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กิจกรรมส าคัญ ประจ าปี พ.ศ.  2558 
 



 

 

2 

2 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ครอบครูชาง ศิลปประยุกต์ ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ถือ
เป็นวันคลายวันสถาปนาคณะและร าลึกถึงคณบดีผูกอตั้ง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร และเป็นการ
ตุมโฮมพี่นองชาวศิลปประยุกต์และการออกแบบ และมอบทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีเดน  จิตอาสาและสรางชื่อเสียงใหกับสถาบันครอบครูชาง ศิลปประยุกต์ 
ประจ าปีการศึกษา 2558 
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วันคลายวันสถาปนาคณะศิลปประยุกต์และการรออกแบบ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 (โดยปกติจัด
ข้ึนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ของทุกปี)กิจกรรมชวงเชาท าบุญตักบาตรอุทิศสวนกุศลแดรศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุ
โร คณบดีผูกอตั้งนักศึกษา  อาจารย์  บุคลากร ละแขกผูเขารวมกิจกรรมไดฟังพระธรรมเทศนาจาก
วัดปุาค าเจริญ รวมถึงการมอบทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558  ใหกับนักศึกษาดานเรียนดี 
กิจกรรมเดน สรางชื่อเสียงใหคณะและสถาบัน ทุนส าหรับท าวิทยานิพนธ์ของชั้นปีที่ 4ชวงบายท า
กิจกรรม 5 ส โดยนักศึกษา  บุคลากรทุกทานรวมกันท าความสะอาด ซอมแซมหองเรียนตึกคณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบและอาคารปฏิบัติงานโรงงาน  
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โครงการวันไหวครูและศีลแตม ประจ าปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ณ หอง
มันปลา  ชั้น 3   คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ  
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บรรยายพิเศษดานการออกแบบตัวอักษร " type face face type ชนิด หนาตา เผชิญหนา อักษร "  
งานบรรยายพิเศษภายใตโครงการ CAMPUS TOUR 2015 โดยคัดสรร ดีมาก และ กะทัดรัด  วันพุธที่ 
23 กันยายน 2558 เวลา 13.00-15.00 น.ณ หองประชุมมันปา ชั้น 3 คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไมเสียคาใชจายใดๆ(สนับสนุนโดย miniTCDC)  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/miniTCDC/
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ภาพบรรยากาศของการรับชมการถายทอดสดงาน INTERNATIONAL SYMPOSIUM : CU2015 SHIFT 
decode : design : disrupt เร็วทันคิด พลิกโอกาส จาก ศูนย์สรางสรรค์งานออกแบบ TCDC เมื่อ
วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ หองประชุมมันปา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีThailand Creative & Design Center(TCDC) miniTCDC 
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"miniTCDC CENTER ประจ าภาคอีสาน" 

   

 

 

 

 

 

  

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ 
คณบดี คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พรอมดวย อ.ปิยะนันท์ และ 
อ.ชูเกียรติ เขารวมงาน
ประชุมสัมมนาเครือขาย 
miniTCDC ประจ าปี 2558 
ครั้งที่ 1 และบันทึกขอตกลง
ความรวมมือ (MOU) 
โครงการ miniTCDC ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดรับเลือกใหเป็น miniTCDC 
CENTER ประจ าภาคอีสาน
เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 
2558 ณ หองออดิทอเรียม 
ศูนย์สรางสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) 
กรุงเทพมหานคร 
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งาน อวดDesign ตอน มันส์มอง นิทรรศการผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ศูนย์การคาเซ็นทรัลพลาซาอุบลราชธานี 
ขอขอบคุณผูที่ใหความสนใจ, ผูสนับสนุนทุกๆทานและขอขอบคุณ ศูนย์การคาเซ็นทรัลพลาซา
อุบลราชธานี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานในครั้งนี้มาก  
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บรรยากาศการบรรยายในหัวขอ ECO Design โดยทีมจาก ADDA ณ หองประชุมมันปลา  
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โครงการจิตอาสาภายใตคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มุงเนนกิจกรรมไปยังการมีสวนรวมกับ

ชุมชนตางๆ ที่ซึ่งปี 58 นี้ ไดเขารวมกิจกรรมในงานร าลึกบูรพาจารย์ชา สุภัทโท ณ วัดหนองปุาพง 

บานกอ อ.วารินช าราบ โดยเขารวมโครงการในวันที่  16 มกราคม 2558 ซึ่งกิจกรรมมี 2 กิจกรรม 

คือ 1 ตั้งโรงทาน และ 2 บ าเพ็ญประโยชน์ โดยชวยทางวัดหนองปุาพงดูแลดานการท าความสะอาด

และจัดเก็บสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นรอบๆ และภายในบริเวณงาน ซึ่งถือเป็นการรวมแรงรวมใจของชาว 

ศิลปประยุกต์ฯ ที่ไดชวยเหลือ และมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว 
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จัดอบรมการย่ืนเอกสารขอทุนการศึกษา และการท าสัญญารับทุนการศึกษา ตรวจเอกสารสัญ ญา
ทุนการศึกษา ( กยศ.กรอ. ) ณ หองสืบคนขอมูล คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ เมื่อวันที่ 25 
กันยายน 2558 เพ่ือสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรผูปฏิบัติงานและนักศึกษาผูรับบริการ โดย
เจาหนาที่จากส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดท า 
โครงการกิจกรรมกิจกรรมปรับพื้นฐานความรูทางศิลปะนักศึกษาใหม ประจ าปีการศึกษา 2558 เพ่ือ
ปรับทักษะพื้นฐานทางศิลปะและสงเสริมการเรียนรูเบื้องตนในงานออกแบบและสถาปัตยกรรม อีก
ทั้งสงเสริมใหนักศึกษาไดรับรูปรัชญาในการเรียนการสอนของคณะที่เนนการเรียนรูจากภูมิปัญญาสู
การพัฒนา โดยมีลักษณะกิจกรรมในรูปแบบของการทัศนศึกษาและฝึกปฏิบัติการวาดเขียนจากการ
เห็นชิ้นงานจริงและสถานที่จริง ทั้งนี้นักศึกษาจะไดปรับพื้นฐานการวาดเขียนใหเหมาะสมกับการ
เรียนทั้งในหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิตและสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต และฝึกเป็นคนชางสังเกต
เพ่ือการเรียนรูในการออกแบบในล าดับตอไป 
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โครงการฝึกงานประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2557 

 เกณฑ์การผานหลักสูตร นั้น นักศึกษาตองผานการฝึกงานจ านวนไมนอยกวา ๓๑๕ ชั่วโมง โดยมี

วัตถุประสงค์ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเองดานการคิด การปฏิบัติและการแกปัญหาใน

การท างาน สามารถพัฒนาบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวิชาชีพ ในสถานประกอบการของภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งชวงการฝึกงานของนักศึกษาจะอยูระหวางมิถุนายน- กรกฏาคม ของปีการศึกษา  
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คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ(ผูชวยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์) และรองคณบดี

ฝุายบริหารและวางแผน (นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์) ออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถาน

ประกอบการ ตางๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี 
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คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบรวมแสดงผลงานการออกแบบ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
การออกแบบอุตสาหกรรม  ในงานตลาดนัดหลักสูตรครั้งที่18กับงานหลักสูตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   
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งานนิทรรศการสัปดาห์วิชาการดานการออกแบบจากคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจ าปี 
2557 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 Central Plaza Ubonratchathani ตั้งแตวันที่ 30-31 พค. - 1 มิย. 58 
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โครงการบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 2558 "ศิลปและท า" ณ โรงเรียนต ารวจตระเวณ
ชายแดน บานหนองใหญ ต าบลรุง อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยคณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 12-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 
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บรรยายวิชาการสาธารณะชุดศิลปะอีสานและลุมน้ าโขงครั้งที่ 1หัวขอ....พระธาตุพนม กับ สัญญะ
ความหมายที่มองไมเห็น...!! ??โดย ผศ.ดร.สมชาติ มณีโชติ  (ผูเชี่ยวชาญดานศิลปะ ประวัติศาสตร์ 
โบราณคดีและไทยศึกษา)  อาจารย์ผูเชี่ยวชาญประจ าคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันพฤหัสบดีที่  17 ก.ย 2558 เวลา 9.00-11.30 น ณ.หองประชุมกันเกรา 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 โครงการถวายความรูดานศิลปะพื้นบานในงานพุทธศิลป แดพระสงฆ์และประชาชนผูสนใจโดย

เป็นกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์และสรางความเขาใจใหแกพระสงฆ์และ

ประชาชนโดยมีการบูรณาการเขากับรายวิชาของคณะโดยมีการบรรยายใหความรูและลงพื้นที่

ศึกษาของจริงในวัดที่มีพุทธหัตถศิลปที่โดดเดนของเมืองอุบลพรอมกับจัดท าเอกสารวิชาการแจก

เผยแพรใหแกผูเขารวมโครงการ 
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สถาปนิกอีสาน’57 งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาปนิกระดับภูมิภาค 3-5 ตุลาคม 2557 

เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ นครราชสีมา 
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ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ประวัติความเป็นมา 

 

รัฐบาลไดจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้ึนตามนโยบายเรงรัดที่พัฒนาชนบทและพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชากรในทองถิ่น รวมทั้งความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนสภาพการผลิตทาง

การเกษตรใหสอดคลองกับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมุงเนน

ก าลังคนในสาขาวิชาตาง ๆ ที่ขาดแคลน เพ่ือสนองตอบแนวนโยบายของรัฐและความตองการของ

ชาติ โดยไดเปิดสอนใน 2 คณะวิชา ในระยะของการกอตั้งมหาวิทยาลัย คือ คณะเกษตรศาสตร์ 

และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นสาขาที่พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถดานการเพิ่ม

ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ แตในการเสริมสรางผลผลิตทั้งในภาคการเกษตร และใน

