรการ :   

5.1 จัดหาทุนการศึกษาเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษาท่ีขาด แคลนอย่างพอเพียง 
  5.2 ส่งเสริมสุขภาวะ (wellbeing) ของนักศึกษาด้วยระบบดูแล ให้ค าปรึกษาท่ีมี 

     ประสิทธิภาพ  
5.3 จัดระบบดูแลสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ที่ทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ 

กลยุทธ์ที่ 6   :  พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ี 
        มหาวิทยาลัยก าหนด 
มาตรการ :   
   6.1 ส่งเสริม สนับสนุนการท าโครงงานจิตอาสา (projectbased volunteering) เพ่ือ 

     พัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัย ก าหนดอัต 
     ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งทักษะใน การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 (8C)  
6.2 ส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ และเพ่ือความเป็นเลิศ  
6.3 จัดพื้นที่สร้างสรรค์ 24 ชั่วโมง (24Hr. Creative Space) บริเวณพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือ 
      เป็นพื้นที่ให้ นักศึกษาได้ท ากิจกรรมและแสดงออกอย่าง สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 7   :  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับการเรียนการสอนแบบไร้พรมแดน 
กลยุทธ์ที่ 8   :  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของผู้เรียน 
มาตรการ :   

8.1 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา 
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1. การรับนักศึกษา 

1.1 วิธีการรับนักศึกษา 

  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 
วิธี ได้แก่ วิธีรับตรง (โควตา) และ ระบบ Admission คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 : 20 โดยในส่วนวิธีรับตรง 
(โควตา) แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1. โควตาผู้มีความสามารถพิเศษ  ได้แก่ เรียนดีชนบท  กีฬา  ศิลปวัฒนธรรม   
2. โควตารับตรงตามพ้ืนที่  เป็นกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
    ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 
3.  โควตารับตรงทั่วไป  เป็นวิธีการรับสมัครสอบในสังกัดคณะต่าง ๆ โดยใช้คะแนน    
    ทดสอบตามที่คณะก าหนด และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 1.2 แผนและผลการรับนักศึกษาเข้าศึกษา 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีแผนรับนักศึกษาตามท่ีได้ขออนุมัติกับ 

สภามหาวิทยาลัย จ านวน 2 หลักสูตร คือศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาการออกแบบ  จ านวนรับ ปี
การศึกษา ละ 65 คน  และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวนรับปี
การศึกษาละ 40 คน  ดังตารางที่ 11 

ตารางท่ี 11  แผนและจ านวนนักศึกษารับเข้า  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

หลักสูตร แผนการรับ ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 65 35 47 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 40 24 43 

รวมทั้งสิ้น 105 59 90 
 

2. นักศึกษา  
 2.1 จ านวนนักศึกษาใหม่ 

  ในปีการศึกษา 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รบันักศึกษาเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร  จ านวนทั้งสิ้น 90  คน   
ตารางท่ี 12  จ านวนนักศึกษารับเข้า  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 35 47 
สถาปัตยกรรมศาสบัณฑิต 24 43 

รวมทั้งสิ้น 59 90 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7  แผนภูมิแสดงจ านวนนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 

35 คน 
24 คน 

59 คน 
47 คน 43 คน 

90 คน 
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2.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ในปีการศึกษา 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีนักศึกษาระดับปริญญา 

ตรีในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น 284 คน ดังตารางที่  13 

ตารางท่ี  13  จ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

ภาพที่ 8  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบนักศึกษาทั้งหมดคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
            ประจ าปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 
 

3. ผู้ส าเร็จการศึกษา  
3.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2560 บัณฑิตคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ส าเร็จการศึกษา ใน
ระดับปริญญาตรี  จ านวนทั้งสิ้น 59  คน  ดังแสดงในตารางที่  14 
ตารางที 14  จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2560  

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
การออกแบบอุตสาหกรรม 34 59 

รวม 34 59 
 

                  
ภาพที่ 9  แผนภูมิแสดงจ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
             ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2560 

172 คน 

64 คน 

236 คน 

182 คน 

102 คน 

284 คน 
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หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 172 182 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 64 102 

รวมทั้งสิ้น 236 284 
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4. จ านวนการพัฒนาหลักสูตร จ าแนกตามระดับการศึกษา  
 ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  เปิดการจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาตรี จ านวนทั้งสิ้น 2 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 1 หลักสูตร และเป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 1 หลักสูตร ดังตารางที่  15 
ตารางท่ี 15  จ านวนการพัฒนาหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 

รายละเอียดหลักสูตร ปริญญาตรี 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2548) 1 
จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอน (ตามเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ.2558) 1 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติเปิดใหม่ - 
จ านวนหลักสูตรที่ขออนุมัติปิดหลักสูตร - 
 
5. โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
 ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการกิจกรรมใน
รายวิชาเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังตารางที่  16 
ตารางท่ี 16 กิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ล าดับ ชื่อกิจกรรม  จ านวน

โครงการ 
จ านวน (คน) งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดแสดงผลงานทางวชิาการร่วมกับ

กรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ในงานสถาปนิก
อีสาน’ 60 ภายใต้แนวคิด “เดิ่นบ้าน” วนัที่ 
17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาดเซฟวัน 
จังหวัดนครราชสีมา 

1 4 11,784 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะ
ทางดา้นการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ส านักอธิการ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

1 50 7,400  

3 โครงการทัศนศึกษาดงูานนอกสถานที่ จังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 9-14 กุมภาพันธ ์2561 

1 46 150,680 

4 โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน
สถาปัตยกรรม และบริหารจัดการความรู้นอก
สถานที่ (KM) ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ 
งานสถาปนิก'61 อมิแพคเมืองทองธานี
กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 
2561 
 

1 30 60,922.92 
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ล าดับ ชื่อกิจกรรม  จ านวน
โครงการ 

จ านวน (คน) งบประมาณ 
(บาท) 

5 โครงการ "ASA - CAN Ten for Ninety 
2018: HEALTH is NOW" ระหว่างวันที่ 18 
มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561 ณ 
กรุงเทพมหานคร 
 

1 2 4,084 

6 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่
นักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 
และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
ในระหว่างวันที่  11-14  กันยายน  2561 ใน
จังหวัดอุบลราชธาน ี
 

1 56 14,700 

7 โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โดยบริษัท วบิูลยว์ัฒนอุตสาหกรรม จ ากัด 
ผู้ผลิตวีวา่ บอร์ด พร้อมทีมวิทยากร ได้มาให้
ความรู้ด้านวสัดุแก่นักศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
ด้านวชิาการ ในวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ 
ห้องมันปา คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย
อุบลราชธาน ี
 

1 50 - 

8 กิจกรรมส่งเสริมความรู้เฉพาะทางกลุ่มวิชา ปี
การศึกษา 2560 ในวันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ จิมทอมป์สัน และศูนยส์ร้างสรรค์
การออกแบบ TCDC กรุงเทพมหานคร 

1 41 91,300 

9 สัมมนาและศึกษาดงูานนอกสถานที่รายวิชา
เครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องปั้นดินเผา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ 
ปากห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี
 

1 13 - 

10 สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา 
2001101 การวาด 1 ประจ าปกีารศึกษา 
2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ เขต
พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี  
 

1 37 4,350 
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1. โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ในงานสถาปนิกอีสาน’ 60  
ภายใต้แนวคิด “เดิ่นบ้าน”ภายใต้แนวคิด “เดิน่บ้าน” ณ ตลาดเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 17-19 
พฤศจิกายน 2560 

   
 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน ณ ส านัก 
อธิการบด ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

   
 

3. โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2561 

   
 

4. โครงการกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรม และบริหารจัดการความรู้นอกสถานที่ (KM)  
ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ งานสถาปนิก'61 อิมแพคเมืองทองธานีกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 4-6 
พฤษภาคม 2561 
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5. โครงการ "ASA - CAN Ten for Ninety 2018: HEALTH is NOW" ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน - 6  
กรกฎาคม 2561 ณ กรุงเทพมหานคร  

   
 

6. โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมและ 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในจังหวัดอุบลราชธานี ในระหว่างวันที่  11-14  
กันยายน  2561  

   
 

7. โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยบริษัท วิบูลย์วัฒนอุตสาหกรรม จ ากัด ผู้ผลิตวีว่า  
บอร์ด พร้อมทีมวิทยากร ได้มาให้ความรู้ด้านวัสดุแก่นักศึกษาเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะด้านวิชาการ ณ ห้องมันปา 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 12 กันยายน 2561 

   
 

8. กิจกรรมส่งเสริมความรู้เฉพาะทางกลุ่มวิชา ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 1- 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ  
จิมทอมป์สัน และศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ TCDC กรุงเทพมหานคร 
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9. สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชาเครื่องปั้นดินเผาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การเรียนรู้ 
เครื่องปั้นดินเผา ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ปากห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

