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รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

บทสรุปของผู้บริหาร 

 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นหน่วยงานในก ากับ  
โดยมีพันธกิจหลักที่ส าคัญ  4 ด้าน คือ 1. การผลิตบัณฑิต  2. การวิจัย  3. บริการวิชาการแก่สังคม และ   
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 นี้คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มีผลการด าเนินงานตามพันธกิจหลักส าคัญ  ดังนี้ 
 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน  2   ดังนี้ 
 1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบ  จัดการเรียนการสอนแบบทวิภาค 4 ปี  
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มีทุนการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบโดยการ
บรรยาย  และฝึกปฏิบัติการจากสถานการณ์จริง  รวมทั้งมีการจัดการเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยการทัศนศึกษา
ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียนท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพและมี
ชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาให้ค าบรรยายอย่างสม่ าเสมอ  มีการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจาก
การฝึกงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ท างานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติวิชาชีพ  ปีการศึกษา 2562  ก าหนดแผนรับเข้า  65  คน  มีนักศึกษารับเข้า  จ านวน  28  คน 
และมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่จ านวน  153 คน  
 2.  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดการเรียนการสอน
แบบทวิภาค  5 ปี  เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  มีทุนการศึกษา  การจัดการเรียนการ
สอนโดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติการจากสถานการณ์จริงรวมทั้งการทัศนศึกษา  ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา
เรียน  ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง  มีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศมาให้ค าบรรยาย
อย่างสม่ าเสมอ  การฝึกงานเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์การในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อให้บัณฑิตมี
ความรู้ความเข้าในในการปฏิบัติวิชาชีพ  ปีการศกึษา 2562  ก าหนดแผนรับเข้าศึกษาจ านวน 40  คน  มี
จ านวนนักศึกษารับเข้า  26  คน  และมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่จ านวน  119  คน 

ส่วนการบริการมี 3 ด้านได้แก่  ด้านการวิจัย  ได้รับการสนับสนุนทั้งจากแหล่งทุนภายใน  เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  และแหล่งทุนภายนอก  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประเทศ 
 ด้านการบริการวิชาการ  มีการด าเนินการทั้งแบบไม่เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้รับบริการ และแบบมี
การเก็บค่าธรรมเนียมค่าบริการเพื่อเป็นรายได้  การบริการวิชาการมีทั้งการจัดฝึกอบรมระยะสั้น  และการเป็น
ที่ปรึกษาหน่วยงานภาครัฐและเอกชน   
 ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้รับการสนับสนุนทั้งแหล่งทุนภายใน และแหล่งทุนภายนอก เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สารจากคณบดี 

 รายงานประจ าปี  เป็นเอกสารที่บอกให้ทราบการด าเนินงานในรอบปีที่เพ่ิงสิ้นสุดของทุกหน่วยงาน  
ส าหรับคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เช่นเดียวกัน  รายงาน
ประจ าปีฉบับนี้  จึงเป็นการรายงานให้สาธารณชนได้ทราบถึงผลการท างานของคณะ ในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 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 

        

        

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ 

         คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สารบัญ 

 หน้า 

ส่วนน า 
           บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ก 

            สารจากคณบดี ข 
            กิจกรรมส าคัญประจ าปีงบประมาณ  2562 1 
ส่วนที่ 1  ลักษณะองค์กร 9 
           ข้อมูลทั่วไปขององค์กร 10 
           ประวัติความเป็นมาของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    10 
           พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม        10 
           โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะ     11 
           คณะผู้บริหารคณะศิลปประยุกตและสถาปัตยกรรมศาสตร์    12 
   คณะกรรมการประจ าคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    12 

  บุคลากรสายวิชาการ 13 
            บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  15 
ส่วนที่ 2  รายงานผลการด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
            สรุปผลการด าเนินงานคณะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (4 พันธกิจ)    17 

  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 
            ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 19 

  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 2  39 
            ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 40 
            ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 4 42 
            ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 5 43 
            ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 6 50 
            ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 7 53 
ส่วนที่ 3  ข้อมูลสารสนเทศ 54 
            ด้านการผลิตบัณฑิต 55 
            ด้านงบประมาณ 56 
            ด้านงบบุคลากร 
ส่วนที่ 4  ภาคผนวก 

57 
58 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สารบัญตาราง 
 หน้า 
ตารางที่  1  ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 17 
ตารางที ่ 2  ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 18 
ตารางที่  3  ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 18 
ตารางที่  4  ตารางเปรียบเทียบแผนการับ/ผลการรับ ประจ าปีการศึกษา 2561 - 2562 19 
ตารางที่  5  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษารับเข้า  ปีการศึกษา 2560 -2562   20 
ตารางที่  6  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมดจ าแนกตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 - 2562  20 
ตารางที่  7  ตารางแสดงจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 - 2561 21 
ตารางที่  8  ตารางเปรียบเทียบภาวมีงานท าภายใน 1 ปีของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559-2560 21 
ตารางที่ 9  ตารางแสดงกิจกรรม/โครงที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 22 
ตารางที่ 10 ตารางแสดงจ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
      ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

29 

ตารางที่ 11  ตารางแสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล  ประจ าปี 2562 34 
ตารางที่ 12  ตารางแสดงทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 36 
ตารางที่ 13  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 37 
ตารางที 14  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ภาคการศึกษาที่ 2/2561 37 
ตารางที่ 15  ตารางแสดงจ านวนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 38 
ตารางที่ 16  ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 39 
ตารางที่ 17  ตารางการสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2562 39 
ตารางที่ 18  ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการบริการวิชาการ      40 
ตารางที่ 19  ตารางแสดงงบประมาณที่สนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 42 
ตารางที่ 20  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

                สาขาการออกแบบ  ปีการศึกษา 2561 

46 

ตารางที่ 21  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

47 

ตารางที่ 22  ตารางแสดงมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน 48 
ตารางที่ 23  ตารางแสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 50 
ตารางที่ 24  ตารางแสดงการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 50 
ตารางที่ 25  ตารางแสดงบุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี  2562 52 
ตารางที่ 26  ตารางแสดงจ านวนบัณฑิตใหม่ 55 
ตารางที่ 27  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 55 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 หน้า 
ตารางที่ 28  ตารางแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 55 
ตารางที่ 29  การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -  2561 
ตารางที่ 30  ตารางจ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

56 
57 

ตารางที่ 31  ตารางจ าแนกตามต าแหน่งสายวิชาการ 57 
ตารางที่ 32  ตารางจ าแนกตามระดับการศึกษา   57 
ตารางที่ 33  ตารางแสดงบุคลากรลาศึกษาต่อ 57 
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รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่  1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 
ภาพที่  2  ผู้บริหาร คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 
ภาพที่  3  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 
ภาพที่  4-5  บุคลากรสายวิชาการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 13 
ภาพที่  6  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 15 
ภาพที่  7  แผนภูมิแสดงจ านวนนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 20 
ภาพที่  8  แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบนักศึกษาทั้งหมดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์         
            ประจ าปีการศึกษา 2560 - 2562 

20 

ภาพที่  9  แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
            ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 

21 

ภาพที ่ 10 แผนภูมิแสดงจ านวนภาวการมีงานท าภายใน 1 ปี ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 - 2560    21 
ภาพที ่ 11 ประมวลภาพกิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21  23 
ภาพที ่ 12 ประมวลภาพกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก   
             หลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ภาพที่  13 ประมวลภาพผลงานของนักศึกษา  ประจ าปี 2562 
ภาพที่  14 ประมวลภาพกิจกรรมเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ระหว่างประเทศ 
ภาพที่  15 ประมวลภาพกิจกรรมด้านบริการวิชาการ 
ภาพที่  16 ประมวลภาพกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภาพที่  17 ประมวลภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภาพที่  18 ประมวลภาพกิจกรรมการปรับปรุงภายภาพ 
ภาพที่  19 แผนภูมิเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 

30 
 

34 
38 
40 
42 
44 
47 
49 

ภาพที่  20 ประมวลภาพบุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2562 
ภาพที่  21 ประมวลภาพกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   52 
   53 

 
 
 
 
 
 

-ฉ- 



 

ANNUAL REPORT 2019 
 

รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

 
กิจกรรมส ำคัญประจ ำปี

งบประมำณ  2562 
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กิจกรรมส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ  2562 
1.  โครงกำรแสดงควำมยินดีต่อพี่บัณฑิตที่จบกำรศึกษำและให้ควำมรู้ศิษย์ ประจ าปี