ภาคอุตสาหกรรมที่มี อาจจะไมครอบคลุมสูผลส าเร็จในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมไว 

โดยเฉพาะการพัฒนางานอาชีพในชุมชน การถักทอผาฝูาย ผาไหม เครื่องปั้นดินเผา / เซรามิก งาน

โลหะ งานจักสาน เครื่องเรือนและอื่น ๆ  ที่เป็นภูมิปัญญาทองถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงจ าเป็นตองใชหลักการทางศิลปะเพื่อการประยุกต์ใชงานเสริมสราง

มูลคาเพิ่มใหแกผลผลิต  การแปรรูปทางการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ในรูปของงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ นับตั้งแตตัวผลผลิตทางการเกษตร ผลผลิตทางอุตสาหกรรม การบรรจุภัณฑ์ ผลผลิต

ทางการเกษตร / อุตสาหกรรมและการน าเสนอผลผลิตตอลูกคา ทั้งทางดานการโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ์ ซ่ึงตองค านึงถึงความตองการทางการตลาด  หรือผูบริโภค ประโยชน์ใชสอย 

รูปทรง สีสัน ความสวยงาม ตลอดจนความคงทนและคุณภาพในการใชงานและการสราง

เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมใหแกทองถิ่น สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐในการสรางความ

เขมแข็งใหกับชุมชนในทองถิ่นอันเป็นฐานก าลังส าคัญของระบบเศรษฐกิจในประเทศ โดยหลักการ

ในการสรางมูลคาเพิ่มเหลานี้ ตองอาศัยความรูวิชาการทางดานศิลปประยุกต์และการออกแบบเป็น

ส าคัญ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นชอบที่จะผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี โท เอก ในสาขา

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการ 

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 

ที่มา : การแบงสวนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบตามติที่ประชุมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2555 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 
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คณะกรรมการประจ าคณะ 
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  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาบัณฑิต  2  หลักสูตร 

บัณฑิตระดับปริญญามหาบัณฑิต 1 หลักสูตร และบัณฑิตระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร 

 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จ านวนหนวยกิต 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

ศิลปประยุกต์บัณฑิต (ศ.ป.บ) 
Bachelor of Applied Arts  
(B.A.A) 

ไมนอยกวา 140  
หนวยกิต 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2558 

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
(สถ.บ.) (สถาปัตยกรรมศาสตร์) 
Bachelor of Architecture 
(B.Arch) (Architecture) 

ไมนอยกวา 175 
หนวยกิต 

ระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปประยุกต์มหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

ศิลประยุกต์มหาบัณฑิต 
(ศ.ป.ม) 
Master  of Applied Arts  
(M.A.A) 

48 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 
แบบแผน ก (2) 

ระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรศิลปประยุกต์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) 
Doctor of Philosophy (Ph.D) 

72 หนวยกิต 
โครงสรางหลักสูตร 
แบบแผน 1.1 
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กลยุทธ์ที่  1  สรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเอง

อยางตอเน่ืองทันตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อใหประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผูที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศและมีศักยภาพทัดเทียมไดใน

ภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญ และมี

ทักษะการเรียนรูจากประสบการณ์จริง 

เปูาประสงค์:  บัณฑิตมีความรูความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรมใฝุรูและมีสมรรถนะในการประกอบ

อาชีพ เป็นที่ยอมรับของสังคม และมีความพรอมเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

มาตรการ 

1.1 *พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาและดึงดูดนักเรียน 
1.2 ผูมีความสามารถพิเศษหรือผูมีศักยภาพสูง 
1.3 *พัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย มีความยืดหยุน มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน

ระดับสากลสอดคลองกับความตองการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
1.4   *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับใหไดตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 

1.5 *สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเป็นส าคัญให

ครบถวนทุกหลักสูตรใหนักศึกษาสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง 

1.6 *สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่สงเสริมการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน และมุงพัฒนานักศึกษา

ใหมีทักษะ ในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรัก

ทองถิ่นและความรับผิดชอบตอสังคม 

1.7  *สงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสรางสวัสดิภาพแกนักศึกษาใหมี

คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข 

1.8  *พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

1.9 *สรางความสัมพันธ์กับศิษย์เกา สงเสริมและสนับสนุนใหศิษย์เกามีสวนรวมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  

1.10  *มีการสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมใหแกนักศึกษาเนนกิจกรรม

เสริมหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ์ 

1.11  *พัฒนาความรูและทักษะของนักศึกษาและบัณฑิตเพื่อรองรับการเปิดในการท างานจริง

กอนจบการศึกษา 
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1.12  เนนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหนักศึกษามีประสบการณ์ในการท างานจริงกอนจบ

การศึกษา 

1.13  สงเสริมและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตดานภาษาอังกฤษและโปรแกรมในการน าเสนอ

ผลงาน 

1.14  พัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือการสงเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

มาตรฐานมหาวิทยาลัย 

แนวคิดโครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรตามแนวทางของ PDCA 

2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามกรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษาแหงชาติ 

3. โครงการวิจัยความตองการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

4. โครงการจัดหาวารสาร สื่อการเรียนการสอน   

5. โครงการปรับปรุงอาคารสภาพแวดลอม เพื่อสงเสริมเจตคตินักศึกษา 

6. โครงการพัฒนาและสรางงานวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

7. โครงการพัฒนาสื่อการสอนและการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning ใหมี

ประสิทธิภาพเพ่ือสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 

8. โครงการจิตอาสาพัฒนาศิลปะเพื่อนอง  

9. โครงการศิลปะเพื่อนองผูดอยโอกาส 

10. โครงการศิลป-ศาสน์ เพ่ือชุมชน 

11. โครงการพัฒนาและสรางงานวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

12. โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสงเสริมสุขภาพ 

13. โครงการรณรงค์สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 

ในรอบปีงบประมาณ 2558 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบด าเนินงานภายใตแผนกล

ยุทธ์และมาตรการโดยน าแนวคิดโครงการมาจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังนี้ 

ตารางที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2558  

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
1.โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2558 6,000 
2.โครงการวันไหวครูและศีลแตมประจ าปีการศึกษา 2558 6,000 
3.โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 12,000 
4.โครงการวันลอยกระทงประจ าปีการศึกษา 2558 4,000 
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โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 
5.โครงการแสดงความยินดีตอพี่บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 6,000 
6.โครงการ Me Design by Senior ประจ าปีการศึกษา 2558 5,000 
7.โครงการของขวัญของฝาก ประจ าปีการศึกษา 2558 11,973 
8.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 13,000 
9.โครงการพัฒนาความรูและประสบการณ์ใหกับศิษย์เกา ประจ าปีการศึกษา 2558 5,000 
10.โครงการแนะน าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
ประจ าปีการศึกษา 2558 

10,000 

11.โครงการจิตอาสาเพื่อสงเสริมและพัฒนา พฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม  
ประจ าปีการศึกษา 2558 

8,000 

12.โครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 20,000 
3.โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2558 12,000 

รวมงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร 118,973 
 

ตารางที่  2  หัวขอวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประจ าปีการศึกษา 2557 

ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวขอ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 5420400056 น.ส.ชฎาพร เท่ียงธรรม การออกแบบชุดใสเครื่องปรุงใน
รานอาหารจากเครื่องปั้นดินเผา 
โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก
การศึกษาเอกลักษณ์ของหนากาก
ผีตาโขน  อ าเภอดานซาย  
จังหวัดเลย 

นายกฤษดา  
จารุเจษฎา 

2 5420400092  น.ส.ฐิติอาภรณ์ หวังด ี การออกแบบเกาอี้พักผอนระยะ
ยาว โดยใชแรงบันดาลใจจาก
รูปทรงของใบไม 

นายติ๊ก แสนบุญ 

3 5420400250 น.ส.มัทนา  ทองบอ การออกแบบโคมไฟเซรามิคโดย
ไดรับแรงบันดาลใจจากพื้นผิว
กระดาษยับ 

นายกฤษดา  
จารุเจษฎา 

4 5420400274 น.ส.รัชน ี มะละปะท ี การศึกษาเอกลักษณ์ของนกยูงเพื่อ
การออกแบบเกาอี้พักผอนระยะ
ยาว 

นายติ๊ก แสนบุญ 

5 5420400289 น.ส.วรยา  บุญแสน การออกแบบโคมไฟ
เครื่องปั้นดินเผาแนวคิดมาจาก
ลายจักรสาน (ลายเฉลียว-ลายขัด) 

นายกฤษดา  
จารุเจษฎา 

6 5420400379 น.ส.ขนิษฐา ภูพัฒน ์ การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
นาฬิกาตั้งโต฿ะแรงบันดาลใจอัต
ลักษณ์แมว 

นายกฤษดา  
จารุเจษฎา 
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ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวขอ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

 
7 5420400436 นายธนเดช   เรียบรอย การออกแบบกระเปาสุภาพสตรี

จากเอกลักษณ์ดอกบัว ดอกไม
ประจ าจังหวัดอุบลราชธานี 

ดร.ติ๊ก แสนบุญ 

8 5420400047 น.ส.จันธิมา  กัญยวงหา การออกแบบของท่ีระลึกอุทยาน
หอยหิน 150 ลานปี จังหวัด
หนองบัวล าภ ู

น.ส.ปิยะนันท์ 
กรินรักษ์ 

9 5420400126 น.ส.ธนารัตน์  บัลลังก์ การออกแบบเตียงเพื่อผูสูงอาย ุ นายกรกิฎ   
เหลาสกุล 

10 5420400171 นายปริทัศน ์ เชื้อประทุม การออกแบบชุดเก็บอุปกรณ์
ประกอบอาหาร ส าหรับหองพักใน
อาคารชุด 

น.ส.ลลิดา  บุญมี 

11 5420400324 น.ส.อทิตยา  ติลาชัย การออกแบบและพัฒนาโคมไฟ
จากวัสดุเหลือใช ส าหรับราน
กาแฟสไตล์ลอฟต ์