   

 
10. สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา 2001101 การวาด 1 ประจ าปีการศึกษา 2561  

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 

     
 
6. ผลงานของนักศึกษา 
 ในปีงบประมาณ 2561 นักศึกษาคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้สร้างสรรค์
ผลงานเป็นที่ยอมรับและได้รับการประกาศเกียรติคุณ จ านวน 24 คน  ดังตารางที่  17 
ตารางท่ี 17  ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  ประจ าปี 2561 

ล าดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 
วัน-เดือน-ปี/ 
ที่ได้รับรางวัล 

1 นายอานันต์ ขยนัการ  รางวัลชนะเลิศ การประกวด 
Young Designers 
Ubonratchathani ในงานประจ าปี
และงานกาชาด จงัหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2561 

บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอุบลราชธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

6/1/61 

 นายอานันต์ ขยนัการ  ชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอการ
ต่อต้านการทุจริต ประจ าปี 2561 
ของ ชื่อผลงาน “ไม่รับสินบน” 
ภายใต้แนวคิด “โกงเก่าต้องหมดไป 
โกงใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้
โกง”  

ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

29/1/61 
2 นายเตชิณห์ ประสานจิตร  

3 นายเกียรติศักดิ์  รองเมือง รางวัลรองชนะเลิศ  อันดบั 1 การ
ประกวด Young Designers 

บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอุบลราชธานี 

6/1/61 
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ล าดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 
วัน-เดือน-ปี/ 
ที่ได้รับรางวัล 

Ubonratchathani ในงานประจ าปี
และงานกาชาด จงัหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2561 

(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

4 นายเจนณรงค์  กินลา  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดบั 2 การ
ประกวด Young Designers 
Ubonratchathani ในงานประจ าปี
และงานกาชาด จงัหวัดอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2561 

บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอุบลราชธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

6/1/61 

5 นายรุ่งตะวัน  สารัตน ์ รางวัลชมเชย การประกวด Young 
Designers Ubonratchathani ใน
งานประจ าปีและงานกาชาด จงัหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 2561 

บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอุบลราชธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

6/1/61 

6 นางสาวภัทรชิรี  สมสร้าง รางวัลชมเชย การประกวด Young 
Designers Ubonratchathani ใน
งานประจ าปีและงานกาชาด จงัหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 2561 

บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีอุบลราชธานี 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ ากัด 

6/1/61 

7 นายธนวัฒน์ สนิเทา รางวัลชนะเลิศการประกวด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย 
“ThaiStar Packaging Awards 
2018”  

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 

3/5/61 
8 นางสาวกนกพร สอนซื่อ 

9 นายอรรถวิโรจณ์ ทอง
ทิพย์  

-รางวัลชนะเลิศ  การประกวด
ออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5  ประเภท
ชุดท างานทั่วไป น าเสนอผลงาน 
Stripe ภายใต้แนวคิด LESS IS 
MORE  

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) 

18/4/61 

  - รางวัลพิเศษ Siam Discovery 
Innovation Awards 
- ผลงาน Prevent 

สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิ
เอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม 

14/11/60 

10 นางสาววิรชัยา สุวรรณ
ไตรย์ 

รางวัล   Silver Award (รอง
ชนะเลิศ อันดบั 1) 
- ผลงาน First Step ขาเทียม
ส าหรับเด็กในการประกวดออกแบบ
ผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบ

สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย 

19/11/60 
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ล าดับ ชื่อผู้รับรางวัล ชื่อรางวัล 
หน่วยงานที่ได้รับ

รางวัล 
วัน-เดือน-ปี/ 
ที่ได้รับรางวัล 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 
11 นางสาวนันทพร พุทธรังษี รางวัล ชมเชย 

ผลงาน Snakebrush  แปรงสีฟนั
ช่วยส าหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ในการประกวดออกแบบผลติภัณฑ์
พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม ปี 3 

สมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย 

19/11/60 

12 นางสาวยศวดี  รสัอาด รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3  
“เส้นทางรอยไหมใยฝา้ย” อารย
ธรรมผ้าล้านนาตะวนัออก ผ้าทอพื้น
ถิ่นไทยสูส่ากล   

การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย  
ส านักงานแพร่ น่าน 

23/09/60 

13 นายณัฐสักก์  ศรีวะรมย์ - รางวัลชนะเลิศ  สร้างวิดโีอคอม
เทนต์ ภายใต้โครงการ “Sarolux 
Content Contest คร้ังที่ 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีร่วมกับ 
บริษัท สโรรักษ2์007 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

21/04/61 
14 นายเตชนิท ์ ประสาน

จิตร  
15 นางสาวมณฑนส์ิตา  นันท

พัฒน์สรัญ 
16 นายสุเมธ  ใจมนต ์ -  รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 สร้าง

วิดีโอคอมเทนต์ ภายใต้โครงการ 
“Sarolux Content Contest คร้ัง
ที่ 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีร่วมกับ 
บริษัท สโรรักษ2์007 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

21/04/61 
17 นางสาวเพชรรัตน ์ พันธ์

ค าภา 
18 นางสาวชนิดาภา  ฤทธิ

ศิลป ์
19 นายพสิิฎฐพล  ถนอมเชื้อ - รางวัลรองชนะเลิศอันดบัที่ 2 

สร้างวิดีโอคอมเทนต์ ภายใต้
โครงการ “Sarolux Content 
Contest คร้ังที่ 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีร่วมกับ 
บริษัท สโรรักษ2์007 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

21/04/61 
20 นางสาวยศวด ี รัสอาด 
21 นางสาวสุทัตตา  น้อยโพน

ทอง 

22 นางสาวศุภนดิา  ขอดแก้ว - รางวัลชมเชย สร้างวิดีโอคอม
เทนต์ ภายใต้โครงการ “Sarolux 
Content Contest คร้ังที่ 1” 

คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีร่วมกับ 
บริษัท สโรรักษ2์007 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

21/04/61 
23 นางสาวธีริศรา  นนทพ์ละ 
24 นางสาวสุ

กัญญา  สระแก้ว 
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 ผู้ได้รับรางวัล นายอนันต์  ขยันการ  ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศ การประกวด Young  

Designers Ubonratchathani ในงานประจ าปีและงานกาชาด จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีอุบลราชธานี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด วันที่ 6 
มกราคม 2561 

  
 

 ผู้ได้รับรางวัล นายอนันต์  ขยันการ และ นายเตชิณห์ ประสานจิตร ชื่อรางวัล ชนะเลิศ 

การประกวดคลิปวิดีโอการต่อต้านการทุจริต ประจ าปี 2561 ของ ชื่อผลงาน “ไม่รับสินบน” ภายใต้แนวคิด 
“โกงเก่าต้องหมดไป โกงใหม่ต้องไม่เกิด ไม่เปิดโอกาสให้โกง” หน่วยงานที่ได้รับรางวัล ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ วันที่  29มกราคม 2561 

 
 

 ผู้ได้รับรางวัล นายธนวัฒน์ สินเทาและ นางสาวกนกพร สอนซื่อ ชื่อรางวัลรางวัล 
ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย “ThaiStar Packaging Awards 2018”  หน่วยงานที่ได้รับ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 3 เมษายน 2561 
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 ผู้ได้รับรางวัล นายอรรถวิโรจณ์ ทองทิพย์ ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศ  การประกวด 

ออกแบบเสื้อผ้าเบอร์ 5  ประเภทชุดท างานท่ัวไป น าเสนอผลงาน Stripe ภายใต้แนวคิด LESS IS MORE 
หน่วยงานที่ได้รับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) วันที่ 18 มีนาคม 2561 
 

   
 

 ผู้ได้รับรางวัล นางสาววิรัชยา สุวรรณไตรย์ ชื่อรางวัล รางวัล   Silver Award (รอง 

ชนะเลิศ อันดับ 1) - ผลงาน First Step ขาเทียมส าหรับเด็กในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก
อย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3) หน่วยงานที่ได้รับ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม 
วันที่  11 พฤศจิกายน 2560 

 

   
 

 ผู้ได้รับรางวัลนางสาวนันทพร พุทธรังษี ชื่อรางวัลรางวัลชมเชย ผลงาน Snakebrush   

แปรงสีฟันช่วยส าหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงในการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่าง 
หน่วยงานที่ได้รับ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม วันที่  11 พฤศจิกายน 2560 
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7. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตารางที่ 18  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ล าดับ โครงการ วัน/เดือน/ป ี จ านวน 

(คน) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1. โครงการครอบครู  ประจ าปีการศึกษา 
2560 

8 กุมภาพันธ์ 2561   

2. โครงการไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 
2561 

   