การศึกษา 2561  วันที่ 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือ
เปิดโอกาสให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ปกครองได้แสดงความยินดีกับพ่ีบัณฑิตเนื่องในโอกาสที่
บัณฑิตส าเร็จการศึกษา  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน 
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2.  โครงกำรพิธีครอบครู “ตุ้มโฮม เพื่อนพ้อง น้องพ่ี ศิษย์เก่ำชำวศิลปประยุกต์และ 
สถำปัตยกรรมศำสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2561  กิจกรรมเพื่อระลึกถึง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะ รศ.ดร.วิโรฒ ศรี
สุโร และถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ (เดิม) อีกทั้ง เป็นการตุ้มโฮมพ่ีน้อง
ชาวศิลปประยุกต์ รวมตัวกัน  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ชั้นปีที่ 1-4  เข้าร่วม จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน 
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 3.  โครงกำรพิธีไหว้ครูและศีลป์แต้ม  ประจ าปีการศึกษา 2562  ห้องประชุมมันปลา คณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ วันที่ 25  กรกฎาคม  2562 ชั้นปีที่ 1-4  เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน
ผู้เข้าร่วม 100 คน 
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4. โครงกำรฮู้เฮียน เขียนเส้น ครั้งที่ 4  กิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน  2561 
ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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5.  โครงกำรของขวัญของฝำก gift Idea 2019 : Art Land Tist  นักศึกษาจัดกิจกรรม 
เทศกาลของขวัญของฝาก ประจ าปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 7- 8 มีนาคม 2562  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
กระบวนการในการท างานรวมกับผู้อ่ืนทั้งเป็นการปฏิบัติงานจริง  และประยุกต์ใช้ทักษะทางวิชาชีพ  การคิด
วิเคราะห์  การตัดสินใจ 
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6. โครงกำรสัปดำห์นวัตกรรมและกำรออกแบบ (innovation and design week) การบริการ
วิชาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบจาก งานศิลปะนิพนธ์  งานวิจัย งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์แก่ภายนอก โดยความร่วมระหว่างคณาจารย์  นักศึกษา นักออกแบบ  
สถาปนิก  ร่วมโครงการแสดงผลงานศิลปะ  การออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์  นิทรรศการผลงาน
วิชาการองค์ความรู้จาก งานศิลปนิพนธ์  งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ของคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิทรรศการของหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
ทางวิชาการ  ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการท้ังภาครัฐและเอกชน เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน ณ ลานอควาเลี่ยม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี  ใน
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2562 
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 7. กิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา  ร่วมกันน าสิ่งของเครื่อง
อุปโภคบริโภค บริจาคสมทบเพ่ือผู้ประสบอุทกภัย และร่วมแรงร่วมใจเป็นจิตอาสาช่วยล าเลียงสิ่งของต่างๆ 
ระหว่างเดือนกันยายน 2562      
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  8.  กิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูหลังน้ ำลด  อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีจิตใจ
สาธารณะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการร่วมฟื้นฟูอาคารสถานท่ี  โรงเรียนคูเดื่อวิทยาคม 
ต าบลแจระแม อ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 
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ส่วนที่  1   
ลักษณะองค์กร 
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ข้อมูลทั่วไปคณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
 

 
 
 1.  ประวัติควำมเป็นมำของคณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ก่อตั้งโดย  รองศาสตราจารย์วิโรฒ  ศรีสุโร  เมื่อ พ.ศ. 2546 
โดยเริ่มจากโครงการต่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  การเรียนการสอนในคณะเริ่มในปี พ.ศ.2547 มี
การจัดการเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต  สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 ต่อมาในปีการศึกษา 2558  ได้ด าเนินการเพ่ิมหลักสูตร  เพ่ือจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ในเวลาต่อมาได้มีการขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะเพ่ือให้เป็นสื่อเชื่อมโยงให้เป็นที่รู้จักและ
เข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนการสอนและได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ประกาศ ณ 
วันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ.2559  เป็น “คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”  ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า 
“Faculty of Applied Art and Architecture.” 

2.  พันธกิจ  วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
วิสัยทัศน์ 
 

เป็นคณะชั้นน าในการบูรณาการภมูิปัญญากับทักษะวิชาชีพการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อ
มวลชน ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ “ Design for All.” 

พันธกิจ 1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพด้านการศึกษาและการปฏิบัติวิชาชีพ  การเป็นผู้ประกอบการบนพื้นฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม 
2. วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการด้านการออกแบบ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคม ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุง  ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพื่อการเรียนรู้อดีตเข้าใจ
ปัจจุบัน  สร้างสรรค์อนาคต 

ค่ำนิยม การพัฒนาสมรรถนะตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง (มุ่งเน้นคน) และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม  
- มุ่งเน้นการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่งและอุทิศตนเพื่อสังคม 

สมรรถนะหลัก ผลิตบัณฑติด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่บูรณาการภูมิปัญญากับทักษะวิชาชีพการ
ออกแบบเพื่อมวลชนบนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาอสีาน  
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3.  โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำรของคณะ 

 
ภำพที่ 1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์

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

 

 
ภำพที่ 3 คณะกรรมการประจ าคณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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ภำพที่ 4 บุคลากรสายวิชาการ คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภำพที่ 5 บุคลากรสายวิชาการ คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ภำพที่ 6 บุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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ส่วนที่ 2  
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรประจ ำปี
งบประมำณ  พ.ศ. 2562 
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2.2  สรุปผลกำรด ำเนินงำนคณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ในปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
2.2.1  ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

 1)  นักศึกษาใหม่ 
      ในปีการศึกษา 2562  มีจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  จ านวน  54  คน  จ าแนกเป็น
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน 28 คน  และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจ านวน  26  คน  
ตามล าดับ 
 2)  นักศึกษาทั้งหมด    

     ในปีการศึกษา  2562  มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  292 คน  จ าแนกเป็นหลักสูตรศิลปกรรม 
ศาสตรบัณฑิต  จ านวน  170 คน และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  122 คน ตามล าดับ  
 3)  ผู้ส าเร็จการศึกษา 

     ในปีการศึกษา 2561  มีผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  จ านวน  48  คน   
4) ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 

    จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ผล
การส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน  59  คน 
มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  55  คน คิดเป็นร้อยละ93.22  บัณฑิตมีงานท าท้ังหมดจ านวน  32  คน 
คิดเป็นร้อยละการมีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ  60.38   

 

 2.2.2  ด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนด้านการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน  210,000บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน......-......บาท งบประมาณรายได้ จ านวน......-......บาท  และงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ จ านวน  210,000  บาท ดังนี้ 
ตำรำงที่  1  แสดงงบประมำณที่สนับสนุนด้ำนกำรวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
ล ำดับ แหล่งเงิน จ ำนวนโครงกำร เงิน (บำท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน - - 
2 งบประมาณรายได้ - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ 1 210,000 

 รวมทั้งสิ้น 1 210,000 
        ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562  

2.2.3  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
ปีงบประมาณ 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    ได้รับงบประมาณสนับสนุน

ด้านการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  2  โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 362,000  
บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  277,000  บาท งบประมาณรายได้ จ านวน  85,000  บาท  
เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
จ านวน  1  โครงการ 
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2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน  
1  โครงการ  

3) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน จ านวน....-....
โครงการ  

4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน....-....โครงการ 
ตำรำงที่  2  แสดงงบประมำณที่สนับสนุนด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
ล ำดับ แหล่งเงิน จ ำนวนโครงกำร เงิน (บำท) 

1 การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็ก
เยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 

1 85,000 

2 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพ
และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1 277,000 

3 การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุข
ภาวะที่ดีของประชาชน 

- - 

4 โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- - 

 รวมทั้งสิ้น 2 362,000   
       ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 
2.2.4  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจน
เชื่อมโยงกับความต้องการของพ้ืนที่ มีโครงการที่ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมจ านวนทั้งสิ้น  1  
โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน  55,000  บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน55,000  
บาท  งบประมาณรายได้ จ านวน.....-.......บาท  และงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ จ านวน..... -.......
บาท ดังนี้ 
ตำรำงที่  3  แสดงงบประมำณที่สนับสนุนด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ล ำดับ แหล่งเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนผู้เข้ำร่วม เงิน (บำท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน 1 1 55,000 
2 งบประมาณรายได้ - - - 

3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ - - 55,000 
 รวมทั้งสิ้น 1  55,000 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANNUAL REPORT 2019 
 

19 
รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2.3  ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 
2.3.1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 1    
ด้ำนหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน 
1) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2562 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนโดยมีหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งหมดจ านวน 2 หลักสูตร จ าแนกเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน  2  หลักสูตร  

ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 

1) กำรรับนักศึกษำ 
 1.1 วิธีกำรรับนักศึกษำ 

  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 แผนและผลกำรรับนักศึกษำเข้ำศึกษำ 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีแผนรับนักศึกษาตามท่ีได้ขออนุมัติกับ 

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

ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึง กรกฎาคม 2562 แผนรับเข้าศึกษา 
จ านวน  105  คน โดยเปรียบเทียบแผนการรับ/ผลการรับ ประจ าปีการศึกษา 2561-2562 สามารถจ าแนก
ตามสาขาได้ดังนี้ 

 

ตำรำงท่ี 4  เปรียบเทียบแผนกำรรับ/ผลกำรรับ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561-2562 
คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561 คิดเป็น ปีกำรศึกษำ 2562 คิดเป็น 

แผนกำรรับ 
(คน) 

ผลกำรรับ 
(คน) 

ร้อยละ แผนกำรรับ 
(คน) 

ผลกำรรับ 
(คน) 

ร้อยละ 

1. ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 65 47 72.30 65 28 43.07 
2. สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 40 43 107.50 40 26 65 

รวมท้ังสิ้น 105 90 85.71 105 54 51.42 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
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2) นักศึกษำใหม่ 
            ในปีการศึกษา 2562  มีจ านวนนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  จ านวน  54  คน  จ าแนกเป็น
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน 28 คน  และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิตจ านวน  26  คน  
ตามล าดับ 
ตำรำงท่ี 5  จ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำ  ปีกำรศึกษำ 2560 – 2562 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ  2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 35 47 28 
สถาปัตยกรรมศาสบณัฑติ 24 43 26 