น.ส.ลลิดา  บุญมี 

12 5420400407 นายชิราวุธ  แสงชัย ชั้นวางหนังสือส าหรับผูพิการ
รถเข็น 

น.ส.ลลิดา  บุญมี 

13 5420400506 นายสันต ิ ศรีซองเชษฐ ์ การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนก
ประสงค์ส าหรับพื้นท่ีจ ากัด 
กรณีศึกษา ท่ีอาศัยจากตูคอนเทน
เนอร ์

นายกรกิฎ   
เหลาสกุล 

14 5420400542 นายนันทปรีชา  บุญท านุก การออกแบบและพัฒนาเกาอี้พัก
ส าหรับผูโดยสารสถานีขนสง
จังหวัดอุบลราชธานี 

น.ส.ปิยะนันท์ 
กรินรักษ์ 

15 5420400421 นายเตชินท์  ชูสุข การออกแบบและพัฒนาโต฿ะ
ท างานส าหรับพนักงานออฟฟิศ 

นายกรกิฎ   
เหลาสกุล 

16 5320400703 น.ส.ภาณี นนทปะ การออกแบบของท่ีระลึกในจังหวัด
สุรินทร์ โดยอาศัยอัตลักษณ์ชาง
ไทย 

ผศ.ศักดิ์ชาย 
สิกขา 

17 5420400030 นายจักรริศน ์หงส์ทอง การออกแบบกระเปาเดินทางโดย
น าอัตลักษณ์ของงานศิลปะใบตอง 

ผศ.ศักดิ์ชาย 
สิกขา 

18 5420400148 น.ส.นฤมล นอยจันอัด การประยุกต์ใชระบบโมดูลาร์เพื่อ
ใชในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์จาก
กระดาษรีไซเคิล 

นายยง บุญอารีย ์

19 5420400193 นายพรมวินัย  ดาทว ี การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ชุดโต฿ะ
กาแฟ จากสิ่งเหลือทิ้งจากราน
กาแฟ 

นายยง บุญอารีย ์
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ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวขอ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

20 5420400229 นายพฤกษ์  สุขทะใจ การออกแบบและพัฒนาโต฿ะ
ท างานภายในบานพักอาศัย 

นายจักรภพ เสา
เวียง 

21 5420400234 น.ส.ภาวิณี ไชยสิทธิ ์ การศึกษาอัตลักษณ์ของปะการัง 
ในเขตอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี
เพื่อการออกแบบเครื่องประดับ
สตรีรวมสมัย 

ผศ.ศักดิ์ชาย 
สิกขา 

22 5420400339 นายอภิสิทธิ ์มาจานิตย์ การออกแบบบานพักฉุกเฉิน เพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยน้ าทวม 
 

นายยง บุญอารีย ์

23 5420400452 น.ส.เนตรนภา  มิ่งขวัญ การออกแบบโต฿ะบิลท์-อิน (Built-
in) ในหอพักท่ัวไป 
 

นายจักรภพ   
เสาเวียง 

24 5420400498 นายวินิจ  บุญลา การออกแบบและพัฒนารองเทา

บูทส าหรับเกษตรกร 

นายจักรภพ   

เสาเวียง 

25 5320400666 น.ส.ปิติมา  บุราณสุข การออกแบบและพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธ์คณะศิลปประยุกต์

และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

นายชัยบพิธ   

พลศร ี

26 5420400131 น.ส.ธัญรด ี ปล่ังนิล การศึกษาอัตลักษณ์รวมสุนัขสาย

พันธุ์เล็กเพื่อออกแบบและพัฒนา

ของท่ีระลึก 

นายชัยบพิธ   

พลศร ี

27 50200038 น.ส.จิราวรรณ ศักดิ์ประมวล การศึกษากลุมชาติพันธ์ไทโสเพื่อ

อกแบบและพัฒนาสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 

นายชัยบพิธ   

พลศร ี

28 5420400157 น.ส.บุญญิสา  โควสุรัตน ์ การออกแบบตัวละครเกมส์จากอัต

ลักษณ์ของสัตว์หิมพานต ์

นายชูเกียรติ 

พิทักษ์พรพัลลภ 

29 5420400481 น.ส.รับพร  ล าภา การออกแบบลวดลายและของท่ี

ระลึกเพื่อสงเสริมภาพลักษณ์ของ

รานบานปุ ฺ

นายชูเกียรติ 

พิทักษ์พรพัลลภ 

30 5420400520 น.ส.ฌินาภรณ ์ กุลโชต ิ การออกแบบส่ือการใหขอมูลเพื่อ

การสงเสริมโครงการสวนผักคน

เมือง กรณีศึกษาจังหวัด

นายชูเกียรติ 

พิทักษ์พรพัลลภ 
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ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวขอ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

อุบลราชธานี 

31 5420400241 นายมงคล บุญเสนอ การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ ์เพื่อจัด

นิทรรศการรณรงค์โรคอวนในเด็ก

ปฐมวัย 

นายเสกสันต ์  

ศรีสันต ์

32 5420400391 น.ส.จันทรประภา ทองมี การออกแบบและพัฒนาสติกเกอร์

ไลน ์จากอัตลักษณ์หมอล าอีสาน

เพื่อการสื่อสารในระบบออนไลน ์

ผศ.ประทับใจ 

สิกขา 

33 5420400216 น.ส.พรอารีย์ พลบุร ี การออกแบบส่ือประชาสัมพันธ์เพื่อ

สงเสริมการทองเท่ียวจังหวัด

อุบลราชธานี 

ผศ.ประทับใจ 

สิกขา 

34 5420400443 นายธนภัทร เชษฐาภิรมย ์ การสรางสรรค์ภาพยนต์ส้ัน

สะทอนสังคมเพื่อใหคนสูชีวิต 

นายประสิทธิ์ 

พวงบุตร 

35 5420400476 น.ส.ภาวิณี ละดาห ์ การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 3 มิติ 

เพื่อจัดแสดงนิทรรศการเคล่ือนท่ี

ใหความรูเกี่ยวกับอาหารท าลาย

สมอง 

นายเสกสันต ์  

ศรีสันต ์

36 5420400535 นายธีรศักดิ์ ดันนอก การสรางสรรค์ภาพยนต์ส้ันจาก

แรงบันดาลใจ 9 ค าสอนของพอ

เพื่อปลูกจิตส านึกของเยาวชนไทย 

นายประสิทธิ์ 

พวงบุตร 

37 5420400067 น.ส.ชนัญญา คงยืน การออกแบบเส้ือผาสตรีจาก

การศึกษาผาทอลายลูกแกว ไดรับ

แรงบันดาลใจจากเครื่องแตงกาย

ลูกแกวประเพณีปอยสางลอง 

นายประกาศิต 

แกวรากมุข 

38 5420400070 นายชาญยุทธ สรอยนอก การออกแบบเส้ือผาสไตล์ avant-

garde  ดวยแรงบันดาลใจจากธุง

ใยแมงมุม 

นายประกาศิต 

แกวรากมุข 

39 5320400565 น.ส.สุภาภรณ์ สมาคม การออกแบบชุดราตรี โดยไดรับ นายประกาศิต 
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ท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวขอ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

แรงบันดาลใจจากธรรมมาสน์วัด

บานธรรมละ จังหวัดอุบลราชธานี 

แกวรากมุข 

40 5420400186 น.ส.ปวีณา วรรณวัลย ์ การออกแบบเส้ือผาสตรีสไตล์ดี
คอนสตรัคชั่น (Deconstruction) 
จากผาฝูายยอมคราม บานคันพะ
ลาน 

นายประกาศิต 

แกวรากมุข 

41 5420400463 น.ส.พิมพ์ชากร เชิดเกาะ การออกแบบเส้ือผาเด็กดวยผาทอ
ซาโอริ  ดวยแรงบันดาลใจจาก
ดอกไมอุทยานแหงชาติ 
ภูจองนายอย 

นายประกาศิต 

แกวรากมุข 

 

นักศึกษาคณะศิลปประยุกต์และออกแบบ ม.อุบลฯ ควารางวัลชนะเลิศการประกวด ThaiStar 
Packaging Awards 2015 พรอมเป็นตัวแทนประเทศไทย สูการประกวดระดับเอเชีย 

            ตามที่ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จัดการประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจ าปี 2558เพ่ือเป็น
การสงเสริมใหนักออกแบบไดมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สงเสริมใหสินคาไทยไดไป
จ าหนายยังตางประเทศ ยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทยสูสากล การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย 
ประจ าปี 2558  ภายใตหัวขอ  “หลากหลายวัสดุบรรจุภัณฑ์ ” แบงการประกวดออกเป็น 2
ประเภท  ไดแก ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ์ และ ประเภทบรรจุภัณฑ์ส าหรับสินคาที่มีจ าหนายใน
ทองตลาด ซ่ึงมี หนวยงาน และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาตางๆ ทั่วประเทศสงผลงานเขารวม
ประกวดจ านวนมาก 

           ส าหรับผลการตัดสินโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกาศ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 
ที่ผานมา ปรากฏวา ผลงานของ นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรางวัลชนะเลิศ ประเภทตนแบบบรรจุภัณฑ์ ตนแบบ
บรรจุภัณฑ์ เพ่ือการจัดจ าหนาย ส าหรับสินคาทั่วไป  ชื่อผลิตภัณฑ์ASSAWA Thai chess (อัศว 
หมากรุกไทย) ซึ่งไดรับเงินรางวัลจ านวน   50,000 บาท พรอมโลรางวัลและเกียรติบัตร  สวนรางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 1 ผลงานของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาภาคพายัพ
เชียงใหม และรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานของนักศึกษา จาก  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งจะมีการ
มอบรางวัลในชวงเดือนมิถุนายนศกน้ี  สวนผลงานที่ไดรางวัลชนะเลิศ จะไดเป็นตัวแทนเขา
ประกวดในระดับสากล  AsiaStar และ WorldStar ตอไป 