2. ด้านความรู้ 
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชัน้ปีที่ 1  

ประจ าปีการศึกษา 2561 
25 กรกฎาคม 2561 119  

2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

5 มิถุนายน 2561   

3. ด้านทักษะทางปญัญา 
1. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
5 มิถุนายน 2561   

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1. โครงการกีฬาสีภายใน  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 
2560 

ระหว่าง 1 – 18 
พฤศจิกายน 2560 

  

2. โครงการแสดงความยนิดีต่อบัณฑิตที่
จบการศึกษาและให้ความรู้ศิษย์เก่า  
ประจ าปีการศึกษา 2560 

11  ธันวาคม 2560   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
1. โครงการเทศกาลแสดงผลงาน

ผลิตภัณฑ์ของขวัญและของฝาก  
ประจ าปี 2560  

22 – 23 มีนาคม 2561   
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1. โครงการ โครงการไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2561  ห้องประชุมมันปลา คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 
 

 
2. โครงการครอบครู  ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ สถานที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 
 

 
3. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี 2560  ณ สถานที่ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ตึกส านักงาน

อธิการบดี  วันที่ 5 มิถุนายน 2561 
 



 

ANNUAL REPORT 2018 
 

37 
รายงานประจ าปี 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
4. โครงการกีฬาสีภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560  ณ สถานที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วันที่ ระหว่าง 1 – 18 พฤศจิกายน 2560 
 

 

 
5.โครงการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและให้ความรู้ศิษย์เก่า  ประจ าปีการศึกษา 2560 

ณ สถานที่คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  วันที่ 11  ธันวาคม 2560 
 

 

 
6. โครงการเทศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของขวัญและของฝาก  ประจ าปี 2560 ณ สถานที่ลาน 70 

ไร่  วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 
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8. การจัดหาทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษา 

8.1  ทุนการศึกษา 
  ปีการศึกษา 2560 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอื่นๆ ที่ให้ทุนสนับสนุน จ านวน 35 ทุน รวมเป็นเงิน 355,500 บาท (สามแสน
ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ตารางท่ี 19  ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
ล าดับ ชื่อทุนการศึกษา ประเภททุน จ านวน

ทุน 
จ านวนเงิน

ต่อทุน 
รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น รายป ี ต่อเนื่อง 

1 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

  1 20,000 20,000 

2 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

  2 15,000 30,000 

3 โครงการสนบัสนนุทนุการศึกษา มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

  8 10,000 80,000 

4 มูลนิธินายประจักร+นางสาลี่ คนตรง   1 4,000 4,000 
5 มูลนิธิชว่ยนักเรียนขาดแคลน ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
  1 6,000 6,000 

6 โตรงการสนบัสนุนทนุการศึกษา คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

  7 5,000 35,000 

7 ทุนวิจิตรพงษพ์ันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนา
การศึกษาเพื่อสังคม ปีการศึกษา 2560 

  5 20,000 100,000 

8 มูลนิธินายห้างโรงปนูผู้หนึง่   1 30,000 30,000 
9 ทุนสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)และทุน

ผู้ประกอบการกิจการภายใน มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  ประจ าการศึกษา 2560 

  1 10,000 10,000 

10 ทุนโควตานักเรียนเรียนดี ประจ าการศึกษา 
2560 

  1 32,000 32,000 

11 ทุนการศึกษา ดร.พัชริดา ปรีเปรม  
ประจ าการศึกษา 2560 

  5 500 2,500 

12 ทุนการศึกษา ดร.สิทธชิัย สมานชาติ  
ประจ าการศึกษา 2560 

  2 3,000 6,000 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 35  355,500 
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8.2  กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา 

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ในปีการศึกษา 1/2560  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มีจ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ. และกรอ. รวมทั้งสิ้น 110 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
4,438,600 บาท (สี่ล้านสี่แสนสามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  จ าแนกเป็นนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพ่ือ
การศึกษา (กยศ.) จ านวนทั้งสิ้น 44  คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,854,200  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่
พันสองร้อยบาทถ้วน) เป็นผู้กู้รายเก่า จ านวน 41 คน เป็นเงิน 1,745,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ผู้กู้รายใหม่ จ านวน 3 คน เป็นเงิน 109,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  และ
กองทุนเพ่ือการศึกษา (กรอ.) จ านวนทั้งสิ้น 66 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,584,400 บาท (สองล้านห้าแสน
แปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เป็นผู้กู้ยืมรายเก่า จ านวน 50 คน เป็นเงิน 1,914,000 บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  ผู้กู้ยืมรายใหม่ จ านวน 16 คน เป็นเงิน 670,400 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นสี่
ร้อยบาทถ้วน) 
ตารางท่ี 20  จ านวนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 

จ านวนผู้กู้กองทุนฯ 
กยศ. 

จ านวนผู้กู้
กองทุนฯ กรอ. 

รวม 
จ านวนเงินกองทุนฯ กยศ. จ านวนเงินกองทุนฯ กรอ. 

รวม 
ราย
เก่า รายใหม่ 

ราย
เก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ 

41 3 50 16 110 
      

1,745,000  
      

109,200     1,914,000 
        
670,400 

     
4,438,600  

 

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ในปีการศึกษา 2/2560  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มีจ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา กยศ. และกรอ. รวมทั้งสิ้น 107 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
4,298,800 บาท (สี่ล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)  จ าแนกเป็นนักศึกษาท่ีเป็นผู้กู้ยืมเงิน
เพ่ือการศึกษา (กยศ.) จ านวนทั้งสิ้น 43  คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  1,807,600  บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ด
พันหกร้อยบาทถ้วน)  เป็นผู้กู้รายเก่า จ านวน 40 คน 1,698,400  บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพัน
สี่ร้อยบาทถ้วน)  ผู้กู้รายใหม่ จ านวน 3 คน เป็นเงิน 109,200 บาท (หนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน)  
และกองทุนเพ่ือการศึกษา (กรอ.) จ านวนทั้งสิ้น 64 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  2,491,200 บาท (สองล้านสี่
แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  เป็นผู้กู้ยืมรายเก่า จ านวน 49 คน เป็นเงิน 1,866,000 บาท (หนึ่ง
ล้านแปดแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)  ผู้กู้ยืมรายใหม่ จ านวน 15 คน เป็นเงิน 625,200 บาท (หกแสน
สองหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ตารางท่ี 21  จ านวนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 

จ านวนผู้กู้กองทุนฯ 
กยศ. 

จ านวนผู้กู้
กองทุนฯ กรอ. 

รวม 
จ านวนเงินกองทุนฯ กยศ. จ านวนเงินกองทุนฯ กรอ. 

รวม 

รายเก่า รายใหม่ 
ราย
เก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ รายเก่า รายใหม่ 

40 3 49 15 107 
      

1,698,400 
      

109,200     1,866,000  
        
625,200 4,298,800  
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2.3.2  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  : พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนา 

  คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์  : พัฒนาการวิจัยเชิงบูรณาการความรู้เพื่อตอบปัญหาสังคมและสร้างสรรค์นวัตกรรมด้าน 

  การออกแบบที่มีพ้ืนฐานศิลปวัฒนธรรมลุ่มน้ าโขงในแถบอีสานใต้อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1   : พัฒนาระบบและกลไก และการจัดการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ของคนวัยท างานและผู้สูงวัย 
มาตรการ   :   
  1.1 พัฒนากระบวนการสร้างงานวิจัยที่ประสานกับกลุ่มผู้ใช้งาน โดยน าความรู้และ 

     เทคโนโลยีผสานกับ ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้ 
  1.2 สร้างระบบในการจัดเก็บและประมวลผลงานวิจัย เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยน 

     ความรู้ให้เป็นทุน  
1.3 การสร้างความรู้ให้นักวิจัยและส่งเสริมให้เกิดการจด ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  
1.4 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยโดยจัดสรรผลประโยชน์ที่ เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาอย่าง 
     เป็นธรรม 

กลยุทธ์ที่ 2   : สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและ 
                       สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
มาตรการ   :  

2.1 โครงการสร้างนักวิจัยใหม่/นักวิจัยพี่เลี้ยง  
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาขีด ความสามารถนักวิจัยสู่ระดับชาติและ 
     นานาชาติ  
2.3 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการ 
      วิจัยสู่ระดับชาติ และนานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ 3   : สนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เกี่ยวกับการสร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ 
                      ของงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด  
                      เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
มาตรการ   :  