รวมท้ังสิ้น 59 90 54 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 
ภำพที่ 7  แผนภูมิแสดงจ านวนนกัศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 -2562 

 

3) นักศึกษำทั้งหมด 

    ในปีการศึกษา  2562  มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  272 คน  จ าแนกเป็นหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  จ านวน  153 คน และหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  119 คน ตามล าดับ  
ตำรำงท่ี  6  จ ำนวนนักศึกษำทั้งหมดจ ำแนกตำมหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 - 2562 

 

 
ภำพที่ 8 

แผนภูมิแสดงการเปรยีบเทียบนักศึกษาทั้งหมดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ประจ าปกีารศึกษา 2560 - 2562 

35 คน 
24 คน 

59 คน 
47 คน 43 คน 

90 คน 

28 คน 26 คน 
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ศิลปกรรมศำสตรบัณฑิต สถำปัตยกรรมศำสตบัณฑิต รวมท้ังสิ้น 

ปีกำรศึกษำ 2560 

ปีกำรศึกษำ 2561 

ปีกำรศึกษำ 2562 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑติ 172 182 153 
สถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑิต 64 102 119 

รวมท้ังสิ้น 236 284 272 
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4) ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  
ในปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ จ านวน  49  คน จ าแนกเป็นระดับ

ปริญญาตรี จ านวน  49  คน  
ตำรำงท่ี 7  จ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี  ปีการศึกษา  2559 - 2561  

สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
การออกแบบอุตสาหกรรม 34 59 49 

รวม 34 59 49 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

ภำพที่ 9  แผนภูมิแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาคณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2559 – 2561 
 

5) ภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต  
จากการติดตามผลการศึกษาติดตามผลบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 ผล

การส ารวจภาวะการมีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษา จากระบบการตอบแบบสอบภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน  59  คน มีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามจ านวน  55  คน คิดเป็นร้อยละ 93.22 บัณฑิตมีงานท าทั้งหมดจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ
การมีงานท าภายใน 1 ปี ร้อยละ  60.38 ลดลงจากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 13.81 

ตำรำงท่ี  8  เปรียบเทียบภาวการณ์มีงานท าภายใน 1 ปีของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 – ปีการศึกษา 2560   
คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ ปีกำรศึกษำ ร้อยละ 

เพิ่มข้ึน – ลดลง 2559 2560 
1. ศิลปประยุกต์บัณฑิต  74.19 60.38 ลดลงร้อยละ13.81 

เฉลี่ยรวมทั้งสิ้น 74.19 60.38 ลดลงร้อยละ13.81 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562

    

     
ภำพที่ 10  แผนภูมิแสดงจ านวนภาวการมีงานท าภายใน 1 ปี ของบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 - 2560 
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ศิลปประยุกต์บัณฑิต สำขำวิชำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ศิลปประยุกต์บัณฑิต 
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6) โครงกำรที่มีกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการกิจกรรมในรายวิชา
เพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้ 
ตำรำงท่ี 9 กิจกรรม/โครงการที่มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21  
ล ำดับ ชื่อกิจกรรม  หลักสูตร วัน/เดือน/ปี จ ำนวน (คน) 

1 โครงการศึกษาดูงานภาคเหนือ ในเทศกาล
เชียงใหม่ ดีไซน์วีค 2018 

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ 11-14 ธันวาคม 
2561   

35 

2 สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา 
2001101 การวาด 1 ประจ าปีการศึกษา 
2561 

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ 20 พฤศจิกายน 
2561 

28 

3 สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา
เครื่องปั้นดินเผาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์การเรยีนรู้
เครื่องปั้นดินเผา 

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ 17 ตุลาคม 2561 24 

4 โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอก
สถานท่ีนักศึกษาสาขาการออกแบบ
อุตสาหกรรมและสาขาวิชาสถาปตัยกรรม
ศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในจังหวัด
อุบลราชธาน ี

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ 11-14  กันยายน  
2561 
และ 11-14 มีนาคม 
2562 
 

27 

5 โครงการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ภาคเหนือ จ.เชียงใหมส่ าหรับนักศกึษาช้ันปี
ที่ 2 

ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑติ 6-10  พฤษภาคม  
2562 

17 

6 โครงการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานท่ี 
ภาคใต้ จ.เพชรบรุี ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

24-27  เมษายน  
2562 

32 

7 ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ งานสถาปนิก’
62 อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

4-6 พฤษภาคม 
2562 

34 

8 กิจกรรมศึกษาดูงานจากพ้ืนท่ีจริง รายวิชา 
โครงสร้างอาคาร 2  

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

4 ตุลาคม 2561 17 

9 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ม. อุบลราชธาน ี

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

8 ตุลาคม 2561 32 

10 กิจกรรมให้ความรูเ้รื่องการขออนญุาต
ก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ
กฎหมายที่เกีย่วข้องส านักงานการช่าง 
ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

25 กันยายน 2561 6 

11 โครงการค่ายอาสาท าฝายน้ าล้นร่วมกับ 
SCG และหน่วยงานในจังหวัด 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

6-7 พฤษภาคม 
2561 

30 

12 กิจกรรมบรรยาย Post & Precast จาก 
กลุ่มบริษัทในเครือPCC Group ในวิชา
ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม 4 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

30 ตุลาคม 2561 34 

13 กิจกรรมเสริมรายวิชาในการใช้เทคโนโลยี
กล้อง VAR กับการออกแบบภาพ 3 มิติ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์
บัณฑิต 

11 เมษายน  2562   17 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
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ประมวลภำพกิจกรรมกำรพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ของนักศึกษำในศตวรรษที่ 21 

1.  โครงการศึกษาดูงานภาคเหนือ ในเทศกาลเชียงใหม่ ดีไซน์วีค 2018  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็น
การบูรณการ ร่วมกับทุกรายวิชาในการเรียนการสอน เพ่ือเรียนรู้ เปรียบเทียบแนวทางการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม  วันที่ 11-14 ธันวาคม 2561  ชั้นปทีี่ 2 เข้าร่วม จ านวน 35 คน  

  

  
 

 

2. สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชา 2001101 การวาด 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ใน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
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3. สัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่รายวิชาเครื่องปั้นดินเผาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การเรียนรู้
เครื่องปั้นดินเผา  ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ ปากห้วยวังนอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 

  
 

4.  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานนอกสถานที่นักศึกษาสาขาการออกแบบอุตสาหกรรมและ
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ในจังหวัดอุบลราชธานี  ในระหว่างวันที่  11-14  
กันยายน  2561 และระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2562 
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5. โครงการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็น
การบูรณการ ร่วมกับทุกรายวิชาในการเรียนการสอน เพ่ือเรียนรู้ เปรียบเทียบแนวทางการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรมล้านนาร่วมสมัยภูมิภาคอ่ืน วันที่ 6-10  พฤษภาคม  2562  ชั้นปีที่ 
2 เข้าร่วม จ านวน 17 คน  

  
 

6.  โครงการศึกษาดูงาน ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาคใต้ จ.เพชรบุรี ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็น
การบูรณการ ร่วมกับทุกรายวิชาในการเรียนการสอน เพ่ือเรียนรู้ เปรียบเทียบแนวทางการออกแบบที่
เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมและ สถาปัตยกรรมไทยร่วมสมัยภูมิภาคอ่ืน วันที่ 24-27  เมษายน  2562  ชั้นปีที่ 3 
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เข้าร่วม จ านวน 32 คน 

 

 
7.  ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ งานสถาปนิก’62 อิมแพคเมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร , พิพิธภัณฑ์

ศิลปร่วมสมัย MOCA , สนามกีฬาช้างอารีนา บุรีรัมย์ , วัดศาลาลอย นครราชสีมา. ซึ่งเป็นการบูรณาการกับ
รายวิชา ออกแบบสถาปัตยกรรม 1 วิชาก่อสร้างอาคาร 1 วิชาโครงสร้างอาคาร1 และวิชาประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วม จ านวน 34 คน 

 

 
 

8. กิจกรรมศึกษาดูงานจากพ้ืนที่จริง รายวิชา โครงสร้างอาคาร 2 อาจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ จาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม จ านวน 17 คน 
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9.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. อุบลราชธานี เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา การวาง
ผังบริเวณและการออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นการท างานแบบสหสาขาระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ 
(Landscape design) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture) และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (Civil engineering) โดยอาจารย์วรงค์ นัยวินิจคณะเกษตรศาสตร์ และอาจารย์ฤกษ์ชัย 
ศรีวรมาศรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส านักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 
8 ตุลาคม 2561 ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วม จ านวน 32 คน 
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10. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องส านักงานการช่าง ส านักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา กฎหมาย
เพ่ือการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ชั้นปีที่เข้าร่วม ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม จ านวน 6 
คน 

 
 