            ในสวนของ นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ ที่ไดรางวัลชนะเลิศ ในครั้งนี้ กลาวความรูสึกวา รูสึกดีใจและภาคภูมิใจที่ผลงาน
ผลิตภัณฑ์ ASSAWA Thai chess (อัศว หมากรุกไทย) ที่สงเขาประกวดและไดรับรางวัลในครั้งนี้ 
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โดยมี ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ และ  อาจารย์เทพิญ 
แกววรสูตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา พรอมดวยสมาชิกในกลุมอีก 2 คน ประกอบดวย  นางสาวกนกพร 
สอนซ่ือ น.ศ.ชั้นปีที่ 1 และนายชิงชัย นันทะไสย์  น.ศ.ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
ไดรวมจัดท าผลงานในครั้งนี้ โดยมีแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่อยูใกลตัว น่ันคือ หมากรุก
ไทย ซึ่งเป็นการละเลนเกาแกชนิดหนึ่งของไทย สามารถเลนไดทุกเพศทุกวัย แตในปัจจุบันการเลน
หมากรุกลดนอยลง ไมคอยไดรับความนิยมในกลุมคนรุนใหม ดังนั้นเราจึงออกแบบและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์หมากรุกไทยใหมีความโดดเดนและทันสมัย  จากกลองพลาสสติกใสธรรมดาเปลี่ยนเป็นกลอง
ที่มีสีสันสะดุด ดูมีคุณคาและนาสะสม โดยมีรูปแบบการใชงานที่ครบครัน พกพาสะดวกเน่ืองมีหูหิ้ว
ล็อคแนบกับตัวกลองและสามารถถอดแยกออกจากตัวกลองได เมื่อเปิดตัวกลองโดยการสไลด์ฝาทั้ง
สองขางจะพบตัวหมากที่เรียงตามศักดินาไวอยางเรียบรอยมีระบบล็อคที่พอดีกับตัวหมากท าใหตัว
หมากไมหลุดจากต าแหนง เมื่อพกพาหรือเคลื่อนยายสามารถตั้งโชว์เป็นของสะสมได ดานหลังมี
ตารางส าหรับการเลนหมากรุกมีต าแหนงบอกการจัดเรียงของหมาก มีลิ้นส าหรับเก็บตัวหมาก
ระหวางการเลนของทั้งสองฝุายดวย 

            นับวาเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยนักศึกษาคณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ ที่สามารถสรางชื่อเสียงใหกับคณะและสถาบันไดอยางภาคภูมิ ซ่ึงกอน
หนาน้ี ผลงานนักศึกษาคณะศิลปประยุกต์ฯ ก็ไดรับรางวัล ดานการออกแบบสิ่งทอ และแฟชั่น 
มาแลวหลากหลาย ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล เชนเดียวกัน   

ตารางที่ 3  ผลงานนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในปี พ.ศ. 2558 

ชื่อรางวัลหรือ
ผลงานท่ีไดรับ 

วันเดือนปีที่
ไดรับ 

สถาบัน/
หนวยงานท่ีมอบ 

รายละเอียดรางวัลหรือ
ผลงานเพื่อเติม(ถาม)ี 

ชื่อสกุลนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัล 

พัฒนารูปแบบ
การใหขอมูลการ
เดินรถสองแถว
จังหวัด
อุบลราชธานี 

20 พ.ค. 
2558 

ส านักงาน
กองทุนสนับสนุน
และสงเสริม
สุขภาพ (สสส.) 
และศูนย์
สรางสรรค์งาน
ออกแบบ (TCDC) 
@ TCDC the 
emporium 
Bangkok 
 
 
 
 

โครงการสงเสริมพื้นที่
ชุมชนสรางสรรค์ดวย
พลังเยาวชน love your 
local, love  Your City 

นางสาวสุชัญญา ถาพร 
นายณัฐวุฒิ เกษมทาง
ทิพย์ นักศึกษาชั้นปีท่ี 4 โดย
มีอาจารย์ชูเกียรต ิ พิทักษ์
พรพัลลภ  เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

รางวัลชมเชยการ วันท่ี 26 กรมสรรพากร มหาวิทยาลัย ชั้นปีท่ี 2 จ านวน 4 คน 
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ชื่อรางวัลหรือ
ผลงานท่ีไดรับ 

วันเดือนปีที่
ไดรับ 

สถาบัน/
หนวยงานท่ีมอบ 

รายละเอียดรางวัลหรือ
ผลงานเพื่อเติม(ถาม)ี 

ชื่อสกุลนักศึกษาท่ีไดรับ
รางวัล 

ประกวดออกแบบ
ลายเสื้อ
ยืด โครงการ RD 
Camp Season 
7  "คิดดี...ได
ภาษีสรางชาติ" 

ตุลาคม 
2557 

อุบลราชธานี โดย 
นักศึกษาคณะศิลป
ประยุกต์และการ
ออกแบบ ทีม PERWER. 
(เพอเวอ!) เขารวมการ
ประกวดออกแบบลาย
เส้ือยืด โครงการ RD 
Camp Season 7  "คิดดี
...ไดภาษีสรางชาติ"จัด
โดย กรมสรรพากร และ
สามารถควารางวัล
ชมเชย หรือ 1 ใน 5 
ผลงานท่ีไดรับรางวัล 
จาก 15 ผลงานท่ีผาน
เขารอบชิงชนะเลิศ  โดย
ไดรับเงินรางวัลจ านวน 
5,000 บาท พรอมเกียรติ
บัตร ณ โรงแรมอัศวร
รณ จังหวัดหนองคาย  

ไดแก นางสาวสุพิชาภักค์ 
รฐาธนิกธนศักดิ,์ นายพงศ์
เกียรติ ทาค านิล,  นาย
มานิต ตัดสมัย และนาย
อรรถวิโรจน์  ทอง
ทิพย์  โดยมอีาจารย์ชู
เกียรต ิ พิทักษ์พร
พัลลภ  เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาในครั้งนี ้

 

ตนแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ตนแบบ
บรรจุภัณฑ์ เพื่อ
การจัดจ าหนาย 
ส าหรับสินคา
ท่ัวไป ชื่อ
ผลิตภัณฑ์
ASSAWA Thai 
chess (อัศว 
หมากรุกไทย)  

17 เมษายน 
2558 

กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม 

รางวัลชนะเลิศ ประเภท
ตนแบบบรรจุภัณฑ์ 
ตนแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อ
การจัดจ าหนาย ส าหรับ
สินคาทั่วไป ช่ือ
ผลิตภัณฑA์SSAWA Thai 
chess (อัศว หมากรุก
ไทย)ไดรับทุนการศึกษา
จ านวน  50,000 บาท 
พรอมโลรางวัลและ
เกียรติบัตร พรอมท้ังเป็น
ตัวแทนประเทศไทย ใน
การเขาประกวดผลงาน
ในระดับสากล AsiaStar 
และ WorldStar   

 

 

นายปฏิรัตน์ ศรีผิวจันทร์ 
นางสาวกนกพร สอนซื่อ  
นายชิงชัย นันทะไสย์ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ใหสามารถจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองใหพรอม

ทันตอพลวัตรของสังคมโดยสงเสริมและสนับสนุนใหท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู

และพัฒนาสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากล 

มาตรการ 

 2.1 *พัฒนาอาจารย์ใหมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เป็นส าคัญ 

 2.2 *สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย์ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรูรูปแบบ

ตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 2.3 *สงเสริมใหอาจารย์ปฏิบัติวิชาชีพอยางมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา 

และสามารถเป็นที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ 

 2.4 *จัดระบบและกลไก เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการใหอาจารย์มีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาและต าแหนงทางวิชาการในสัดสวนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

 2.5 *พัฒนาอาจารย์ใหมีสมรรถนะดานวิชาการในระดับสากลเพื่อรองรับการเปิดประชาคม

อาเซียน 

แนวคิดโครงการ 

 1.โครงการพัฒนาคณาจารย์ดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล  

 2.โครงการอบรมทักษะสงเสริมประสิทธิผลทางวิชาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

 3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 4.โครงการพัฒนาและสรางงานวิจัยเพื่อปรับปรุงการเรียนรู 

 5.โครงการอบรมใหความรูและสงเสริมระบบใหอาจารย์มีงานวิจัย 

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไดพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคลากร

ใหมีความรูและความสามารถทั้งดานวิชาการและทักษะการท างานมาโดยตลอดตามล าดับ  โดยมี

การกระตุนสงเสริมและการสนับสนุนใหบุคลากรไดลาศึกษาตอ เขารวมประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดู

งานและสนับสนุนใหลาเพ่ิมพูนความรูทางวิชาการ และในปีงบประมาณ 2558 มีผลการด าเนินงาน 

ดังนี ้

1. อนุมัติลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

2. ศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ ภายใตการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2558 ซึ่งไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการการพัฒนาคณาจารย์รายละ 4,000 
บาท  

3. บุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ไดรับการอบรมจ านวน 32 คนโดยแยก
เป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 18 คนสายสนับสนุนจ านวน 14 คน 
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ตารางที่ 4 จ านวนผูลาศึกษาตอ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา 

1 นายชัยบพิธ พลศร ี 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 4 สิงหาคม 2561 
2 นายประกาศิต แกวรากมุข 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 10 สิงหาคม 2561 
3 นางสาวลลิดา บุญมี 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 

 
ตารางที่ 5  แสดงรายการไปศึกษาดูงานของบุคลากรสายวิชาการ  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

1 ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ ์
ประชุมวิชาการนานาชาติ ASIAN Community 
Knowledge Networks for the Economy, 
Society, and Environmental Stability 