3.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรภายในคณะฯมีส่วนร่วมการจัดท าโครงการวิจัยที่ 
     สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
3.2 สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในประเทศและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงของ 
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยี/ อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
     ในพ้ืนที่ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถน าผลงานวิจัย และ นวัตกรรม 
     ไปต่อยอดทางธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 4   : งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อขยายผลในมิติ นโยบายชุมชน สังคม
อุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ และเกิดผลกระทบที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   
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มาตรการ   :  
4.1 จัดส่งผลงานผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพเข้า 
     ประกวด และเผยแพร่ ถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่สังคม  
4.2 เผยแพร่ผลงาน งานวิจัย ฯลฯ พัฒนาสู่นวัตกรรมเพ่ือประโยชน์เชิงพาณิชย์/ 
     อุตสาหกรรม  
4.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิด 
     การผลักดัน ผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการขนาด 
     กลางและขนาดย่อม (SMEs) ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) 

กลยุทธ์ที่ 5   : พัฒนางานวิจัยของนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
มาตรการ   :  

5.1 ร่วมมือกับหน่วยงานส่งเสริมระหว่างประเทศ เพ่ือผลักดันผลงานวิจัยของนักศึกษาส่ง 
     ประกวด และเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 

1.  การสนับสนุนด้านการวิจัย 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์จากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ 2561  จ านวนทั้งสิ้น 5  
โครงการ  เป็นเงิน 1,510,000  บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ดังตารางที่ 22 
ตารางท่ี 22  งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ แหล่งเงิน จ านวน (โครงการ) เงิน (บาท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 4 810,000 
2 งบประมาณภายนอก / เงินรายได้ 1 700,000 

รวมทั้งสิ้น 5 1,510,000 
 
2. รางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปี 2561 

 ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผู้ได้รับรางวัลนักวิจัย/
โครงการดีเด่น ประจ าปี 2561 จ านวน 1 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ  
ตารางที่ 23  แสดงรางวัลนักวิจัย/โครงการดีเด่นประจ าปี 2561 
ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล ผลงาน 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  
สมานชาติ 

ผลงานบทความวิจัยและการ
น าเสนอโปสเตอร์ “ดีเด่น” 
สาขามนุษยศาสตร์ฯ 

บทความวิจัย : การทอผ้าและ
ลวดลายผ้าแบบของเจ้านาย
เมืองอุบลฯ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ  นักวิจัยที่ได้รับการเชิดชู
เกียรติ ประจ าปี 2561 การ
ประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย 
ครั้งที่ 12 
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3. ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 15 ผลงาน ดังตารางที่ 24 
ตารางท่ี 24  ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2561 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม คร้ังที่  / หน่วยงานที่

ตีพิมพ์ / เผยแพร่ 
1 ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ การทอผ้าและลวดลายผา้แบบ

ของเจ้านายเมืองอุบลฯ 
ประธานสภาอาจารย์มหาวทิยาลัยทั่ว
ประเทศ 

2 ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ ผ้าซิ่นไหมลายกลีบบัว งานมหกรรมงานวจิัยแห่งชาติ 2560  
3 ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ ผ้าย้อมคราม งานนิทรรศการนานาชาติ Indigo 

Sutra 
4 ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ น าเสนองานวชิาการ Oral 

Presentation 
ประชุมวชิาการ 
ASEAN Textile Symposium 

5 ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ - ร่วมแสดงนิทรรศการผ้า
มัดหมี ่
-ร่วมแสดงผลงานแฟชั่นผ้า
มัดหมี่  
-น าเสนองานวชิาการ Oral 
Presentation 

World Craft Council-Asia Pacific 
และ Indian Craft Council  
 

6 นายกฤษดา  รัตนางกูร Ta-OnZon Collection - 
Design by Krissadar 

งานตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม คร้ังที่ 2 

7 นายกฤษดา  รัตนางกูร ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้าย งานมหกรรมภูมิปัญญาผ้าไทย 
ผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก "จากริม
โขงสู่เจ้าพระยาวิถีแห่งภูมิปัญญาผ้าไทย 
From Khong River to Chao Phraya 
River : Silk & Cotton - The fabric 
of life" 

8 นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร FOOT  MASSAGE  CARPET 
"Rock Garden 

ศิลปกรรมวิจัย ครั้งที่ 4 “อัตลักษณ์
ศิลปกรรมจากรากสู่โลก” Art Identity 
: From Local to Global 

9 นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร โครงการพัฒนาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และสร้างแบรนด์
เสื่อกก 

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 

10 นางสาวขนษิฐา  ขนัค า เครื่องปั้นดินเผา งาน CAFTS BANGKOK 2018 
11 นางสาวลัทธพร  จัน หัตถกรรมจากเถาวัลย ์ งาน CAFTS BANGKOK 2018 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงาน ชื่องานประชุม คร้ังที่  / หน่วยงานที่
ตีพิมพ์ / เผยแพร่ 

ทองหลาง 
12 นางสาววดยีา  เนตรพระ การบริการวิชาการน าวสัดุ

เหลือใช้มาสร้างมูลคา่เพิ่มด้วย
นวัตกรรม เพื่อลดปัญหาขยะ
สิ่งก่อสร้างภายใน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

การประชุมวชิาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัย ระดับชาติ ครั้งที่ 3 "ราช
ธานีวชิาการ" ในหัวข้อ "นวัตกรรมที่
พลิกโฉมสังคมโลก "Disruptive 
Innovation" 

13 นางสาวพิมพวรรณ  ภักดี
สุวรรณ 

การบริการวิชาการโดยการ
เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม  
กรณีศึกษา แนวทาง
กระบวนการออกแบบ
ปรับปรุงบ้านพักอาศัย
ผู้สูงอายุที่มีรายไดน้้อย 

การประชุมวชิาการระดบัชาติ ครั้งที่ 2 
ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และ
สิ่งประดษิฐ์ ประจ าปี 2561 

14 ดร.ติ๊ก  แสนบุญ ฮูปแต้มสองฝั่งโขง : สาระรปู
ลายมือ 

โครงการสัมมนาสานสัมพนัธ์วรรณกรรม
ไทย – ลาว ครั้งที่ 4 ฮปูแต้ม : มรดก
วัฒนธรรมสองฟากฝั่ง 

15 นายภูดิศ  หอมพิกุล A conceptual framework 
for the innovative design 
of temporary 
accommodation for flood 
victims in Tha Korpai 
community, Warin 
Chamrab, Ubon 
Ratchathani Province, 
Thailand. 
 

4 th TECHCON 2018 and 2 nd 
ITECH 2018 
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4. โครงการวิจัยของคณะ ที่จัดกิจกรรม ในปีงบ 2561 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับโครงการ Innovation hubs Creative Economy เครือข่าย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  จัดการแสดงแฟชั่นโชว ์"เปลือกไหมต้นทุนของท้องถิ่นส่งเสริมเศรษฐกิจ
ด้วยนวัตกรรม" ในวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ผลงานวิจัยของ อาจารย์กฤษดา รัตนางกูร คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ เวที Highlight Stage ชั้น 22 

       
 

       
                                          

2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยการทดลองน้ าดินสีจากดินในท้องถิ่นเพ่ือ 
ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาส าหรับผู้สูงอายุ  ในระหว่างที่ 16 - 20 สิงหาคม 2561 
สถานที่ ศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผา ปากห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
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2.3.3  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้าง 

     ความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
เป้าประสงค์  : บริการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนทักษะด้านศิลปะการออกแบบเชิงวิถีวัฒนธรรมของ 
                       สังคมเพ่ือพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนและสุขภาวะผู้สูงอายุ  ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ 
                       การออกแบบ 
กลยุทธ์ที่  1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ  
                       ตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและประเทศ 
มาตรการ   :  

1.1 จัดท าแผนบริการวิชาการ   
            - พัฒนาฐานข้อมูลพ้ืนฐาน ปัญหา และความ ต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  
            - ส ารวจความต้องการของหน่วยงาน/ชุมชน จัดท า แผนที่ (mapping) ความ 
                             เชี่ยวชาญของพ้ืนที่ บุคลากร  เครือข่าย (หน่วยงานที่เก่ียวข้อง)  

1.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการ วิชาการ 
กลยุทธ์ที่  2 : สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ใน 
                       ด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม 
                       ศักยภาพของชุมชนและสังคม และการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ 
มาตรการ   :  

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ 
           เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การ 
               เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของ ชุมชนและสังคม และการสร้าง 
               ผู้ประกอบการราย ใหม่   โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในและ ภายนอก 
               มหาวิทยาลัย   

2.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้/ศูนย์เรียนรู้ เพ่ือการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
                หรือองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่  3 : ให้บริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิม 
                       ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มาตรการ   :  

3.1 จัดอบรม/ให้บริการวิชาการด้านสังคมสูงวัย การยกระดับคุณภาพการศึกษา การ 
            เสริมสร้างความ เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม และ การสร้าง 
               ผู้ประกอบการรายใหม่ 

กลยุทธ์ที่  4 : ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ   :  