11. โครงการค่ายอาสาท าฝายน้ าล้นร่วมกับ SCG และหน่วยงานในจังหวัด วันที่ 6-7 เดือน
พฤษภาคม.  ปี 2561  ชั้นปีที่ เข้าร่วม 1-3 จ านวนผู้เข้าร่วม 30 คน 
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12. กิจกรรมบรรยาย Post & Precast จาก กลุ่มบริษัทในเครือPCC Group ในวิชาก่อสร้างงาน
สถาปัตยกรรม 4 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 30 ตุลาคม 
2561นักศึกษาปี 3 เข้าร่วม 34 คน 

  
13.  กิจกรรมเสริมรายวิชาในการใช้เทคโนโลยีกล้อง VAR กับการออกแบบภาพ 3 มิติ ในรายวิชา

คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 วันที่ 11 เมษายน  2562  ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม จ านวน 17 คน 
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7) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

ตำรำงที่ 10 จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  
ล ำดับ โครงกำร วัน/เดือน/ป ี จ ำนวน 

(คน) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1. ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม 

1 แสดงความยินดีต่อพ่ีบณัฑิตที่จบการศึกษา
และให้ความรู้ศิษย์เกา่ ประจ าปีการศึกษา 
2561 

11 ธันวาคม 2561 50 9,300 

2. โครงการพิธีครอบครู “ตุ้มโฮม เพ่ือนพ้อง 
น้องพี่ ศิษย์เก่าชาวศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 
2561 

7 กุมภาพันธ์ 2562 100 10,310 

3 โครงการไหว้ครู  ประจ าปีการศึกษา 2562 วันท่ี 25 กรกฎาคม  2562 100 6,000 
4 โครงการจดัหางบประมาณช่วยเหลือ

ผู้ประสบภยัน้ าท่วม จังหวัดอุบลราชธานี  
ประจ าปี 2562 

14 กันยายน – 31 ตุลาคม 
2562 

13  10,000 

2. ด้ำนควำมรู้ 
1. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561 
15 พฤษภาคม 2562 65 9,050 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปทีี่ 1  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

19 มิถุนายน 2562 55 2,500 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการท าสัญญา วันท่ี 23 กรกฎาคม 2562 50 3,000 
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ล ำดับ โครงกำร วัน/เดือน/ป ี จ ำนวน 
(คน) 

งบประมำณ 
(บำท) 

กู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
1. โครงการปัจฉมินิเทศนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2561  
15 พฤษภาคม 2562 65 9,050 

4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
1. โครงการกีฬาสีภายใน  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
20  ตุลาคม – 28 
พฤศจิกายน 2561 

123 10,000 

2. โครงการสานสมัพันธ์ น้อง-พี่ ศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 

24 กรกฎาคม 2562 60 3,000 

5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยี 
1. โครงการเทศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์

ของขวัญและของฝาก  ประจ าปีการศึกษา 
2561  

7 – 8 มีนาคม 2562 876 5,000 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

ประมวลภำพกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่
ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

1.  โครงการแสดงความยินดีต่อพ่ีบัณฑิตที่จบการศึกษาและให้ความรู้ศิษย์ ประจ าปีการศึกษา 2561  
วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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 2.  โครงการพิธีครอบครู “ตุ้มโฮม เพื่อนพ้อง น้องพ่ี ศิษย์เก่าชาวศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์” ประจ าปีการศึกษา 2561 

  

  
  

3. โครงการไหว้ครูและศีลป์แต้ม ประจ าปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุม
มันปลา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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4. โครงการกีฬาสีภายใน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560 20  ตุลาคม – 28 
พฤศจิกายน 2561 

 

 
 

5. โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พ่ี ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
24 กรกฎาคม 2562 
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6. โครงการเทศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของขวัญและของฝาก  ประจ าปีการศึกษา 2561 7 – 8 
มีนาคม 2562 

     

  
 

7. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
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10) ผลงำน/รำงวัลของนักศึกษำ 
ตำรำงที่  11  แสดงผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ประจ าปี 2562  
ล ำดับ ชื่อผู้รับรำงวัล ชื่อรำงวัล หน่วยงำนที่ได้รับ

รำงวัล 
วัน/เดือน/ป ี

1 1. นางสาวศิรินภา  ขันเพชร 
2. นางสาวยศวดี รสัอาด 

DEmark Show 2019 Demark 
ส านักส่งเสรมิ
นวัตกรรมและสร้าง
มูลค่าเพิม่เพื่อการค้า 
กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

วันท่ี 1-13 มิถุนายน 
2562 ตั้งแต่เวลา 
10.00 - 22.00 น 
ณ ICONSIAM ถนน
เจริญนคร 

2 1. นางสาวยศวดี รสัอาด Product Name : Sticky 
Rice Steamed 

DEMARK WINNER 
All Years 
 

Demark 
ส านักส่งเสรมิ
นวัตกรรมและสร้าง
มูลค่าเพิม่เพื่อการค้า 
กรมส่งเสรมิการค้า
ระหว่างประเทศ 

5  กรกฎาคม  2562 

3 ช้ันปีท่ี 3 
1. นายเกียรตศิักดิ์ มหา  
2. นายธนากร มิ่งจันทร์ทึก  
3. นายภูมิพิสิฐ แผลงศร  
4. นายวรเชษฐ มาตี  
5. นางสาวณัฐธิฎามาศร์ 
ภูมิภาค  

ช้ันปีท่ี 2 
6. นางสาววิลาสินี ทนงค์  

ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
น าเสนอผลงานการออกแบบ
แว่นตาแฟช่ัน  งาน SILMO 
Bangkok Eyewear Design 
Contest 2019 

SILMO Bangkok วันท่ี 7 มิถุนายน 
2562  เวลา 09.00 
– 18.00 น. ณ ศูนย์
แสดงสินค้าและการ
ประชุม  อิมแพ็ค 
เมืองทองธาน ี

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 
ประมวลภำพผลงำนของนักศึกษำ ประจ ำปี 2562 

1.  วันที่ 1-13 มิถุนายน 2562  นางสาวศิรินภา  ขันเพชร และนางสาวยศวดี รัสอาด  นักศึกษาสาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม   ได้รับรางวัล DEmark Show 2019  จัดโดยส านักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 
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2.  วันที่  5  กรกฎาคม  2562 นางสาวยศวดี รัสอาด  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม   
ได้รับรางวัล DEMARK WINNER  All Years  (Product Name : Sticky Rice Steamed) จัดโดยส านัก
ส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  จัดโดยส านักส่งเสริม
นวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ           

    
 

3. 7 มิถุนายน 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ได้แก่  นายเกียรติศักดิ์ มหา นายธนา
กร มิ่งจันทร์ทึก นายภูมิพิสิฐ แผลงศร นายวรเชษฐ มาตี  นางสาวณัฐธิฎามาศร์ ภูมิภาค  ชั้นปีที่ 3 และ
นางสาววิลาสินี ทนงค์ ชั้นปีที่ 2  ผ่านเข้ารอบคัดเลือกน าเสนอผลงานการออกแบบแว่นตาแฟชั่น  งาน SILMO 
Bangkok Eyewear Design Contest 2019 จัดโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม 
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8) กำรจัดหำทรัพยำกรและสิ่งสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรและกำรสร้ำงสวัสดิภำพแก่นักศึกษำ 

8.1  ทุนกำรศึกษำ 

  ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีทุนการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี จากแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอ่ืนๆ ที่ให้ทุนสนับสนุน จ านวน 16 ทุน รวมเป็นเงิน 368,500 บาท (สามแสนหก
หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
ตำรำงท่ี 12  ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
ล ำดับ ชื่อทุนกำรศึกษำ ประเภททุน จ ำนวน

ทุน 
จ ำนวนเงิน

ต่อทุน 
รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น รายป ี ต่อเนื่อง 

1 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีปี
การศึกษา 2561 

  1 20,000 20,000 

2 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2561 

  2 15,000 30,000 

3 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2561 

  8 10,000 80,000 

4 ทุนการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2561 

  4 5,000 20,000 

5 ทุนการศึกษาสรา้งฝัน ปีการศึกษา 2561   1 20,000 20,000 
6 ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์เพื่อส่งเสริมศาสนาการศึกษา

เพื่อสังคม ปีการศึกษา 2561 
  5 20,000 10,000 

7 มูลนิธินายประจัก+นางสาลี่ คนตรง ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  1 4,000 4,000 

8 ทุนการศึกษามูลนิธีช่วยนักเรียนขาดแคลนใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 

  1 6,000 6,000 

9 ทุนการศึกษาโควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
และกลุม่โควตาส่งเสรมิผู้มคีุณธรรม จริยธรรม 
บ าเพ็ญประโยชน์และช่วยเหลือสังคม ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  1 32,000 32,000 

10 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจ าปี
การศึกษา 2561 

  1 30,000 30,000 

11 ทุนสมเดจ็พระสังฆราช(วาสนมหาเถระ) และทุน
ผู้ประกอบการกิจการภายใน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2561 

  1 10,000 10,000 

12 ทุนการศึกษา ดร.พัชรดิา ปรีเปรม  
ประจ าการศึกษา 2561 

  5 500 2,500 

13 ทุนการศึกษา ดร.สิทธิชัย สมานชาติ  
ประจ าการศึกษา 2561 

  1 6,000 6,000 

14 ทุนการศึกษา  นางสาววดียา  เนตรพระ 
ประจ าการศึกษา 2561 

  1 1,000 1,000 

15 ทุนการศึกษา  กัญณภัทร  เครื่องเขียน 
ประจ าการศึกษา 2561 

  2 2,000 2,000 
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ล ำดับ ชื่อทุนกำรศึกษำ ประเภททุน จ ำนวน
ทุน 