30 มี.ค.-3 เม.ย. 58 

  
รวมงาน Alace Willy Cup ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว 

4-6 ก.ย.58 

2 ผูชวยศาสตราจารย์สิทธิชัย 
สมานชาติ 

International forum on natural 
dyes&weft taiwan 2014 

12-17 ต.ค.57 

3 นายกรกิฎ เหลาสกุล 
รวมงาน Alace Willy Cup ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว 

4-6 ก.ย.58 

  

University Students' Integrity Survey 
Finding Report: Students' Perceptions of 
Integrity and Corruption at Two 
Norteastern Thai University 

9-ธ.ค.-57 

4 นายยง บุญอารีย์ 
รวมงาน Alace Willy Cup ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว 

4-6 ก.พ.58 

5 นางสาวลลิดา บุญมี 
รวมงาน Alace Willy Cup ณ กรุงเวียงจันทน์ 
สปป.ลาว 

4-6 ก.ย.58 

 

ตารางที่ 6 แสดงการเขารับการฝึกอบรมของคณาจารย์ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

1 ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ ์ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคางานเพื่อก าหนด
ต าแหนงสูงขึ้น 

6-ม.ค.-58 

  สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence;EdPEx) 

29-มิ.ย.-58 

  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

  แนวทางการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จาย 

24-ก.ค.-58 

  ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

22-พ.ค.-58 

  โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

11-12 พ.ค.58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

11-พ.ค.-58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-ต.ค.-57 

  วิชาชีพสถาปัตยกรรมผังเมืองกับการกาวสู AEC 13-พ.ย.-57 

2 อ.ศิริพร ฉัตรสุวรรณ์ แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน

ผูเรียนตามสภาพจริง 
28-พ.ค.-58 

  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

  โครงการฝึกอบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" รุน 2 6-ก.ค.-58 

  อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 
Google Form 

1-พ.ค.-58 

  เสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
กลับไปใชสิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็บบ านาญขาราชการ พ.ศ.2594 
พ.ศ.2557 

17-ธ.ค.-57 

3 ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาต ิ แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

  โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

11-12 พ.ค.58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

11-12 พ.ค.58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 ต.ค.57 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

4 อ.ประกาศิต แกวรากมุข แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

  อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน
ผูเรียนตามสภาพจริง 

28-พ.ค.-58 

  สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence;EdPEx) 

29-มิ.ย.-58 

  การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

  ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

22-พ.ค.-58 

  โครงการสัมมนาเครือขายผูบริหารและครูแนะแนว
การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

22-24 เม.ย.58 

  โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

11-12 พ.ค.58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

11-12 พ.ค.58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 ต.ค.57 

5 อ.ชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

  การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

  การจัดท าตนทุนตอหนวยของการจัดการเรียนการสอน 28-ก.ค.-58 

  ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

22-พ.ค.-58 

  โครงการฝึกอบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" รุน 2 6-10 ก.ค.58 
  โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร 

เพิ่มเติม 
20-22 เม.ย.58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 ต.ค.57 
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ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

6 อ.เทพิญ แกววรสูตร โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

  โครงการฝึกอบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" รุน 2 6-10 ก.ค.58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

11-12 พ.ค.58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 ต.ค.57 

7 อ.ประสิทธิ์ พวงบุตร โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

  โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

11-12 พ.ค.58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

11-12 พ.ค.58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 ต.ค.57 

  เสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
กลับไปใชสิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็บบ านาญขาราชการ พ.ศ.2594 
พ.ศ.2557 

17-ธ.ค.-57 

8 ผศ.ดร.ประทับใจ สิกขา อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน
ผูเรียนตามสภาพจริง 

28-พ.ค.-58 

  พัฒนานักวิจัย 7-พ.ย.-57 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 ต.ค.57 

  เสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
กลับไปใชสิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็บบ านาญขาราชการ พ.ศ.2594 
พ.ศ.2557 

17-ธ.ค.-57 

9 อ.ชัยบพิธ พลศร ี สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู
ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence;EdPEx) 

29-มิ.ย.-58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

11-12 พ.ค.58 

  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา 

11-12 พ.ค.58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 

9-10 พ.ค.57 
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51 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

10 อ.จักรภพ เสาเวียง อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน
ผูเรียนตามสภาพจริง 

28-พ.ค.-58 

  การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในหัวขอ "วิธี
งายๆ ในการลางเครื่องปรับอากาศดวยตนเองและ 108 
วิธีการประหยัดพลังงาน" 

17-ก.ค.-58 

  โครงการฝึกอบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" รุน 2 6-10 ก.ค.58 

  อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
หลักสูตร ๒ 

  

  โครงการอบรมนักวิเทศสัมพันธ์มืออาชีพ ประจ าปี
พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

23-24 มิ.ย.58 

  โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผุเรียน
เป็นส าคัญ หัวขอ การจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning) 

  

  สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

20-22 เม.ย58 

  ADDA jump on campus 28-30 พ.ย.57 

 
 เสวนาสมาชิกเครือขายการจัดการความรูระหวาง

มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 27 
17-21 ม.ค.58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 ต.ค.57 

11 อ.เสกสันต์ ศรีสันต ์ อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน
ผูเรียนตามสภาพจริง 

28-พ.ค.-58 

 
 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12-พ.ค.58 

 
 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
11-12-พ.ค.58 

 

 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 
 

9-10 ต.ค.57 



 

 

52 

52 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

12 อ. กรกิฏ เหลาสกุล การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

  โครงการฝึกอบรม "สรางนักวิจัยรุนใหม" รุน 2 6-10 ก.ค.58 

 
 เสนทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมท่ีไดรับ

อิทธิพลตะวันตก 
3-พ.ย.-57 

 
 เสนทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมท่ีไดรับ

อิทธิพลตะวันตก 
19-ม.ค.-58 

  ADDA jump on campus 28-30 พ.ย.57 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 ต.ค.57 

13 อ.ปิยะนันท์ กรินรักษ์ เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

26-30 ม.ค.58 

 
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคางานเพื่อก าหนด

ต าแหนงสูงขึ้น 
6-ม.ค.-58 

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน

ผูเรียนตามสภาพจริง 
28-พ.ค.-58 

 
 สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence;EdPEx) 

29-มิ.ย.-58 

  การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

 
 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพ CHE QA Online 
8-ส.ค.-58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
22-พ.ค.-58 

 
 โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
11-12 พ.ค.58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 ต.ค.57 
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53 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

14 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย สิกขา อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน
ผูเรียนตามสภาพจริง 

28-พ.ค.-58 

  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 9.8.57 

15 ดร.ติ๊ก แสนบุญ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคางานเพื่อก าหนด
ต าแหนงสูงขึ้น 

6-ม.ค.-58 

 
 สัมมนา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู

ความเป็นเลิศ (Educational Criteria for 
Performance Excellence;EdPEx) 

29-มิ.ย.-58 

  การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
22-พ.ค.-58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 ต.ค.57 

16 อ.กฤษดา จารุเจษฏา แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 อบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ในหัวขอ การประเมิน

ผูเรียนตามสภาพจริง 
28-พ.ค.-58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
 

12-มิ.ย.-58 

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับอุดมศึกษา 
11-12 พ.ค.58 

  ADDA jump on campus 28-30 พ.ย.58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 
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54 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

17 อ.ลลิดา บุญม ี การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
22-พ.ค.-58 

 
 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
25-26 มี.ค.58 

 
 โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร 

เพิ่มเติม 
20-22 เม.ย.58 

 
 เสนทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมท่ีไดรับ

อิทธิพลตะวันตก 
3-พ.ย.-57 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 ต.ค.57 

18 นายยง บุญอารีย์ การพัฒนาบทความทางวิชาการ 19-20 ก.พ.58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในหัวขอ "วิธี

งายๆ ในการลางเครื่องปรับอากาศดวยตนเองและ 108 
วิธีการประหยัดพลังงาน" 

17-ก.ค.-58 

 
 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
26-26 มี.ค.58 

 
 เสนทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมท่ีไดรับ

อิทธิพลตะวันตก 
3-พ.ย.-57 

 
 เสนทางวัฒนธรรมสองฝั่งโขง : สถาปัตยกรรมท่ีไดรับ

อิทธิพลตะวันตก 
19-ม.ค.-58 

  ADDA jump on campus 28-30 พ.ย.57 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 

9-10 ต.ค.57 
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55 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัยและงานสรางสรรค์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใชใน

การพัฒนาทองถิ่นและประเทศเพ่ือยกระดับสูการเป็นวิจัยและงานสรางสรรค์ระดับชาติและภูมิภาค

ลุมน้ าโขงโดยพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพ่ือสงเสริมการวิจัย และสงเสริมและสนับสนุนความรวมมือ

ดานการวิจัยกับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ 

มาตรการ 

3.1 *สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสรางนักวิจัยรุนใหม 

3.2 สงเสริมการวิจัยสรางองค์ความรูและถายทอดเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความตองการของ

ทองถิ่นและภูมิภาค  

3.3 สงเสริมการน าผลงานวิจัยไปใชประโยชน์ (ตีพิมพ์ เผยแพร จดสิทธิบัตร)  

3.4 สรางเครือขายความรวมมือทั้งภายในและภายนอก  

3.5 ยกระดับโครงสรางและระบบการบริหารจัดการการวิจัย  

3.6 จัดหาแหลงทุนและจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 

แนวคิดโครงการ 

1. โครงการพัฒนาระบบและการวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยใหเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด 

2. โครงการพัฒนาหัวขอวิจัยและงานสรางสรรค์ 

3. โครงการจัดการความรูดานการวิจัย : การเบิกจายพัสดุ/และการเงิน 

4. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรงานวิจัยและงานสรางสรรค์ 

 

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบมีนโนบายสนับสนุนสงเสริมขีดความสามารถและการน า

ผลงานวิจัยไปใชประโยชน์ใหขอมูลแหลงทุน และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและงาน

สรางสรรค์ เน่ืองดวยขอจ ากัดดานงบประมาณที่ไดรับจึงยังขาดความพรอม ซ่ึงบุคลากรมีความ

ตระหนักตอปัญหานี้  

ตารางที่ 7   ผลงานอาจารย์ 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วันท่ี / สถานท่ี / 

ผูชวยศาสตราจารย์สิทธิชัย สมาชาติ 
 
 

งานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
Natural Dye Dress 
Fashion Show 

หนังสือ Internationnal Forum On 
Natural Dyes & Weft Taiwan 
2014 
 

มรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรมของชาติ หัวขอ 
ผาทอเมืองอุบลฯ 

วารสารพิธีประกาศขึ้นทะเบียน
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
ชาติ ประจ าปีพุทธศักราช 2557 
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ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วันท่ี / สถานท่ี / 

ผูชวยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย สิกขา สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ "ตะกรา" 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันท่ี 20 
พฤศจิกายน 2557 

นางสาวเทพิญ แกววรสูตร ลิขสิทธิ์, ประเภท ศิลปกรรม 
,MASCOT การแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศ
ไทย ครั้งที่ 43 กันเกราเกมส์
“พี่บึกบึน นองบัวบาน ” 

ส านักลิขสิทธิ์ วันท่ี 19 สิงหาคม 
2558 

นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ ลิขสิทธิ์, ประเภท ภาพพิมพ์ 
,”ตราสัญลักษณ์การแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 43 
กันเกราเกมส“์ 

ส านักลิขสิทธิ์ วันท่ี 19 สิงหาคม 
2558 

นางสาวปิยะนันท์ กรินรักษ์ ออกแบบโลโกและบรรจุ
ภัณฑ์กระเทียมโทนดอง
น้ าผึ้ง 

ผลงานสรางสรรค์ โครงการ
ยกระดับผูประกอบการหนึ่งต าบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ แบบบูรณาการ 
(OTOP)  โดย โครงการอุทยาน
วิทยาศาตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ออกแบบกระเปาและโลโก 
Knกระเปาหนัง 
ออกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
น้ าผึ้งจากดอกล าไย 
ออกแบบโลโกและบรรจุ
ภัณฑ์ น้ าพริกบานหนอง
แฝกจังหวัดยโสธร 
ออกแบบผลิตภัณฑ์ปูาย
มงคล บานค าสรางบอ
จังหวัดอ านาจเจริญ 
ออกบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ผา บานบึงแกจังหวัดยโสธร 
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กลยุทธ์ที่ 4  ใหบริการวิชาการและถายทอดความรูเทคโนโลยีในสาขาศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบเพ่ือสงเสริมมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจและพัฒนาสังคมชุมชนขยายไปสูสังคมในภูมิภาคลุม

น้ าโขงและอาเซียนและเชื่อมโยงกลับสูการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และสรางเครือขายความรวมมือกับทุกภาคสวน 

มาตรการ 

 4.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการใหมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหเกิด

การบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน 

 4.2 จัดหาแหลงงบประมาณและกองทุนเพื่อใหการสนับสนุนการบริการวิชาการ 

 4.3 พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการบริการวิชาการที่

ไดคุณภาพไดมาตรฐาน  

 4.4 ก าหนดนโยบายและแผนการใหบริการวิชาการแบบบูรณาการและมีทิศทางที่ชัดเจน 

แนวคิดโครงการ 

 1.โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการแกชุมชน 

 2.โครงการจัดท าแผนพัฒนาดานบริการวิชาการ 

 

 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 255 8 เพื่อพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการแกชุมชน คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบไดขับเคลื่อนโดยการแตงตั้งคณะท างานจัดท าโครงการ 

ตารางที่ 8  โครงการดานบริการวิชาการ 

ล าดับ 
หัวหนาโครงการ/ผูรับผิดชอบ/

ผูเขารวม 
เรื่อง วันท่ี/สถานท่ี/ผูจัด 

 นายประกาศิต แกวรากมุข โครงการคายเยาวชน "ศิลปและท า"  
 

นายชัยบพิธ พลศร ี
โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
ออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ส าหรับกลุมผลิตภัณฑ์
ชุมชน ครั้งท่ี 2”  

 

 
นางสาวศิริพร ฉัตรสุวรรณ์ 

โครงการถวายสัปดาห์วิชาการ
ศิลปะประยุกต์ฯ เพื่อชุมชน ครั้งท่ี 2 

 

 
ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ ์

โครงการการเสริมสรางความรูเพื่อพัฒนา
และฟื้นฟูอาชีพคนพิการ จังหวัด
อุบลราชธานี  
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กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมอันดีงานใหคงอยูโดย

ศึกษา คนควา วิจัยรวบรวมและจัดการความรูใหนักศึกษาและบุคลากรเก่ียวกับความหลากหลาย

ของวัฒนธรรมในภูมิภาคลุมน้ าโขง และอาเซียนสืบทอดองค์ความรูและน ามาใชประโยชน์ใหกับ

สังคมปัจจุบันและอนาคต 

มาตรการ 

 5.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือใหเกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา 

 5.2 สงเสริมการศึกษาและจัดกิจกรรมที่เนนการสืบสานวัฒนธรรม ที่เกี่ยวของกับการด าเนิน

ชีวิตของชุมชนในภาคอีสาน โดยมีการบวนการที่ตอเน่ืองจนเกิดการสรางองค์ความรูและมี

การเผยแพรโดยใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมกับชุมชน 

 5.3 พัฒนาระบบจัดเก็บขอมูล การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมทีไดคุณภาพไดมาตรฐาน   

 5.4ก าหนดนโยบายและแผนการด าเนินงานดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมใหเป็นแบบบูรณา

การและมีทิศทางที่ชัดเจนสอดคลองกับความตองการของชุมชน 

แนวคิดโครงการ 

 1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 2. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 3. โครงการจัดท าแผนพัฒนาดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบไดมีแนวนโยบายพัฒนาระบบกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อท าหนาที่ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการบริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร การด าเนินการ การเผยแพร  

ตารางที่ 9 โครงการ / กิจกรรมดานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ล าดับ 
หัวหนาโครงการ/

ผูรับผิดชอบ/ผูเขารวม 
เรื่อง วันท่ี/สถานท่ี 

1 นายชัยบพิธ พลศร ี โครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบสอง : 
บุญบั้งไฟ  

6 มิ.ย.2558 บานชีทวน  
อ.เขี่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

1 นายจักรภพ เสาเวียง โครงการอบรมความรูดานการอนุรักษ์
ศิลปะพื้นถิ่นอีสานในศาสนาคาร แด
พระสงฆ์และประชาชนท่ัวไป 

วัดในอ าเภอเมืองจังหวัด
อุบลราชธานี 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใชขอมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มาตรการ 

 6.1 *พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 

 6.2 พัฒนาสถาบันสูองค์การแหงการเรียนรู โดยเนนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก

ใหเป็นที่รับรูอยางทั่วถึง 

 6.3 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจในการท าประกันคุณภาพตาม

แนวนโยบายของคณะ 

 6.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลากรอยางตอเน่ือง ใหมีความเขาใจในบทบาทและ

หนาที่ของตนเองในองค์กร 

แนวคิดโครงการ 

 1.โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี อยางมีสวนรวม (ใหครบถวนตามกระบวนการ 

PDCA) 

 2.โครงการเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานประกันคุณภาพกับมหาวิทยาลัยในภาค

อีสาน 

 3.โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

 

 ในรอบปี 2558 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบด าเนินโครงการเพื่อรองรับแนวคิด 

โครงการ ดังนี้ 

ตารางที่ 10  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ล าดับ เรื่อง วันท่ี/สถานท่ี 
1 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ 
2 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
3 แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ 
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กลยุทธ์ที7่ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์โดยใหบุคลากรมีวัฒนธรรมแหง

การเรียนรูเพ่ือการท างานไดเต็มตามศักยภาพอยางมีความสุขโดยพัฒนาระบบสมรรถนะของ

บุคลากรและผูบริหารทุกระดับสรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพใหบุคลากร สงเสริมและสนับสนุน

ความกาวหนาของบุคลากรและการจัดการความรูเพื่อน าไปสูการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

 7.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส เป็นธรรม 

 7.2 *พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดใหมีระบบการถายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสูระดับ

บุคคลและระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

 7.3 *พัฒนาผูบริหารทุกระดับใหมีสมรรถนะดานการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และ

ทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 7.4 *สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูน

คุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์ 

 7.5 *สรางเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อใหบุคลากรท างานในองค์กรอยางมีความสุข

7.6 *สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูเพ่ือน าไปสูการปฏิบัติ 

 7.7 *สงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกยอง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอยางที่ดี 

แนวคิดโครงการ 

 1.โครงการพัฒนาคณาจารย์ดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล   

 2.โครงการอบรมทักษะสงเสริมประสิทธิผลทางวิชาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

 3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

 4.โครงการการจัดการความรูดานเทคนิคการสอนแบบ D4L และการวัดผล 

 

 ตามแนวคิดโครงการ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบไดด าเนินการจัดกิจกรรม 

ประจ าปี 2558  ตามแผนกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจ าปี

งบประมาณ 2556-2559 และสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน อบรมทักษะสงเสริมประสิทธิผลทาง

วิชาชีพ  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความกาวหนาตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูนคุณวุฒิ

ศักยภาพและประสบการณ์ 
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61 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ตารางที่ 11  กิจกรรมตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคลากร 

ท่ี ชื่อโครงการ ชวงเวลาด าเนินการ 

1 การพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ 24 ส.ค.-4 ก.ย.58 
2 การเขียนผลงานทางวิชาการ 19-12 ก.พ.58 

3 เทคนิคการจัดการความรู 12 มิ.ย.58 

4 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม 25-26 มี.ค.58 
5 การท าวิจัย เรื่อง “การสรางนักวิจัยรุนใหม” (ลูกไก) รุนท่ี 2 6 ก.ค.58 