4.1 จัดการศึกษาผ่านหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  
                  – หลักสูตรส าหรับคนวัยท างาน  
                - หลักสูตรส าหรับผู้สูงวัย  
                - หลักสูตรดิจิทัลส าหรับผู้ประกอบการ  
               - อ่ืนๆ  
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1. การสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ในการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ทั้งสิ้น 10  โครงการ เป็นเงิน 6,616,380 บาท 
(หกล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 5 โครงการ เป็นเงิน  727,300 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อย
บาทถ้วน) โครงการความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 3 โครงการ และงบประมาณเงินรายได้อีก
จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 5,889,080 บาท (ห้าล้านแปดแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดสิบบาทถ้วน) 
มีรายละเอียดดังตารางที่ 25 และ ตารางที 26 
ตารางท่ี 25  งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากงบประมาณแผ่นดิน 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม หัวหน้าโครงการ / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัน /เดือน / ปีที่จัดกิจกรรม 

1 โครงการสัปดาห์นวัตกรรม
และการออกแบบ 
(innovation and design 
week) 

นางสาวปิยะนันท์  
กรินรักษ์ 

400,000 2-5 กรกฎาคม 2561 

2 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ พทุธศิลป์ร่วม
สมัยจากอัตลักษณ์ศิลปะ
พื้นบา้นอีสาน 

ดร.ติ๊ก  แสนบุญ 100,000  

3 โครงการการพัฒนาและ
ออกแบบผลิตภัณฑ์งาน
หัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้าง
มูลค่าและรายได ้

นางสาวเทพิญ  
แก้ววรสูตร 

57,300 5 – 6 มีนาคม 2561 

4 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

ดร.พัชริดา   
ปรีเปรม 

70,000  

5 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการออกแบบลายผา้
เยียรบับลาวกราฟ เพื่อ
ทักษะส าหรับกลุ่มทอผ้า
ไหมจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.สิทธิชัย  
สมานชาต ิ

10,000 9 พฤษภาคม 2561 
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ตารางท่ี 26  งบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการจากภายนอก 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม หัวหน้าโครงการ 
/ ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัน /เดือน / ปีที่จัดกิจกรรม 

1 การส่งเสริมด้านการเกษตร 
โดยการพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ One Gewog 
One Product (OGOP) 
ของราชอาณาจักรภูฏาน 

นายกรกิฎ  เหล่า
สุกล 
 
 

135,820  

2 โครงการอาคารถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านพลังงานแผนบูรณาการ
พัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
พ.ศ. 2561 

นางสาววดยีา  
เนตรพระ 
 
 
 
 

215,840 
 

12 – 21 มิถุนายน 2561 

3 โครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน 
แผนบูรณาการตามช่วงวัย 
พ.ศ.2561 

นางสาวปิยะนันท์  
กรินรักษ์ 

364,880 25 – 26 เมษายน 2561 

4 โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ
ข้าวหอมมะลิสิ่งบง่ชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) 

นางสาวปิยะนันท์  
กรินรักษ์ 

5,147,940 31 กรกฎาคม 2561-28 
กันยายน 2561 

5 โครงการฮู้เฮียน เขียนเสน้ 
คร้ังที่ 3 
 

นางสาวขนษิฐา  
ขันค า 

24,600 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 

 
1. การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าและรายได้ วันที่  

5 – 6 มีนาคม 2561 ณ บ้านโคกสว่าง อ าเภอส าโรง  จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร 
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2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน แผนบูรณาการตามช่วงวัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561กิจกรรมย่อยที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อและของเล่นส าหรับช่วง
วัย  ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในวันที่ 25-26  เมษายน 2561  
ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี  โดยนางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ 
 

   
 

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบลายผ้าเยียรบับลาวด้วยกราฟเพ่ิมทักษะส าหรับกลุ่มทอ 
ผ้าไหมจังหวัดอุบลราชธานี  วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ 
 

     

 
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และนวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ระหว่างวันที่ 12 – 13 มิถุนายน 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม โดยนางสาววดียา  เนตรพระ 
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5. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ระหว่างวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 
2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม  โดยนางสาววดียา  เนตรพระ 

 

 
 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการออกแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และนวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 
2561 ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  โดยนางสาววดียา  เนตรพระ 

 

 
 

7. ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบวงจร กิจกรรม พัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่ให้เป็น “Organic Young 
Smart Farmer”วันที่  31 กรกฎาคม – 28 กันยายน 2561 โดยนางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ 
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2.3.4 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตส านึกรัก 
                       บ้านเกิด และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
 
เป้าประสงค์  : อนุรักษ์  สืบสาน  เผยแพร่    ภูมิปัญญาศิลปะเชิงช่างพื้นถิ่นอีสานและอนุภาคลุ่มน้ า 
                       โขงในสังคมสมัยใหม่แก่ชุมชน  เพ่ือการตระหนักรู้รักบ้านเกิดของเยาวชน ชุมชน 
 
กลยุทธ์ที่  1 : สร้างความเชื่อมโยงระหว่างงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจต่าง ๆ ของ 
                       มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาเกิดจิตส านึกรักท้องถิ่นและประเทศชาติ 
มาตรการ   :  

1.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับภารกิจ 
           ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  

1.2 พัฒนาระบบประเมินแผนและผลสัมฤทธิ์แบบมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้นักศึกษา 
        เกิดจิตส านึกรัก ท้องถิ่นและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  2 : ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนคุณค่าภูมิ 
                      ปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง       
มาตรการ   :  

2.1 จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และ ชุมชน ได้ตระหนักถึงความส าคัญ 
                ของคุณค่าภูมิ ปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

2.2 ส่งเสริมให้นักศึกษา แสดงผลงานสร้างสรรค์ท่ี สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะและ 
            วัฒนธรรมของ ท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
กลยุทธ์ที่  3 : สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
มาตรการ   :   

3.1 จัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปะและ วัฒนธรรมของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่ม  
             น้ าโขง เพ่ือ ให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร  และประชาชน  

3.2 สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับภูมิปัญญา ศิลปะและ 
          วัฒนธรรมของท้องถิ่น และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

3.3 จัดการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ 
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1) การสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวนทั้งสิ้น  
4  โครงการ  โดยได้รับสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 135,000 บาท 
(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และงบประมาณเงินรายได้  จ านวน 2 โครงการ เป็นเงิน 190,000 บาท 
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ดังตารางที่ 27 และตารางที่ 28 
ตารางท่ี 27  งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากงบประมาณแผ่นดิน 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม หัวหน้าโครงการ / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัน /เดือน / ปีที่จัดกิจกรรม 

1 สืบสานฮีตสบิสอง (ประเพณี
บุญบั้งไฟ) 

ดร.ติ๊ก  แสนบุญ  55,000 17 พฤษภาคม  2561 

2 โครงการการส ารวจและจัดท า
เวปไซต์ ข้อมูลลวดลายผ้า
โบราณเมืองอุบลฯ จากทายาท
ของ หม่อมเจียงค า ชุมพล ณ 
อยุธยา และเครือญาติ เพื่อ
บูรณาการกับการเรียนการ
สอน 

ผศ.ดร.สิทธิชัย 
สมานชาต ิ

80,000  

 
ตารางท่ี 28  งบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจากงบประมาณเงินรายได้ 
 

ล าดับ โครงการ / กิจกรรม หัวหน้าโครงการ / 
ผู้รับผิดชอบ 

งบประมาณ 
(บาท) 

วัน /เดือน / ปีที่จัดกิจกรรม 

1 โครงการอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน : ไหว้พระ 
น าฮอย มนูมัง พุทธศลิป์
อีสาน 

ดร.ติ๊ก แสนบุญ 160,000 2 – 4 มีนาคม 2561 

2 โครงการพิธีครอบครู “ตุ้ม
โฮม เพื่อนพ้อง น้องพี่ ศิษย์
เก่าชาวสลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์” 
ประจ าปีการศึกษา 2560 

นางสาวเทพิญ 
แก้ววรสูตร 

30,000 8 กุมภาพันธ์ 2561 
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1. บรรยายสืบสานฮีตสิบสอง ประเพณีบุญบั้งไฟ หัวข้อ ศิลปะเชิงช่างในงานบุญบั้งไฟอีสาน   
วันที่ 17 พฤษภาคม  2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยดร.ติ๊ก แสนบุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ  
 

 

      

 

2. อบรมการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน : ไหว้พระ  น าฮอยมูนมัง พุทธศิลปะและ 
วัฒนธรรมอีสาน  ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  อ านาจเจริญ ยโสธร 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม  กาฬสินธุ์  โดยดร.ติ๊ก  แสนบุญ 
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2.3.5  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ 

   เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ 
   การเรียนรู้และการท างาน 
    อย่างมีความสุข 

เป้าประสงค์  : องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
      และเกิดประโยชน์สูงสุด มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมี   
      ความสุข และได้รับความชื่นชมในภาพลักษณ์ท่ีดีของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่  1 :  บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
มาตรการ   :   