จ ำนวนเงิน
ต่อทุน 

รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น รายป ี ต่อเนื่อง 

16 ทุนการศึกษา  นายยง  บุญอารีย ์
ประจ าการศึกษา 2561 

  1 5,000 5,000 

รวมเป็นเงนิทั้งสิ้น 16  368,500 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

8.2  กองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ 
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ในปีการศึกษา 1/2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มีจ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น  131 ราย  โดยแยกตามรายละเอียดดังนี้  ผู้กู้
ลักษณะที่ 1 รายเก่า  จ านวน 48 ราย  รายใหม่  จ านวน 1 ราย  รวมเป็น 49 ราย  เป็นเงินทั้งสิ้น 2,198,400 
(สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทสี่ร้อยบาทถ้วน) ผู้กู้ลักษณะที่ 2 รวมทั้งหมด 53 ราย รายใหม่ 29 ราย 
รวมเป็น 82 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,582,400 บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  5,782,822 บาท (ห้าล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน) 
ตำรำงท่ี 13  จ านวนนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 

จ ำนวนผู้กูล้ักษณะ
ที่ 1 

จ ำนวนผู้กู้
ลักษณะท่ี 2 

รวม 

จ ำนวนเงินกองทุนลกัษณะที่ 
1 

จ ำนวนเงินกองทุนลกัษณะที่ 
2 

รวม 
รำย
เก่ำ รำยใหม่ 

รำย
เก่ำ รำยใหม่ รำยเก่ำ รำยใหม่ รำยเก่ำ รำยใหม่ 

48 1 53 29 131 
      

2,152,000  
      

46,400     2,355,200 
        
1,227,200 

     
5,782,800  

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา  ในปีการศึกษา 2/2561  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มี
จ านวนนักศึกษาที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา  จ านวนทั้งสิ้น  124  ราย  โดยแยกตามรายละเอียดดังนี้  ผู้กู้
ลักษณะที่ 1 รายเก่า  จ านวน 48 ราย รายใหม่ จ านวน 0 ราย รวมเป็น 48 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,152,000 
(สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ผู้กู้ลักษณะที่ 2 รวมทั้งหมด  56 ราย  รายใหม่ 20 ราย รวมเป็น 
76 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,670,800  บาท  (สามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
5,822,800 บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
ตำรำงท่ี 14  จ ำนวนนักศึกษำกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ  ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561 

จ ำนวนผู้กูล้ักษณะ
ที่ 1 

จ ำนวนผู้กู้
ลักษณะท่ี 2 

รวม 

จ ำนวนเงินกองทุนลกัษณะที่ 
1 

จ ำนวนเงินกองทุนลกัษณะที่ 
2 

รวม 
รำย
เก่ำ รำยใหม่ 

รำย
เก่ำ รำยใหม่ รำยเก่ำ รำยใหม่ รำยเก่ำ รำยใหม่ 

48 0 56 20 124 
      

2,152,000        0     2,458,000 
        
1,212,800 

     
5,822,800  

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
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 9) ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงประเทศ 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  ในรายวิชา
การฝึกงาน ที่ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่  5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2562  นักศึกษาเข้าร่วม 1 ราย 
ตำรำงที่  15  แสดงจ านวนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 

ประเทศที่มีควำมร่วมมือ ชื่อหน่วยงำน กิจกรรมเข้ำร่วมกำรฝึกประสบกำรณ์ 
ประเทศเวียดนาม บริษัท คาปิตอลแลน์ เวียดนาม 1  คน 
 

ประมวลภำพกิจกรรมเข้ำร่วมฝึกประสบกำรณ์ระหว่ำงประเทศ 
1.  นางสาววรินทรา  ทุ่มโมง  นักศึกษาชั้นปีที่  4  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพในบริษัท คมปิ

ตอลแลน์ เวียดนาม  ประเทศเวียดนาม  ระหว่างวันที่  5 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2562 
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2.3.2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 2 
1) กำรสนับสนุนด้ำนกำรวิจัย  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนด้านการวิจัย จ านวนทั้งสิ้น  1  โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 210,000 บาท 
แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน.....-.......บาท งบประมาณรายได้ จ านวน.....-.......บาท  และงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งอ่ืน ๆ จ านวน  210,000  บาท ดังนี้ 
ตำรำงที่ 16  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ล ำดับ แหล่งเงิน จ ำนวนโครงกำร เงิน (บำท) 

1 งบประมาณแผ่นดิน - - 
2 งบประมาณรายได้ - - 
3 งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งอื่น ๆ 1 210,000 

 รวมทั้งสิ้น 1 210,000 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

2) ผลงำนกำรตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ ำปี 2562 

ตำรำงที่ 17  การสรุปผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่ประจ าปี 2562 

ล ำดับ ตีพิมพ์
เผยแพร่
ระดับ

นำนำชำติ 

ตีพิมพ์
เผยแพร่

ระดับชำติ 

เผยแพร่
ผลงำน
ประชุม

วิชำกำรระดับ
นำนำชำติ 

เผยแพร่
ผลงำน
ประชุม
วิชำกำร

ระดับชำติ 

กำรน ำไปใช้
ประโยชน ์

จดสิทธิบัตร
หรืออนุ
สิทธิบัตร 

งำน
สร้ำงสรรค์

ตีพิมพ์
เผยแพร่อื่นๆ 

รวม
ทั้งหมด 

1 - - 1 7 - - 8 16 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

3) โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำนักวิจัยของคณะ ในปีงบประมำณ 2562 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ส าหรับบุคลากรสาย

วิชาการ และสายสนับสนุน ประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งก าหนดประเด็นความรู้ในด้านการวิจัย 1 
โครงการ ได้แก่  (1) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 
08.30 – 16.30 น. ณ ห้อง AP 204 ชั้น 2 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยวิทยากร รศ.ดร.
สุรีพร  เกตุงาม ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้วิธีการเทคนิคในการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนา ข้อเสนอโครงการวิจัยให้มีคุณภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นข้อเสนอโครงการวิจัย 
เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนวิจัยอื่นๆ   
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2.3.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 3 

ปีงบประมาณ 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    ได้รับงบประมาณสนับสนุน
ด้านการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น  2  โครงการ รวมเป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น จ านวน 362,000  
บาท แบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  277,000  บาท งบประมาณรายได้ จ านวน  85,000  บาท  
เพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ประเด็นหลัก คือ 

1) การบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เด็กเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
จ านวน  1  โครงการ  (โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมีสาน : ไหว้พระ น าฮอย มูนมัง พุทธศิลป์อีสาน) 

2) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จ านวน  
1  โครงการ (โครงการสัปดาห์นวัตกรรมและการออกแบบ (innovation and design week)) 

3) การบริการวิชาการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาวะที่ดีของประชาชน จ านวน....-....
โครงการ  

4) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน....-....โครงการ 
 

ตำรำงที่  18  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ 

ล าดับ แหล่งเงิน จ านวนโครงการ เงิน (บาท) 
1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูเ้ด็กเยาวชนและ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน 
1 85,000 

2 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 

1 277,000 

3 การบริการวิชาการเพื่อเสริมสรา้งความเข้มแข็งด้านสุขภาวะทีด่ีของ
ประชาชน 

- - 

4 โครงการด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - - 
 รวมท้ังสิ้น 2 362,000   

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

ประมวลภำพกิจกรรมด้ำนบริกำรวิชำกำร 

1.  โครงการ “อนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน :  ไหว้พระ น าฮอย  มูนมัง  พุทธศิลป์อีสาน”   
รุ่นที่ 2  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติความรู้ความเข้าใจ สืบสานต่อมูนมังซ่ีงเป็นมรดกศิลปะงานช่างของบรรพชนคน
อีสาน ผ่านกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงวิชาการด้านประวัติศาสตร์ศิลปะงานช่าง ภายใต้เหตุปัจจัยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละห้วงเวลาซึ่งทั้งหมดได้แสดงออกสะท้อนผ่านการสร้างสรรค์ด้านพุทธ
ศิลป์ในหลากหลานรูปแบบ  รวมถึงโลกทัศน์ที่ซ้อนอยู่จากการสร้างสรรค์ ในระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ  เขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี  มุกดาหาร  นครพนม  โดยดร.ติ๊ก  แสนบุญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
สมชาย  นิลอาธิ   
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2. โครงกำรสัปดำห์นวัตกรรมและกำรออกแบบ (innovation and design week) การบริการ
วิชาการองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและการออกแบบจาก งานศิลปะนิพนธ์  งานวิจัย งานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์แก่ภายนอก โดยความร่วมระหว่างคณาจารย์  นักศึกษา นักออกแบบ  
สถาปนิก  ร่วมโครงการแสดงผลงานศิลปะ  การออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดแสดงและจ าหน่าย
ผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา อาจารย์และชุมชน  ประกวดผลงานศิลปะและการออกแบบ  นิทรรศการ
ผลงานวิชาการองค์ความรู้จาก งานศิลปนิพนธ์  งานวิจัย งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์ของ
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นิทรรศการของหน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือทางวิชาการ  ท าให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน เกิดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้แก่สาธารณชน ณ ลานอควาเลี่ยม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 
อุบลราชธานี  ในวันที่ 7- 8 พฤษภาคม 2562 