6 การอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง    
 6.1 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Government Procurement : e-GP) ระยะที่ 3 
17 ส.ค.58 

 6.2 โครงการ “พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชี” 16-18 ม.ค.58 
7 การเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน โดยเทคนิค OD - 

8 การวัดผลการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน - 

9 การบริหารจัดการส าหรับผูบริหาร - 

 

ตารางที่  12 แสดงการเขารับการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

1 น.ส.จุรีรัตน์ จารุเกษม โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 12-มิ.ย.-58 

 
 

แนวทางการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา
จาย 24-ก.ค.-58 

  การจัดท าตนทุนตอหนวยของการจัดการเรียนการสอน 28-ก.ค.-58 

 
 

อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 
Google Calendar 30-เม.ย.-58 

 
 

แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 9-10 ต.ค.57 

2 น.ส.กิตติวรา จันทรุกขา โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

12-มิ.ย.-58 

3 นางอัญชิสา ทะนอก แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 

9-19 มิ.ย.58 
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62 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 
 การจัดท าคูมือตรวจสอบเอกสารเบิกจายและวิเคราะห์

งบการเงินอยางงาย 
16-18 ม.ค.58 

4 นางประนอม รอดโพธิ์ทอง แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 สัมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูกองทุนเงินให

กูยืมเพื่อการศึกษา ครั้งท่ี 3/2558 
21-ก.ค.-58 

  การประชุมวิชาการ ปขมท.ประจ าปี 2558 21-22 พ.ค.58 

 
 แผนสงเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี

การศึกษา 2557 
23-24 เม.ย.58 

 
 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้ง
ท่ี 2 

24 ส.ค.-4 ก.ย.
58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 

 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 
 

22-มิ.ย.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
 โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
20-22 เม.ย.58 

 
 การจัดการความรูกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาประจ าปี 

2558 (ครั้งท่ี 1) 
9-12 ธ.ค.58 

5 นาวสาวอรพรรณ ธาน ี แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้ง
ท่ี 2 

24 ส.ค.-4 ก.ย.
58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 เตรียมความพรอมเพื่อเปิดใชระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน

การรับ-สงเอกสาร Online ระยะที่ 1 
16-มิ.ย.-58 

 
 โครงการเพิ่มประสิทธภาพการบริหารจัดการเอกสาร

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

23-เม.ย.-58 
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63 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
 

9-19 มิ.ย.58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Form 
1-พ.ค.-58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Calendar 
30-เม.ย.-58 

 
 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการด าเนินงาน ระดับ

คณะ ดานการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

27-เม.ย.-58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 คต.ค.57 

6 นางสาวศุภลักษณ์ มาคูณ
ตน 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคางานเพื่อก าหนด
ต าแหนงสูงขึ้น 

6-ม.ค.-58 

  แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้ง
ท่ี 2 

24 ส.ค.4ก.ย.
58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 อบรมบุคลิกภาพและสมรรถนะอาชีพเพื่อเขาสูธุรกิจ

การทองเท่ียว รุนท่ี 2 
21-22 ก.พ.58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Form 
1-พ.ค.-58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Calendar 
30-เม.ย.-58 

 
 สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
20-22 เม.ย.58 

 
 ประชุมแลกเปลียนเรียนรูแนวทางการด าเนินงาน ระดับ

คณะ ดานแผนพัฒนาบุคลากร 
27-เม.ย.-58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 

 

 เสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการ
กลับไปใชสิทธิในบ าเหน็จบ านาญตาม
พระราชบัญญัติบ าเหน็บบ านาญขาราชการ พ.ศ.2594 
พ.ศ.2557 

17-ธ.ค.-57 
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64 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

7 นางสาวยุพันภัทร มั่นคง แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติ

ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 
ระยะที3่ 

17-ส.ค.-58 

 
 อบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานในหัวขอ "วิธี

งายๆ ในการลางเครื่องปรับอากาศดวยตนเองและ 108 
วิธีการประหยัดพลังงาน" 

17-ก.ค.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Form 
1-พ.ค.-58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Calendar 
30-เม.ย.-58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 

8 หวานใจ โพธิโกฏิ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคางานเพื่อก าหนด
ต าแหนงสูงขึ้น 

6-ม.ค.-58 

  แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 อบรมบุคลิกภาพและสมรรถนะอาชีพเพื่อเขาสูธุรกิจ

การทองเท่ียว รุนท่ี 2 
21-22 ก.พ.58 

 
 เตรียมความพรอมเพื่อเปิดใชระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใน

การรับ-สงเอกสาร Online ระยะที่ 1 
16-มิ.ย.-58 

 
 โครงการเพิ่มประสิทธภาพการบริหารจัดการเอกสาร

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
23-เม.ย.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Form 
1-พ.ค.-58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Calendar 
30-เม.ย.-58 

 

 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
 
 

9-10 ต.ค.57 
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65 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

9 อารีย์ จันทร์ทรง เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

26-30 ม.ค.58 

  แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
 โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพ CHE QA Online 
8-ส.ค.-58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
22-พ.ค.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
 โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 อบรมโครงการ Google for Education หลักสูตร 

Google Calendar 
30-เม.ย.-58 

 
 สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
20-22 เม.ย.58 

 
 ประชุมแลกเปลียนเรียนรูแนวทางการด าเนินงาน ระดับ

คณะ ดานแผนพัฒนาบุคลากร 
27-เม.ย.-58 

 
 ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูแนวทางการด าเนินงาน ระดับ

คณะ ดานการวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

27-เม.ย.-58 

 
 การเตรียมความพรอมเขาสูความเป็นนานาชาติดวย 

AUN-QA 
20-ต.ค.-57 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 

 
 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
26-30 ม.ค.58 

10 นางสาวอรวรรณ ประยงค์
หอม 

โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

11-12 พ.ค.58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้ง
ท่ี 2 

24 ส.ค.4 ก.ย.
58 
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66 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
 แนวทางการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จาย 
24-ก.ค.-58 

  การจัดท าตนทุนตอหนวยของการจัดการเรียนการสอน 28-ก.ค.-58 

 
 ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
22-พ.ค.-58 

 
 โครงการสัมมนาเครือขายผูบริหารและครูแนะแนว

การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
22-24 เม.ย.58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
 โครงการเตีรยมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
 เสวนาสมาชิกเครือขายการจัดการความรูระหวาง

มหาวิทยาลัย ครั้งที ่27 
17-21 ม.ค.58 

 
 แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 

11 นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

 
  โครงการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
11-12 พ.ค.58 

 
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้ง
ท่ี 2 

24 ส.ค.-4 ก.ย.
58 

 
  โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

 
  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558 

22-มิ.ย.-58 

 
  แนวทางการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมา

จาย 
24-ก.ค.-58 

 
  ประชุมช้ีแจงแนวทางการเขียนรายงานผลการ

ด าเนินงาน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
22-พ.ค.-58 

 
  โครงการสัมมนาเครือขายผูบริหารและครูแนะแนว

การศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

22-24 เม.ย.58 
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67 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า 
ดับ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 
  โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

 
  สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมผูประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร 
20-22 เม.ย.58 

 
  การจัดท าคูมือตรวจสอบเอกสารเบิกจายและวิเคราะห์

งบการเงินอยางงาย 
16-18 ม.ค.58 

 
  แนวทางการด าเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
9-10 ต.ค.57 

12 นายศรีสวรรค์ จักร์มีพักตร ์ แนะน าโครงการ Google for Education 
 

6-ก.พ.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร ครั้ง
ท่ี 2 

24 ส.ค.-4 ก.ย.
58 

 
 โครงการจัดการความรูเพื่อพัฒนาองค์กร (KM) คณะ

ศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
12-มิ.ย.-58 

  ฝึกอบรมการใชฐานขอมูล UBU QA Online 20-ก.ค.-58 

 
 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางปฏิบัติ

ในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP 
ระยะที3่ 

17-ส.ค.-58 

 
 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมทดสอบวัด

ระดับความรูดานทักษะภาษาอังกฤษของบุคลากร 
9-19 มิ.ย.58 

13 นายประทิน กุลทะโสม แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 

14 นายนิกร ทองให แนะน าโครงการ Google for Education 6-ก.พ.-58 
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รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
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69 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 

ตารางที่  13  คุณวุฒิบุคลากรสายวิชาการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ล า
ดั
บ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหนง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 
สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

1 
นายวิชิต        
คลังบุญครอง 

ผูเชี่ยวชาญ   /     M.A. ไมระบุ 

2 
นายจิรศักดิ์   
จินดาโรจน์ 

ผูเชี่ยวชาญ   /     Master of Science Civil Engineering 

3 
นายสมชาติ     
มณีโชติ 

ผูเชี่ยวชาญ /       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ไทยคดีศึกษา 

4 
นางกัญญา      
จึงวิมุติพันธ ์

ผูชวย
ศาสตราจารย ์

/       
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

5 
นางประทับใจ 
สิกขา 

ผูชวย
ศาสตราจารย ์

/       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

6 
นายศักดิ์ชาย 
สิกขา 

ผูชวย
ศาสตราจารย ์

/       
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

7 
นายสิทธิชัย  
สมานชาติ 

ผูชวย
ศาสตราจารย ์

/       
Doctor of 
philosophy 

Design 

8 
นายประสิทธิ ์  
พวงบุตร 

อาจารย ์   /     การศึกษามหาบัณฑิต 
เทคโนโลยีทางการ
ศึกษา 

9 
นางสาวศิริพร 
ฉัตรสุวรรณ์ 

อาจารย ์   /     
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

การจัดการ 

10 นายติ๊ก แสนบุญ อาจารย ์ /       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