1.1 ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของส่วนราชการ และส่วนงานภายในให้มีขนาดที่ 
เหมาะสม ลดความ ซ้ าซ้อน มีความยืดหยุ่น เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ ลดต้นทุน
การด าเนินงาน  

1.2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพัฒนาระบบก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
           การ ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารทุก ระดับตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
           ปราบปรามการทุจริตไปก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติ ราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติ 
           ราชการประจ าปี เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลของ 
           มหาวิทยาลัย     

1.4 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใช้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน 
           การปฏิบัติ ราชการของภาครัฐ (ITA) 

กลยุทธ์ที่  2 : พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัยดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทยแลนด์ 
มาตรการ   :  

2.1 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ได้แก่       
             -  พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document)       
             -  พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)  

2.2 น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการแก่ ผู้รับบริการ  
2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการบริหารจัดการ และมีข้อมูลเพียงพอ ต่อ 

            การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพทุกระดับ 
กลยุทธ์ที่  3 : พัฒนาระบบบริหารงบประมาณการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  

     เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ   :  

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการงบประมาณให้สอดคล้อง กับนโยบายและวิธีการ   
            งบประมาณของประเทศ  

3.2 ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านงบประมาณและ การเงินให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
           ตรวจสอบได้ 

กลยุทธ์ที่  4 : ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพย์สินและทรัพยากรของมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างรายได้ให้ 
    เพ่ิมข้ึน และเพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเองด้านงบประมาณ 
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มาตรการ   :  
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดระบบและกลไกการบริหาร 
     จัดการ ปรับปรุง กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม ให้มีการจัดหา    
     รายได้จากการด าเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
4.2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดระบบและกลไกในการจัดหารายได้จาก 

           ทรัพย์สิน ทรัพยากรและวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและสร้าง 
           รายได้เพ่ิมมากข้ึน  

4.3 วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ และจัดท าแผนกลยุทธ์ด้านการเงินที่สอดคล้อง 
           กับแผนยุทธศาสตร์ และบริบทของคณะฯ เพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงิน  

4.4 จัดหารายได้จากการระดมแหล่งทุนภายนอกและจากศิษย์เก่า 
กลยุทธ์ที่  5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการและจัดท ากฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การเป็น 
                       มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
มาตรการ   :  

5.1 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของ 
           ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

5.2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและ 
           ระบบงาน บริหารที่ส าคัญให้สอดคล้องและรองการปรับเปลี่ยน เป็นมหาวิทยาลัยใน 
           ก ากับของรัฐ  

5.3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท า (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
           อุบลราชธานี  และกฎหมายล าดับรอง โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้มีส่วนได้ 

             ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่  6 : พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์ 
     คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น 

     องค์กรแห่งการเรียนรู้      
มาตรการ   :  

6.1 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการประกัน 
คุณภาพตาม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น เลิศ (EdPEx) สร้าง  
มาตรฐานการท างานให้แก่บุคลากร และสร้างระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางาน และ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพ  

6.2 บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผล การปฏิบัติงานไปสู่งานประจ า 
            อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

6.3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้าน 
            การประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน  
            คุณภาพ รวมทั้งเชิดชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีประสบ ความส าเร็จใน 
            ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  

6.4 สนับสนุนหลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน 
           ระดับชาติและระดับสากล 
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กลยุทธ์ที่  7 : พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยสู่การ 
     เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และเอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างานที่มี 
     ประสิทธิภาพและมีความสุขและมีสวัสดิภาพ 

มาตรการ   :  
7.1 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าผังแม่บทการใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัย 

          เพ่ือ รองรับการขยายตัวของมหาวิทยาลัย และมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว  
           (Green University)  

7.2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาพื้นที่ตามกรอบผังแม่บท เช่น        
            -   พ้ืนที่อ่างเก็บน้ าหนองอีเจมและร่องก่อเพ่ือเป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและ 
          ออกก าลังกาย        
           -   ลานกิจกรรมอเนกประสงค์ สถานที่ออกก าลัง กายพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ 

         นักศึกษาและ บุคลากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม       
-   ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสัญญาณไฟจราจร พื้นผิวจราจร และทางเดินเท้า    

           ในมหาวิทยาลัย ให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
7.3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบ 

           ไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี 
           ประสิทธิภาพและรองรับ ในอนาคต  

7.4 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยใน 
           มหาวิทยาลัยที่มี ประสิทธิภาพ  

7.5 สร้างจิตส านึกในการการอนุรักษ์และดูแล สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยให้แก่ 
               บุคลากรและนักศึกษา   

7.6 ส่งเสริมการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา 
กลยุทธ์ที่  8 : พัฒนาระบบการสื่อสารเชิงรุกท้ังภายในมหาวิทยาลัยและสู่ สาธารณาชนเพ่ือเผยแพร่ 

     ผลงาน ชื่อเสียง และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ   :  
   8.1 สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก พัฒนารูปแบบ และวิธีการสื่อสารองค์กรทั้งภายในและ 
                          ภายนอก ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน  

8.2 จัดท าแผนด้านการประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ เชิงรุก ให้สอดคล้องกับ 
                ยุทธศาสตร์และนโยบายของมหาวิทยาลัย   

8.3 พัฒนาช่องทางเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการด าเนินงานของ 
           มหาวิทยาลัยในด้าน ต่างๆ 
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1.  การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  บริหารงานด้วยหลักบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลัก
ธรรมาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1.  หลักประสิทธิผล  คณะมีการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ  บุคลากรมีผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์อยู่ใน
ระดับดีมาก 
 2. หลักประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการในคณะสามารถใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านต้นทุนแรงงาน
และระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้บริหารก าหนดแนวทางการก ากับ
ดูแลการบริหารราชการโดยใช้ข้อมูลการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. หลักการตอบสนอง คณะมีการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
และสร้างความเชื่อมั่น  ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่าง มีการด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย จากการประเมินผลากรด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
 4. หลักภาระรับผิดชอบ คณะผู้บริหารด าเนินงานโดยเน้นความรับผิดชอบเพ่ือตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานและพฤติกรรมกรรมนการท างาน เพื่อสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อองค์กร
และต่อสังคม 
 5. หลักความโปร่งใส  คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่อสาธารณะ โดยมีการ
รายงานประจ าปีผลการประเมินประกันคุณภาพทุกปี รายงานประจ าปี และการสอบบัญชี โดยมีการให้
ผู้ตรวจสอบบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบการบริหารด้านการเงินของคณะฯ 
 6. หลักการมีส่วนร่วม คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วม
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในการประชุมหารือ เช่น การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมกลุ่มวิชา 
การประชุมย่อยภายในส านักงาน  
 7. หลักการกระจายอ านาจ ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ 
ในล าดับถัดไป  เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหารงานแนวใหม่ที่เพ่ิมความคล่องตัว และให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม เช่นการมอบหมายภาระงานแก่รองคณบดี 
คณะกรรมการต่างๆ 
 8. หลักนิติธรรม  ผู้บริหารยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ใช้หลักเกณฑ์
และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , แนว
ปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 9. หลักความเสมอภาค ผู้บริหาร บริหารงานด้วยความเสมอภาค บุคลากรในคณะได้รับการ
ปฏิบัติและได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บุคลากรได้รับการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง ตาม
แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากร  
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ คณะมีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อ
โดยส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการด้วยการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เช่น การพิจารณาจัดท าแผน
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กลยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี  การน าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือ
ตัดสินแนวทางการบริหารงานต่างๆ 
 
2. การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบกลไก การบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในโดยมีประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือ
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง และได้รายงานการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัยฯ โดย
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีความเสี่ยงด้านจ านวน
นักศึกษารับเข้าใหม่มีจ านวนลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันสูงมหาวิทยาลัยจ านวนเพิ่มขึ้นประชาสัมพันธ์เชิง
รุกรูปแบบต่างๆ ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก  จ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อมีจ านวนลดลง อาจท าให้ผล
การรับนักศึกษาใหม่ไม่เป็นไปตามแผนการรับ งานวิชาการได้จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของทั้ง 2 
หลักสูตรและจัดโครงการฮู้เฮียนเขียนเส้น เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร  และยังมีความเสี่ยงด้านอาจารย์
ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใน
ปีงบประมาณ 2561 มีอาจารย์ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการและขอประเมินการสอน 2 ท่าน และอยู่ระหว่าง
ส่งผลงานประเมิน ในต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน และต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ 1 ท่าน 
 
3.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
 คณะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดยปรับปรุง
ระบบการรวบรวมและสามารถใช้ร่วมกันทั้งคณะฯ  ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินระดับหลักสูตรและระดับคณะ  
ตารางท่ี 29 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
              สาขาการออกแบบ  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต 3.85 ดี 
3. นักศึกษา 2.33 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 3.42 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมิน ผู้เรียน 