  

  

  



 

ANNUAL REPORT 2019 
 

43 
รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2.3.4 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4     
1) การสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตำรำงที่ 19  แสดงงบประมาณท่ีสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ช่ือกิจกรรม/โครงการ (จ าแนกตามกลุ่ม) จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

1. ส่งเสรมิเยาวชนนักศึกษาและบคุลากรใหต้ระหนักถึงคุณค่าความงาม
ของศิลปะ 

  

2. การศึกษา วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ภมูิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรกัษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ 

1 55,000 

3. มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในทุกระดับและ
รูปแบบต่างๆ 

- - 

4. มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี/โดยด าเนินการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด ารฯิ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ 

- - 

5. การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัด - - 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

2) กิจกรรม/โครงการการสนับสนุนด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ในงบประมาณ 2562  คณะได้รับงบประมาณด าเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ  ครั้งที่ 6 โดยท า 

การเผยแพร่ในรูปแบบข้อมูล วิชาการและเผยแพร่ด้วยการลงพื้นที่ภาคสนามในแหล่งบั้งไฟในอีสาน  และ
โดยเฉพาะพ้ืนที่ส าคัญ  เช่น  บั้งไฟตะไลล้าน ที่ อ าเภอกุฉินารายร์  จังหวัดกาฬสินธุ์  ,บั้งไฟ อ าเภอพนมไพร  
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด  ซ่ึงศึกษาประเพณี  ความเชื่อ  ความบันเทิง ที่เก่ียวกับบุญบั้งไฟอีสาน  
รวบรวมศึกษาข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม 2562 – กันยายน 2562 ณ จังหวัดยโสธร  กาฬสินธุ์ และจังหวัด
มหาสารคาม  
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2.3.5 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 
1) กำรบริหำรจัดกำรที่มีธรรมำภิบำล 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  บริหารงานด้วยหลักบริหารบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรร
มาภิบาลและใช้ศักยภาพภาวะผู้น าที่มีอยู่ โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้ 
 1.  หลักประสิทธิผล  คณะมีการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ได้รับงบประมาณด าเนินการ  บุคลากรมีผลงานทางวิชาการและผลงานสร้างสรรค์อยู่ในระดับดี
มาก 
 2. หลักประสิทธิภำพ  การบริหารจัดการในคณะสามารถใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านต้นทุนแรงงานและ
ระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ผู้บริหารก าหนดแนวทางการก ากับดูแล
การบริหารราชการโดยใช้ข้อมูลการรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. หลักกำรตอบสนอง คณะมีการให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และ
สร้างความเชื่อม่ัน  ความคาดหวังหรือความต้องการของผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลายและมีความแตกต่าง มีการด าเนินการปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย จากการประเมินผลากรด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 
 4. หลักภำระรับผิดชอบ คณะผู้บริหารด าเนินงานโดยเน้นความรับผิดชอบเพ่ือตอบสนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ ส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะก าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นผลงานและพฤติกรรมกรรมนการท างาน เพื่อสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบต่อองค์กรและ
ต่อสังคม 
 5. หลักควำมโปร่งใส  คณะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่อสาธารณะ โดยมีการ
รายงานประจ าปีผลการประเมินประกันคุณภาพทุกปี รายงานประจ าปี และการสอบบัญชี โดยมีการให้ผู้ตรวจ
สอบบัญชีจากภายนอกเข้ามาตรวจสอบการบริหารด้านการเงินของคณะฯ 
 6. หลักกำรมีส่วนร่วม คณะเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นและร่วมตัดสินใจ
ในเรื่องต่างๆ ในการประชุมหารือ เช่น การประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ การประชุมกลุ่มวิชา การ
ประชุมย่อยภายในส านักงาน  
 7. หลักกำรกระจำยอ ำนำจ ผู้บริหารมีการมอบอ านาจในการตัดสินใจให้แก่ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติ ใน
ล าดับถัดไป  เพ่ือลดขั้นตอนการท างาน เน้นรูปแบบการบริหารงานแนวใหม่ที่เพ่ิมความคล่องตัว และให้
อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม เช่นการมอบหมายภาระงานแก่รองคณบดี 
คณะกรรมการต่างๆ 
 8. หลักนิติธรรม  ผู้บริหารยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการ
เลื่อนเงินเดือนข้อราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , แนวปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
 9. หลักควำมเสมอภำค ผู้บริหาร บริหารงานด้วยความเสมอภาค บุคลากรในคณะได้รับการปฏิบัติ
และได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน เช่น บุคลากรได้รับการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง ตามแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล การจัดสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่บุคลากร  
 10. หลักมุ่งเน้นฉันทำมติ คณะมีการหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อโดย
ส่วนใหญ่เป็นการด าเนินการด้วยการประชุมหารือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ เช่น การพิจารณาจัดท าแผนกลยุทธ์  
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และแผนปฏิบัติการประจ าปี  การน าเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือตัดสินแนว
ทางการบริหารงานต่างๆ 

 
2) กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ 

 ในปีงบประมาณ 2562  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน
คณะรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยได้น ากรอบการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับ 2558-2561 ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษามาใช้ในการ
ด าเนินงาน ระดับคณะ   

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนได้มี
การประกันคุณภาพในทุกหน่วยงานภายในคณะ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 
16 – 17 กันยายน 2562 โดยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจามรี  ธีรตกุลพิศาล ข้าราชการบ านาญ คณะแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
เพ่ือตรวจประเมินผลการด าเนินงานของคณะ และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้มีประสิทธิภาพ 

ประมวลภำพกิจกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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2) กำรบริหำรควำมเสี่ยงและแผนกำรปรับปรุงควบคุมภำยใน 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีระบบกลไก การบริหารความเสี่ยงและควบคุม 

ภายในโดยมีประเมิน วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายหรือระดับความ
รุนแรงของความเสี่ยง และได้รายงานการวิเคราะห์ทุกไตรมาสไปยังมหาวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ และแผนการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 ดังนี้ 

1. แผนบริหำรควำมเสี่ยง  
1) การก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของหน่วยงาน  

จ านวนความเสี่ยงในแผนทั้งหมด   3 ความเสี่ยง 
1.1) จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่มีจ านวนลดลง  เนื่องจากมีการแข่งขันสูง มหาวิทยาลัยจ านวน 

เพ่ิมข้ึนประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบต่างๆ ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักจ านวนนักเรียนที่จะศึกษาต่อมี
จ านวนลดลง อาจท าให้ผลการรับนักศึกษาใหม่ ไม่เป็นไปตามแผนการรับ ส่งผลต่อจ านวนงบประมาณรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงด้วย 

วิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง  
1. มีแผนและปฏิทินการ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกรูปแบบต่างๆ และตรงตามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย          
2. จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะการปรับพ้ืนฐานก่อนเข้าเรียนด้านการออกแบบ เพ่ือให้นักเรียน

เป้าหมายหลัก ได้รู้จักหลักสูตรการเรียนการสอนเพ่ือสร้างแรงจูงใจเพื่อเข้าศึกษาต่อ           
3. มีการด าเนินการตามแผนและปฏิทินอย่างต่อเนื่อง และประมวลผลการด าเนินงาน ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือน าผลไปปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ ในปีถัดไป  
1.2) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

เนื่องจากการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย วิชาการยังไม่ชัดเจน 
วิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง  
1.จัดท าโครงการบรรยายให้ความรู้เชิงปฏิบัติการการเกี่ยวกับหารจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ    
2.จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
3.สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ให้ค าปรึกษาและระบบผู้ช่วยในการ 
1.3) การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  เนื่องจากกระบวนการจัดท าแผนยัง ขาดการ 

ประเมินตามหลักการ PDCA ด้านตัวชี้วัดของแผน รวมทั้งพบว่าการก าหนดตัวชี้วัดโครงการ ไม่สอดคล้องกับ
เป้าประสงค์ของกลยุทธ์ 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง  
1. โครงการทบทวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
2. การจัดการความรู้(KM) เกี่ยวกับการประเมินตัวชี้วัดของแผน 
3. สร้างระบบการก ากับและติดตามการประเมินโครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัดของแผน 
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2. แผนกำรปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน  
 1) การก าหนดแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ

หน่วยงาน จ านวนความเสี่ยงในแผนทั้งหมด 1 ความเสี่ยง 
1.1) นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวการเรียนมหาวิทยาลัยได้เท่าท่ีควร   เนื่องจากนักศึกษาติด F วิชา

นอกคณะและวิชาภายใน 
การปรับปรุงการควบคุม 
1.กิจกรรมให้ความรู้เฉพาะทาง  
2. กิจกรรมให้ความรู้พ้ืนฐาน 
3. กิจกรรม Home Room 
 
3) กำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพ 

คณะพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า  โดยปรับปรุง 
ระบบการรวบรวมและสามารถใช้ร่วมกันทั้งคณะฯ ในปีการศึกษา 2561 คณะได้รับการตรวจประเมินระดับ
หลักสูตรดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ  ปีการศึกษา 2561 รับการตรวจประเมิน 
คุณภาพภายใน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ 3.01คะแนน  
เกณฑ์ระดับปานกลาง  
ตำรำงท่ี  20  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบ ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบท่ี 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 3.57 3.57 ด ี
3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 2.98 - - 2.98 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.00 - 3.00 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

ผลกำรประเมิน 
2.85 3.00 3.57 

3.01 ปำนกลำง 
ปำนกลำง ปำนกลำง ดี 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
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2. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 รับ 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 19 กรกฎาคม 2562  โดยผลการประเมินผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ 3.06 คะแนน  เกณฑ์ระดับดี  
ตำรำงท่ี  21  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ปีการศึกษา 2561 

องค์ประกอบท่ี 
I P O 

คะแนน
เฉลี่ย 

ผลกำร
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - - - ไม่ประเมิน 
3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ปำนกลำง 
4. อาจารย ์ 2.89 - - 2.89 ปำนกลำง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.67 - 3.50 ดี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ - 3.00 - 3.00 ปำนกลำง 

ผลกำรประเมิน 
2.81 3.50 0.00 

3.06 ดี 
ปำนกลำง ดี ไม่ประเมิน 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
 

4) การปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษา 
และบุคลากร 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการปรับปรุงกายภาพ ระบบสาธารณูปการโดย
มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนชั้น 1 อาคารศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี
ของนักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิมความสวยงานให้กับอาคาร
สถานที่ ห้องน้ า  
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5) การส่งเสริมและสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียวและลดภาวะโลกร้อน  

 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและสร้างจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน  คณะควบคุมต้นทุนในการด าเนินงานของคณะ ด้วยการ
รณรงค์การประหยัดพลังงาน เพ่ือให้การบริหารจัดการทรัพยากรภายในคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประโยชน์สูงสุด โดยคณะกรรมการด้านกายภาพและอาคารสถานที่ของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ก าหนดตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการก าหนดมาตรการและด าเนินการตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน และได้ปรับลดน้ าหนักตัวชี้วัดจากค่าไฟฟ้า   “ร้อยละของค่าไฟฟ้าที่ลดลงร้อยละ 
5 ”  
ตำรำงท่ี 22  มำตรกำรประหยัดทรัพยำกรและพลังงำน 
ล ำดับ รำยกำร มำตรกำรประหยัด 

1 มาตรการประหยัดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ 
1. ส านักงานเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 -11.30 น. และ 13.00 -16.00 น.  
2. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างาน ปิดเครื่องปรับ อากาศทุกครั้ง 
3. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 
4. ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 1 ครั้ง 
และลา้งเครื่องปรับอากาศทุก ๆ 6 เดือน 
5. ส าหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ10-15 นาที และ
เมื่อเลิกการประชุมให้เจ้าหนา้ที่ผู้รบัผิดชอบปิด 
เครื่องปรับอากาศทันที 
6. ห้ามอาจารย์และลูกจ้างประจ าพักค้างคืนบนส านักงาน 
ไฟส่องสว่างและเครื่องใช้ไฟฟ้า 
1. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนท างานในห้องท างาน 
2. เปิดไฟเฉพาะดวงท่ีจ าเป็น 
3. ไม่เปิดไฟบริเวณช่องทางเดิน 
4. ไม่ควรใช้หลอดไฟฟ้าที่ไมไ่ดม้าตรฐาน 
5. เปิด-ปิดไฟ บรเิวณใต้อาคาร ถนน และสนามให้ตรงตามเวลา 
6. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาทีและหลังเลิกใช้งานให้ถอดปลั๊กไฟและ
ปิดเครื่องส ารองไฟ 
7. ปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์เมือ่ไม่ได้ใช้งาน 
8. ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
9. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบปิดส านักงาน ต้องตรวจสอบดูแลการปดิเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดใน
ส านักงาน 

2 มาตรการประหยัดน้ ามัน 1. การเดินทางไปราชการคนเดียว ให้เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
2. การเดินทางไปราชการเป็นหมูค่ณะควรใช้รถราชการ ไม่ควรขอใช้รถส่วนตัว 
3. บ ารุงรักษารถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เช่น ตรวจเช็คลมยาง น้ ามันเครื่อง น้ ากลั่น 
และไส้กรองอากาศ ฯลฯ 
4. ขับรถความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
5. ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางและเลือกใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด 
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ล ำดับ รำยกำร มำตรกำรประหยัด 
3 มาตรการลดค่าไปรษณีย ์ 1. ส่งหนังสือส าคัญใหส้่งโดยวิธีลงทะเบียนธรรมดาหรือทะเบยีนตอบรับ 

2. หากเรื่องใดส่ง Fax แล้ว ไม่ควรส่ง EMS 
3. ส่งหนังสือถึงหน่วยงานท่ีใกล้เคยีงภายในจังหวัด 
4. ไม่ควรส่งเอกสารที่เป็นหนังสือ โดยระบบ EMS หากจ าเป็นต้องสง่ควรพิจารณาความ
จ าเป็นและเหมาะสม 

4. มาตรการประหยัด
น้ าประปา 

1. ปิดก๊อกน้ าให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว 
2. ช่วยกันสอดส่องดูแลการรั่วไหลซึมของน้ า   (หากพบการรั่วไหลให้แจ้งกองกายภาพ
และอาคารสถานท่ี มหาวิทยาลัย) 
3. ซ่อมแซมชักโครกหรือก๊อกน้ าท่ีช ารุดเพื่อไม่ให้น้ ารั่ว 
4. ใช้น้ าในบ่อรดน้ าต้นไม้ หากไมพ่อจึงจะใช้น้ าประปา 
5. ไม่ควรเปดิน้ ารดต้นไม้ ในสนามหญ้าทิ้งไว้นานๆ จนน้ าท่วมนอง     

5. มาตรการลดการใช้วัสดุ
ส านักงาน 

1. ลดการใช้กระดาษโดยน ากระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาท าเอกสารส าเนาหรือเอกสารทีไ่ม่
ส าคัญที่ใช้ภายในส านักงาน 
2. การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร ควรใช้อย่างประหยัดและกดพักเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ  
3. การใช้ระบบส านักงานอัตโนมัตสิ่งเอกสารในระบบออนไลน์ พิมพ์เอกสารเท้าที่จ าเป็น 
4. จัดท าเอกสารราชการด้วนความละเอียดรอบคอบ เพื่อความผดิพลาดในการพมิพ์
เอกสาร 
5. เก็บรักษาและใช้งานวัสดตุ่างๆ เช่น เครื่องเย็บกระดาษ เครื่องเจาะกระดาษ กรรไกร ฯ 
ด้วยความระมดัระวัง เพื่อให้วัสดุมอีายุการใช้งานท่ียาวนานยิ่งขึ้น 

 

 

ภำพที่  19  แผนภูมิเปรียบเทียบค่ากระแสไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 และ 2562 
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2.3.6 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 6 
1) การพัฒนาศักยภาพของอาจารย์และบุคลลากร 

ตำรำงที่  23  แสดงกิจกรรม/โครงการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลลากร  
ล ำดับ ชื่อกิจกรรม/โครงกำร ระยะเวลำ สถำนที ่ จ ำนวน 

(คน) 
งบประมำณ 

(บำท) 
1 เทคนิคการเขียนข้อเสนอ

โครงการวิจัยเพื่อให้ไดร้ับทุน 
11 มิถุนายน 2562 ห้อง AP 204 ช้ัน 2 

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

22 2,400 

2 การพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ประจ า
หลักสตูรดา้นการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยระบบ LMS 

12 มิถุนายน 2562 ห้อง AP 204 ช้ัน 2 
คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

16 - 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

2) การพัฒนาทักษะของผู้บริหาร 
ตำรำงที่  24  แสดงการพัฒนาทักษะของผู้บริหาร  
ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ประเภทกำรพัฒนำ ชื่อกิจกรรม สถำนที ่ วัน/เดือน/ป ี

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
กัญญา  จึงวิมุติพันธ ์

ด้านการเรียนการ
สอน 

งานเทศการงาน
ออกแบบเชียงใหม่ 
2018  "ยิ่งขัดเกลา ยิ่ง
แหลมคม" (Chiang Mai 
Design Week 2018 
"Keep Refining)  

บริเวณย่าน
อนุสาวรียส์าม
กษัตริย์ และ 
TCDC เชียงใหม่ 
 

11-14 ธันวาคม 
2561 

กิจกรรมสัมนาและ
พัฒนาทักษะ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้แก่
อาจารย์และนักศึกษา 

ห้องประชุมสีชมพ ู 
คณะศลิปประยุกต์
ฯ 

1 พฤษภาคม 
2562 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยผ์ู้สอนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ด้านการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยระบบ 
LMS 

ห้อง AP 204 ช้ัน 
2 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

12 มิถุนายน 
2562 

ด้านการพัฒนา
องค์กร 

อบรมเชิงปฏิบัติการราย
หมวด 1 การน าองค์กร 
และหมวด 2 การ
วางแผนกุลยุทธ์ 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

27-28 ก.พ. 
2562 

เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 

ห้อง AP 204 ช้ัน 
2 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

11 มิถุนายน 
2562 
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ประเภทกำรพัฒนำ ชื่อกิจกรรม สถำนที ่ วัน/เดือน/ป ี
 