3.00 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 3.07 ด ี
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ตารางท่ี 30 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
              สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
3. นักศึกษา 2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย์ 2.44 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมิน ผู้เรียน 

3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.94 ปานกลาง 

 
ตารางท่ี 31  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมิน 
1. การผลิตบัณฑิต 2.53 พอใช้ 
2. ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ 4.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ 4.50 ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบ 3.63 ดี 
 
4. การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของนักศึกษาและ
บุคลากร 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปการ
โดยมีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั้น 1 อาคารศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมความสวยงานให้กับ
อาคารสถานที่ ห้องน้ า เป็นต้น 
 

5. การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ
ลดภาวะโลกร้อน  
 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบมีการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานต่างๆ โดยมีการจัด 
KM การประหยัดพลังงาน โดยอาจารย์กรกฎิ  เหล่าสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เพ่ือให้บุคลากร
ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้ถูกวิธี เช่นการปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศให้เป็น
เวลา และมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพ้ืนที่คณะเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและลดสภาวะโลกร้อน 
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2.3.6 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมี 

   ความผูกพันกับองค์กร 
เป้าประสงค์  : บุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในการท างาน สามารถขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุ 
                       วิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้วยความสุข 
                       และความผูกพันต่อองค์กร 
กลยุทธ์ที่  1 : พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์เพ่ือให้บุคลากรเป็นผู้มีคุณธรรมและ 
                       เป็นก าลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
มาตรการ   :   

1.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ สอดคล้องกับบริบทที่ 
           เปลี่ยนแปลงไป โดยกระบวนการมีส่วนร่วม   

1.2 จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
กลยุทธ์ที่  2 : พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป       

     อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
มาตรการ   :   

2.1 พัฒนาทักษะด้านการบริหารให้แก่ผู้บริหารทุกระดับ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ 
                เตรียมความพร้อมในการเป็นผู้บริหาร  

2.2 พัฒนาบุคลากรทุกประเภทให้มีสมรรถนะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  
กลยุทธ์ที่  3 :  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรมจริยธรรม      
มาตรการ   :   

3.1 สร้างจิตส านึก และค่านิยมในการป้องกันแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ  
3.2 สร้างวัฒนธรรมการท างานอย่างมีคุณธรรมและ จริยธรรม 

 
กลยุทธ์ที่  4 : สร้างเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพที่ดี มีความสุข ผูกพันกับองค์กร 
มาตรการ   :   

4.1 พัฒนาระบบและกลไกของสวัสดิการที่เหมาะสม และ ที่กฎหมายก าหนดและ 
                นอกเหนือที่กฎหมายก าหนด  

4.2 จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 
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1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลลากร 

 ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเพ่ิม
ประสิทธิภาพและส่งเสรมิพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย ดังตารางที่ 32   
ตารางที ่32  กิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร 
ล าดับ กิจกรรม/โครงการ วัน/เดือน/ป ี สถานที่ จ านวน 

(คน) 
งบประมาณ

(บาท) 
1 การทวนสอบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน 

29 มีนาคม 2561 ห้อง AP 201 ชั้น 
2 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

16 - 

2 การจัดท าผลงานเพื่อ
การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

3 พฤษภาคม2561 ห้อง AP 201 ชั้น 
2 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

11 - 

 

2. บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2561 

 ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีบุคลากรที่ได้รับรางวัล 
จ านวน 3 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ  นายกฤษดา  รัตนางกูร และนางสาว
หวานใจ  โพธิ์โกฏิ  รายละเอียดดังตารางที่ 33 
 

ตารางที ่33  บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2561  
ล าดับ ชื่อผู้ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล หน่วยงานที่ให้รางวัล วัน/เดือน/ป ี

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.
สิทธิชัย  สมานชาต ิ

บทความวิจยัและการ
น าเสนอโปสเตอร์ 
“ดีเด่น” สาขา
มนุษยศาสตร์ฯ 

ประธานสภาอาจารย์
มหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย  

25 พฤศจิกายน 
2561 

นักวิจัยที่ได้รบัการเชิดชู
เกียรติ ประจ าปี 2561 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 12 – 13 
กรกฎาคม 2561 

บุคลากรดีเด่น ดา้นผู้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 31 กรกฎาคม 
2561 

2 นายกฤษดา  รัตนางกูร บุคลากรดีเด่น ดา้นผู้สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 
2561 

3 นางสาวหวานใจ  โพธิ์
โกฏิ 

บุคลากรดีเด่น ดา้นกีฬา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 31 กรกฎาคม 
2561 
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3. การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 

ตารางที่ 34  การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร  
ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี

1 ผู้ช่วยศาสตราจารยด์ร.
กัญญา  จึงวิมุติพันธ ์

ฟังบรรยาย CU 2018 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ  เจริญกรุง 

3-4 กุมภาพันธ ์
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPex) 
หมวด3นักศึกษาและ
ผู้รับบริการ และหมวด 6 
กระบวนการ 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 
3 ตึกอธิการบดีหลังเก่า 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

20 – 21 
กุมภาพันธ์  

2561 

โครงการอบรมแนวทางการน า
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฯ  

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 
3 ตึกอธิการบดีหลังเก่า 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

14 มีนาคม 2561 

ศึกษาดูงาน landscape  ประเทศ ฮังการี ออสเตรีย 
เชค 

28 มีนาคม - 7 
เมษายน 2561 

การจัดท าผลงานเพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ห้อง AP 201 ช้ัน 2 คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

3 พฤษภาคม
2561 

2 นางสาวปิยะนันท์   
กรินรักษ ์

Design Talk และ Exclusive 
Networking2017 ครั้งท่ี3 
SCG Packaging และ 
นิตยสาร Wallpaper* 

ณ โรงแรม พาร์ค ไฮแอท 
กรุงเทพมหา 
นคร 

9 พฤศจิกายน 
2560 

Contemplative Dialogues 
ศูนย์นทิรรศการอาษาคลาวด์ 
หน่วยงานภายใตส้มาคม
สถาปนิกสยาม  ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

Creative Space ช้ัน 5 
TCDC อาคารไปรษณยี์
กลาง แขวงบางรัก  กรุงเทพ
มหา 
นคร 

11 พฤศจิกายน 
2560 

  ฟังบรรยาย CU 2018 ณ ศูนย์สร้างสรรค์การ
ออกแบบ  เจริญกรุง 

3-4 กุมภาพันธ์ 
2561 

อบรมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลศิ (EdPex) 
หมวด3นักศึกษาและ
ผู้รับบริการ และหมวด 6 
กระบวนการ 

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 
3 ตึกอธิการบดีหลังเก่า 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

20 – 21 
กุมภาพันธ ์2561 

อบรมผู้ประเมินหลักสูตร ม.นครพนม 3-4 มีนาคม 2561 
โครงการอบรมแนวทางการน า
เกณฑ์คณุภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ ฯ  

ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ช้ัน 
3 ตึกอธิการบดีหลังเก่า 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

14 มีนาคม 2561 

สัมมนา FLEXIBLE 
PACKAGING 

โรแรมมารวย กทม. สมาคม
บรรจภุัณฑไ์ทย 

5-6 กรกฎาคม 
2561 
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ล าดับ ชื่อ-สกลุ ชื่อกิจกรรม สถานที ่ วัน/เดือน/ป ี
“Final Presentation” และ
ร่วม Networking Session 
ในโครงการประกวด The 
Challenge 2018 - 
Packaging Design Contest   

ณ ห้อง Hall 1 อาคาร
อเนกประสงค์ ช้ัน P10 SCG 
ส านักงานใหญ่ บางซื่อ 

7 กรกฎาคม 
2561 

3 ดร.ติ๊ก  แสนบญุ การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

ห้อง AP 201 ช้ัน 2 คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

29 มีนาคม 2561 

4 นายกรกิฎ  เหล่าสกลุ การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรยีน 

ห้อง AP 201 ช้ัน 2 คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

29 มีนาคม 2561 

การจัดท าผลงานเพื่อการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ห้อง AP 201 ช้ัน 2 คณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

3 พฤษภาคม
2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง  

     ปลอดภัย และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้แบบ 
     อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถ 
     ของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้าประสงค์  : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู้  
                       การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และ  
                       บุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน 
กลยุทธ์ที่  1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง  
                       ปลอดภัย 
มาตรการ   :   

1.1 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับ 
          การ ให้บริการในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ครอบคลุม พื้นท่ีบริการ 

1.2 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พัฒนาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็ว  
            สูง  

1.3 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหาระบบส ารองข้อมูลเพ่ือเพ่ิม 
              ประสิทธิภาพและ ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบเครือข่าย   