   อบรมผูต้รวจประเมิน 
EdPEx 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

30 มิถุนายน – 
2 กรกฎาคม 
2562 

ฟังบรรยายสร้างความรู้
ความเข้าใจเกณฑ์ 
EdPEx  

ห้องศรีเมืองใหม่ 
ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

23 ธันวาคม 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
หมวด 6 กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ 
EdPEx  

ห้องพิบูล 
ส านักงาน
อธิการบดี 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

24 - 25 
ธันวาคม 2562 

2 นางสาวปิยะนันท์   
กรินรักษ ์

ด้านการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมสัมมนา 
Design Talk 2018 
และ Networking 
Lunch 

เอสซีจี  ส านักงาน
ใหญ่  บางซื่อ 
กรุงเทพมหานคร 

17 ตุลาคม2561   

งานเทศการงาน
ออกแบบเชียงใหม่ 
2018  "ยิ่งขัดเกลา ยิ่ง
แหลมคม" (Chiang Mai 
Design Week 2018 
"Keep Refining)  

บริเวณย่าน
อนุสาวรียส์าม
กษัตริย์ และ 
TCDC เชียงใหม่ 
 

11-14 ธันวาคม 
2561 

งานเทศกาล Isan 
Creative Festival 
2019 

ศูนย์สรา้งสรรค์
งานออกแบบ 
(TCDC) ขอนแก่น 

10 - 13 
มกราคม 2562 

Bangkok Design 
Week 2019 

อาคารไปรษณยี์
กลาง และย่าน
เจริญกรุง 

26 มกราคม – 
3 กุมภาพันธ ์
2562 

กิจกรรมสัมนาและ
พัฒนาทักษะ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้แก่
อาจารย์และนักศึกษา 

ห้องประชุมสีชมพ ู 
คณะศลิปประยุกต์
ฯ 

1 พฤษภาคม 
2562 

ด้านการบริหาร
จัดการ 

โครงการอบรม เรื่อง มิติ
ทางกฎหมายกับการ
บริหารงานมหาวิทยาลยั
ฯ 

โรงแรมยูเพลส 16 มนีาคม 62 

ด้านการพัฒนา
องค์กร 

โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเ้พื่อพัฒนาการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
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ล ำดับ ชื่อ-สกลุ ประเภทกำรพัฒนำ ชื่อกิจกรรม สถำนที ่ วัน/เดือน/ป ี
หลักสตูร จาก IQA สู ่
TQR 

   อบรมเชิงปฏิบัติการราย
หมวด 1 การน าองค์กร 
และหมวด 2 การ
วางแผนกุลยุทธ์ 

มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

27-28 ก.พ. 
2562 

3 ดร.ติ๊ก  แสนบญุ ด้านการเรียนการ
สอน 

กิจกรรมสัมนาและ
พัฒนาทักษะ เพื่อเป็น
การเพิ่มพูนความรู้แก่
อาจารย์และนักศึกษา 

ห้องประชุมสีชมพ ู 
คณะศลิปประยุกต์
ฯ 

1 พฤษภาคม 
2562 

การพัฒนาศักยภาพ
อาจารยผ์ู้สอนและ
อาจารย์ประจ าหลักสตูร
ด้านการเรียนการสอน
ออนไลน์ด้วยระบบ 
LMS 

ห้อง AP 204 ช้ัน 
2 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

12 มิถุนายน 
2562 

อบรม “การอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน: ไหว้พระ น าฮอย
มูนมัง พุทธศิลป์พื้นถ่ิน
อีสาน 

เขตพื้นท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี 
มุกดาหาร 
นครพนม 

1 - 3  
กุมภาพันธ์ 
2562 

ด้านการพัฒนา
องค์กร 

เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน 

ห้อง AP 204 ช้ัน 
2 คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

11 มิถุนายน 
2562 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 

3) บุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2562 
ตำรำงที่  25  แสดงบุคลากรที่ได้รับรางวัลประจ าปี 2562  
ล ำดับ ชื่อผู้ได้รับรำงวัล ชื่อรำงวัล ผลงำน วัน/เดือน/ป ี

1 นางสาวหวานใจ  โพธ์ิโกฏ ิ รองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาเปตอง 25 กรกฎาคม 2562 
 

ประมวลภำพบุคลำกรที่ได้รับรำงวัลประจ ำปี 2562 
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ยุทธศำสตร์ที่ 7 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง  
     ปลอดภัย และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้แบบ 
     อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถ 
     ของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

เป้ำประสงค์  : ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีความทันสมัย สามารถสนับสนุนการเรียนรู้  
                       การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา และ  
                       บุคลากร เพ่ือเข้าสู่สังคมดิจิตอลอย่างรู้เท่าทัน 
กลยุทธ์ที่  1 : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง  
                       ปลอดภัย 
มำตรกำร   :   

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 
ประมวลภำพกิจกรรมด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กิจกรรมเสริมรายวิชาในการใช้เทคโนโลยีกล้อง VAR กับการออกแบบภาพ 3 มิติ ในรายวิชา
คอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบสถาปัตยกรรม 2 วันที่ 11 เมษายน  2562  ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วม จ านวน 17 คน 
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ส่วนที่ 3   
ข้อมูลสำรสนเทศ 
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3.1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
3.1.1 จ านวนบัณฑิตใหม่ 
ตำรำงท่ี 26  ตารางแสดงจ านวนบัณฑิตใหม่ 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ  2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 35 47 28 
สถาปัตยกรรมศาสบัณฑิต 24 43 26 

รวมทั้งสิ้น 59 90 54 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 
3.1.2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ตำรำงท่ี 27  ตารางแสดงจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 
3.1.3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตำรำงท่ี 28  ตารางแสดงจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

สำขำวิชำ ปีกำรศึกษำ 2559 ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 
การออกแบบอุตสาหกรรม 34 59 49 

รวม 34 59 49 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2560 ปีกำรศึกษำ 2561 ปีกำรศึกษำ 2562 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 172 182 153 
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 64 102 119 

รวมทั้งสิ้น 236 284 272 
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3.2 ด้ำนงบประมำณ 

ในปีงบประมาณ 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
การด าเนินงานตามพันธกิจต่างๆ จ านวน  24,476,855 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน
ทั้งสิ้น 7,382,093 บาท งบประมาณเงินรายได้จ านวน 17,094,762 บาท 
ตำรำงท่ี 29  การเปรียบเทียบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560, 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 
ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
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3.3 ด้ำนงบบุคลำกร 

3.3.1 จ ำแนกตำมประเภทของบุคลำกร 
ตำรำงท่ี 30  ตารางจ าแนกตามประเภทของบุคลากร 

สายวิชาการ 

รวม 

สายสนบัสนุน 

รวม รวมทั้งหมด 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พนั
กง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด ้

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
ว 

ข้า
รา

ชก
าร

 

พนั
กง

าน
เงิน

งบ
ปร

ะม
าณ

 

พนั
กง

าน
เงิน

รา
ยไ

ด ้

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
วเง

ินง
บป

ระ
มา

ณ 

ลูก
จ้า

งชั่
วค

รา
วเง

ินร
าย

ได
 ้

ลูก
จ้า

งป
ระ

จ า
 

1 9 12 - 22 - - 8 - 2 - 10 32 
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3.3.2 จ ำแนกตำมต ำแหน่งสำยวิชำกำร 
ตำรำงท่ี  31  จ าแนกตามต าแหน่งสายวิชาการ 

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์ รวมทั้งหมด 
- 2 3   
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3.3.3 จ ำแนกตำมระดับกำรศึกษำ 
ตำรำงท่ี  32  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ประเภท ปริญญำเอก ปริญญำโท ปริญญำตรี ต่ ำกว่ำปริญญำ

ตรี 
รวมท้ังหมด 

สายวิชาการ 5 17 - - 22 
สายสนบัสนุน 0 1 7 2 10 
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0

10,000,000

20,000,000

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2560 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2562 

งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

เงินงบประมำณแผ่นดิน 
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3.3.4 บุคลำกรลำศึกษำต่อ 

ตำรำงท่ี  33  ตารางแสดงบุคลากรลาศึกษาต่อ 

ระดับกำรศึกษำ 
 สำยวิชำกำร   สำยสนับสนนุ  

ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม 
ปริญญาตร ี - - - - - - 
ปริญญาโท - - - - - - 
ปริญญาเอก 2 - 3 - - - 

ข้อมูล ณ วันที ่ 11  พฤศิกายน  2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANNUAL REPORT 2019 
 

60 
รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

ANNUAL REPORT 2019 
 

61 
รายงานประจ าปี 2562  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

แหล่งข้อมูลในกำรรำยงำน 
หมำยเลขโทรศัพท์ภำยในคณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

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 ำและหน่วยงำนที่รับผิดชอบจัดท ำรำยงำน 
ที่ปรึกษำ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดี 
คณะกรรมกำร  

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

  นางอารีย์  จันทร์ทรง    กรรมการและเลขานุการ 
รวบรวมข้อมูล 
 นางอารีย์  จันทร์ทรง 
วิเครำะห์/เรียบเรียงข้อมูล 
  นางอารีย์  จันทร์ทรง  
ออกแบบปก 
 นางสาวพัชริดา  ปรีเปรม 
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