1.4 พัฒนาการให้บริการบนระบบคลาวด์ภายในองค์กร  
1.5 สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดหาระบบรักษาความปลอดภัยในระบบ 

           เครือข่าย (Network security)  
1.6 เชื่อมโยงฐานข้อมูล (database cleansing)  และ การเข้าถึงการใช้งานระบบแบบ  

             Single Sign-on 
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ส่วนที่ 3   
ข้อมูลสารสนเทศ 
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3.1  ด้านการผลิตบัณฑิต 
3.1.1  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2561 

  ในปีการศึกษา 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  รับนักศึกษาเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร  จ านวนทั้งสิ้น 90  คน   
ตารางท่ี 35  จ านวนนักศึกษารับเข้า  ปีการศึกษา 2560 – 2561 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา  2561 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 35 47 
สถาปัตยกรรมศาสบัณฑิต 24 43 

รวมทั้งสิ้น 59 90 

 
ภาพที่ 10 แผนภูมิแสดงจ านวนนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2561 

 
3.1.2  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2561  

ในปีการศึกษา 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีนักศึกษาระดับปริญญา 
ตรีในทุกหลักสูตรทั้งสิ้น 284 คน ดังตารางที่ 36 

ตารางท่ี 36 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561 

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 172 182 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 64 102 

รวมทั้งสิ้น 236 284 
 
3.1.3  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีทั้งสิ้นจ านวน  59 คน  
ตารางท่ี 37  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 

สาขาวิชา ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
การออกแบบอุตสาหกรรม 35 59 
 
 

59 

90 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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3.2  ด้านงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรร

งบประมาณในการด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวน  24,476,855 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวนทั้งสิ้น 7,382,093 บาท งบประมาณเงินรายได้จ านวน 17,094,762 บาท 
ตารางท่ี 38  การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2560 กับปี 2561 

ประเภทงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 การเพ่ิม-ลดลง 

รับจัดสรร เบิกจ่าย รับจัดสรร เบิกจ่าย เพ่ิมขึ้น/ลดลง ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน 6,434,340 6,356,174 7,382,093 6,682,093   
งบบุคลากร 
 - เงินเดือนข้าราชการ 

430,680 430,680 456,520 456,520 เพิ่มขึ้น 
25,840 

ร้อยละ  
5.99 

-  เงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลยั 

2910480 2910480 2745993 2745993 ลดลง 
164,487 

ร้อยละ 
6.00 

-  ค่าจ้างประจ า  -  -   -  - -  - 
-  ค่าจ้างช่ัวคราว 953,280 953,280 953,280 953,280       - - 
งบด าเนินการ 
- ค่าตอบแทนใช้สอย
และวัสดุ  

 
1,014,900.00 

 
933733.51 

 
914,000 

 
914,000 

ลดลง 
100,900 

ร้อยละ 
9.94 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
-  เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการวิจัย 

250,000 250,000 750,000 750,000 เพิ่มขึ้น 
500,000 

ร้อยละ 
66.67 

 -  เงินอุดหนุนทัว่ไป 
(สนับสนุนจากภายนอก 
วิจัย) 

 -  - 700,000 490,00 เพิ่มขึ้น 
700,000 

ร้อยละ  
100 

   -เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการบริการวิชาการ
แก่ชุมชน 

600,000 600,000 727,300 727,300 เพิ่มขึ้น 
127,300 

ร้อยละ  
17.50 

   -เงินอุดหนุนทั่วไป
โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

275000 275000 135000 135000 ลดลง 
140,000 

ร้อยละ 
50.90 

งบประมาณเงินรายได้    10,170,380 9,666,351 17,094,762 11,009,210   
    -เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
10,173,800 

 
9,666,351.17 

 
7,529,400 

 
7,320,312 

ลดลง 
2,644,400 

ร้อยละ  
25.99 

    -เงินยืมกองทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย 

0 0 3,345,762 3,153,898 เพิ่มขึ้น 
3,345,762 

ร้อยละ 
100 

    -บริการวิชาการจาก
ภายนอก 

0 0 5,474,600  - เพิ่มขึ้น 
5,474,600 

ร้อยละ 
100 

    -วิจัยจากภายนอก 0 0 700,000 490,000 เพิ่มขึ้น 
700,000 

ร้อยละ 
100 

    -กิจกรรมหารายได ้ 0 0 45,000 45,000 เพิม่ขึ้น 
45,000 

ร้อยละ 
100 

รวม 16,608,140 16,019,525 24,476,855 17,691,303   
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ภาพที่ 11  แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบงบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 -2561 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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ภาพที่ 12  แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบงบประมาณแผ่นดิน และ งบประมาณเงินรายได้ ที่ได้รับจดัสรรประจ าปี  
              งบประมาณ พ.ศ.2560 -2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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3.3  ด้านงบบุคลากร 
3.3.1 จ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบุคลากรสายวิชาการ  
จ านวนทั้งสิ้น 22 คน จ าแนกเป็นข้าราชการจ านวน  1 คน  พนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน 21 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน  10  คน  จ าแนกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 8 คน และ
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 2 คน ดังตารงที่ 39 
ตารางท่ี  39  จ าแนกบุคลากรตามประเภทของบุคลากร 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนับสนุน 

รวม รวมทั้งหมด 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พน
ักง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด้ 

ลูก
จ้า

งช
ั่วค

รา
ว 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พน
ักง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พน
ักง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด้ 
ลูก

จ้า
งช

ั่วค
รา

วเ
งิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 
ลูก

จ้า
งช

ั่วค
รา

วเ
งิน

รา
ยไ

ด้ 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

1 9 12 - 22 - - 8 - 2 - 10 32 
 
3.3.2 จ าแนกตามต าแหน่งวิชาการ 

ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีบุลากรสาย 
วิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 22 คน จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ จ านวน 17 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน และรองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน ดังตารางที่ 40 
ตารางท่ี  40  จ าแจกอาจารย์ตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย ์ รวมทั้งหมด 
- 2 3 17 22 
 
3.3.3 จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ตารางท่ี 41  จ าแนกบุคลากรตามระดับการศึกษา 
ประเภท ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่า

ปริญญาตรี 
รวมทั้งหมด 

สายวิชาการ 5 17 - - 22 
สายสนับสนุน 0 1 7 2 10 
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3.3.4 บุคลากรลาศึกษาต่อ 

ตารางท่ี  42  จ านวนบุลากรศึกษาต่อ 

ระดับ
การศึกษา 

 สายวิชาการ   สาสนับสนุน  
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ในประเทศ ต่างประเทศ รวม 

ปริญญาตรี - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก 2 - 3 - - - 
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ภาคผนวก 
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แหล่งข้อมูลในการรายงาน 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
งานสารบรรณ   โทร/fax 045-353740 โทรภายใน 3740   
งานบริหารทั่วไป      โทรภายใน 3743 
งานการเงินและบัญชี     โทรภายใน 5608 
งานพัสดุ      โทรภายใน 5609 
งานประกันคุณภาพการศึกษา    โทรภายใน 3745 
งานนโยบายและแผน     โทรภายใน 5610 
งานกิจการนักศึกษา     โทรภายใน 5601 
งานพัฒนานักศึกษา  โทร.045-353742 โทรภายใน 3742 
สายตรงคณบดี      โทรภายใน 5607 
ห้องพักอาจารย์      โทรภายใน 5603, 5606 
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คณะผู้จัดท าและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน 
ทีป่รึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดี 
คณะกรรมการ  

นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์   ประธานคณะกรรมการ 
นายติ๊ก  แสนบุญ     กรรมการ 
นายชัยบพิธ  พลศรี    กรรมการ 
นายกฤษดา รัตนางกรู    กรรมการ 
นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร   กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม   กรรมการ 
นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร    กรรมการ 
นางประนอม  รอดโพธิ์ทอง   กรรมการ 
นางสาวยุพันภัทร มั่นคง    กรรมการ 
นางสาวหวานใจ  โพธิโกฏิ    กรรมการ 
นางสาวจุรีรัตน์ จารุเกษม    กรรมการ 
นางสาวขนิษฐา ขันค า    กรรมการ 
นางสาวดียา  เนตรพระ    กรรมการ 
นางสาวพิมพวรรณ  สุวรรณภักดี   กรรมการ 
นางอิศราภรณ์  จิตศีล    กรรมการ 
นายภูดิศ  หอมพิกุล    กรรมการ 

  นางอารีย์  จันทร์ทรง   กรรมการและเลขานุการ 
รวบรวมข้อมูล 
 นางอารีย์  จันทร์ทรง 
วิเคราะห์/เรียบเรียงข้อมูล 
  นางอารีย์  จันทร์ทรง  
ออกแบบปก 
 นายชัยบพิธ  พลศรี 
  



 