11 
นางสาวปิยะนันท์ 
กรินรักษ์ 

อาจารย ์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

12 
นางสาวเทพิญ 
แกววรสูตร 

อาจารย ์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

13 
นายกรกิฏ     
เหลาสกุล 

อาจารย ์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ ์

14 
นายเสกสันต์     
ศรีสันต ์

อาจารย ์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

ออกแบบผลิตภัณฑ ์

15 นายชัยบพิธ     อาจารย ์   /     ศิลปประยุกต์ การออกแบบ



 

 

70 

70 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

ล า
ดั
บ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหนง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 
สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

พลศร ี มหาบัณฑิต ผลิตภัณฑ ์

16 
นางสาวลลิดา  
บุญมี 

อาจารย ์   /     
สถาปัตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

17 
นายกฤษดา    
จารุเจษฎา 

อาจารย ์   /     
ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

เครื่องเคลือบดินเผา 

18 
นานยประกาศิต 
แกวรากมุข 

อาจารย ์   /     
ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

ออกแบบแฟชั่น 

19 
นายจักรภพ     
เสาเวียง 

อาจารย ์   /     
สถาปัตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม 

20 
นายชูเกียรติ 
พิทักษ์พรพัลลภ 

อาจารย ์   /     
ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

นฤมิตศิลป 

21 นายยง บุญอารีย์ อาจารย ์   /     
สถาปัตยกรรมศาสต
รมหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม 

22 
นายกฤษดา  
รัตนางกรู 

อาจารย ์
 

/ 
  

ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

นฤมิตศิลป 

23 
นางสาวศุภลักษณ์ 
มาคูณตน 

เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป 

  /     
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ 

24 
นางสาวจุรีรัตน์ 
จารุเกษม 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน 

  /     
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ผูน าทางสังคมธุรกิจ
และการเมือง 

25 
นางอัญชิสา     
ทะนอก 

นักวิชาการเงิน
และบัญชี 

    /   บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญช ี

26 
นางสาวยุพันภัทร 
มั่นคง 

นักวิชาการพัสด ุ     /   บริหารธุรกิจบัณฑิต ระบบสารสนเทศ 

27 
นางสาวอรวรรณ 
ประยงค์หอม 

นักวิชาการศึกษา    / 
 

  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 
การเรียนการสอน
และการพัฒนา 

28 
นางอารีย์     
จันทร์ทรง 

นักวิชาการศึกษา     /   ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

29 
นางประนอม   
รอดโพธิ์ทอง 

ผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

    /   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

30 
นางสาวหวานใจ 
โพธิโกฏิ 

ผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

    /   
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร ์

31 
นางสาวนุชจิรา  
ไชยโคตร 

ผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

    /   ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

32 
นางสาวอรพรรณ 
ธาน ี

ผูปฏิบัติงาน
บริหาร 

    /   ศิลปศาสตรบัณฑิต การทองเท่ียว 
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ล า
ดั
บ 
 

ชื่อ-สกุล 
 

ต าแหนง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 
สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

33 
นายศรีสวรรค์ จักร์
มีพักตร ์

ชางเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

    /   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

34 
นางสาวกิตติวรา 
จันทรุกขา 

เจาหนาท่ี
บริหารงานท่ัวไป   

/ 
 

บัญชีบัณฑิต บัญชี 

35 นายนิกร ทองให พนักงานท่ัวไป       / มัธยมศึกษา ไมระบุ 

36 
นายประทิน กุลทะ
โสม 

พนักงานท่ัวไป       / มัธยมศึกษา ไมระบุ 

 
 รวม 6 19 9 2   

  
 

36 
  

 

ตารางที่ 14  บุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพบรรจ ุ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

1. ขาราชการ 4 - 4 

2. พนักงานมหาวิทยาลัย 15 11 26 

3. ลูกจางช่ัวคราว 3 3 6 

รวม 22 14 36 

 

 

 

 

1. ข้าราชการ
4

18%

2. พนกังาน
มหาวิทยาลยั

15
68%

3. ลกูจ้าง
ชัว่คราว

3
14%

สถานภาพบรรจุสายวิชาการ
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ตารางที่ 15  บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ 

คุณวุฒ ิ จ านวน (คน) 

1. ปริญญาโท 16 

2. ปริญญาเอก 6 

รวม 22 

 

 

 

 

 

1. พนกังาน
มหาวิทยาลยั

11
79%

2. ลกูจ้าง
ชัว่คราว

3
21%

สถานภาพบรรจุสายสนับสนุน

1. ปริญญาโท
16
73%

2. ปริญญาเอก
6

27%

สัดส่วนคุณวุฒบิุคลากรสายวิชาการ
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ตารางท่ี 16 จ านวนอาจารย์ท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ต าแหนงทางวิชาการ จ านวน (คน) 

1. ศาสตราจารย์ 0 

2. รองศาสตราจารย์  3 

3. ผูชวยศาสตราจารย์  4 

4. อาจารย์ 15 

รวม 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ศาสตราจารย์
0
0%

2. รอง
ศาสตราจารย์

3
14%

3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4
18%

4. อาจารย์
15
68%

ต าแหน่งทางวิชาการ
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ตารางที่ 17  คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มธัยมศกึษา
2

14%

ปริญญาตรี
9

64%

ปริญญาโท
3

22%

สัดส่วนคุณวุฒบิุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

คุณวุฒ ิ จ านวน (คน) 

มัธยมศึกษา 2 

ปริญญาตรี 9 

ปริญญาโท 3 

รวม 14 
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ตารางที่ 18   แสดงงบประมาณรายจาย ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ หมวดรายจาย เงินรายได งบประมาณ

แผนดิน 

รวม 

1 คาจางพนักงาน 6,100,436.37  6,100,436.37 

2 คาจางชั่วคราว 379,169.00  379,169.00 

3 คาตอบแทน 671,200.00  671,200.00 

4 คาใชสอย 827,498.15 199,810.97 1,026,679.12 

5 คาวัสดุ 27,053.00 757,209.03 784,262.03 

6 คาสาธารณูปโภค 201,109.93  201,109.93 

7 คาเสื่อมราคา-อาคาร 292,999.97  292,999.97 

8 คาเสื่อมราคา-ครุภัณฑ ์ 168,456.63  168,456.63 

 รวมท้ังส้ิน 8,667,923.05 956,396.00 9,624,313.05 

 

 

 

 

 

 

70%4%

8%

10%

0% 2% 4% 2%

สัดส่วนรายจ่ายงบประมาณเงนิรายได้

1 ค่าจ้างพนกังาน

2 ค่าจ้างชัว่คราว

3 ค่าตอบแทน

4 ค่าใช้สอย

5 ค่าวสัดุ

6 ค่าสาธารณปูโภค

7 ค่าเสื่อมราคา-อาคาร

8 ค่าเสื่อมราคา-ครุภณัฑ์



 

 

76 

76 
รายงานประจ าปี 2558  คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 

 

ตารางที่ 19  เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ปีงบประมาณ เงินรายได งบประมาณ

แผนดิน 

เบิกแทนสวนราชการ

อื่น 

รวม 

2554 5,194,903.24 6,458,069.00 - 11,652,972.24 

2555 7,546,887.00 5,128,000.00 - 12,674,887.00 

2556 7,228,527.00 1,449,970.00 373,560.00 9,052,057.00 

2557 9,622,329.48 1,207,400.00 - 10,829,729.48 

2558 8,667,923.05 956,396.00 - 9,624,313.05 

 

 

 

 

1 รายจา่ยงบ
บคุลากร
43%2 งบประมาณ

รายจา่ย
ประจ าปี2558

57%

สัดส่วนรายจ่ายงบบุคลากรต่อรายจ่ายประจ าปี 2558

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

7,000,000.00

8,000,000.00

9,000,000.00

10,000,000.00

2554 2555 2556 2557 2558

เงินรายได้

งบประมาณแผ่นดิน

เบิกแทนสว่นราชการอ่ืน
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ตารางที่ 20 ค่าเป้าหมายคุณภาพบัณฑิต  

ตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2555 2556 2557 2558 2559 

1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต(ิสมศ. 2) 

คะแนน  4.00 4.00 4.00 4.30 

2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน 
ใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้ง
แรก 

*ร้อยละ 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
ตรงสาขา 

ร้อยละ  80.00 83.00 85.00 90.00 

4. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ 85 80.00 85.00 85.00 85.00 

5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 80 80.00 80.00 82.00 82.00 

 

ตารางที่ 21 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
ที่วัด 

ผลประเมิน  

2557 2558 

แผน ผล แผน ผล 

1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอกตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาต(ิสมศ. 2) 

คะแนน 
4.00 4.26 บรรลุ 4.00 4.19 บรรลุ 

2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน 
ใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ใน
ครั้งแรก 

*ร้อย
ละ 80.00 - - 80.00 - - 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
ตรงสาขา 

ร้อยละ 
83.00 55.56 ไม่บรรลุ 85.00 71.43 ไม่บรรลุ 

4. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ 
85.00 75 ไม่บรรลุ 85.00 68.29 ไม่บรรลุ 

5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ร้อยละ 
80.00 85.56 บรรลุ 82.00 83.73 บรรลุ 
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ตารางท่ี 22 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและแผนการรับนักศึกษา และปีการศึกษา 
 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน 
(ปีการศึกษา 2558) (คน) 

แผนการรับนักศึกษา 2558 – 2561 
2558 2559 2560 2561 

ระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม 

212 80 80 80 80 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 40 48 48 48 

รวมทั้งหมด 223 120 128 128 128 

 

ตารางที่ 23 สถิติจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสถานะภาพ 

ปีการศึกษา รับเขา พนสภาพ 
ส าเร็จ

การศึกษา 
ก าลังศึกษา 

 รอยละตอการรับเขา  

 พนสภาพ   ก าลังศึกษา  
ส าเร็จ

การศึกษา  

2547 21 7 14 0      33.33           -         66.67  
2548 23 5 18 0      21.74           -         78.26  

2549 33 11 22 0      33.33           -         66.67  
2550 53 19 34 0      35.85           -         64.15  

2551 62 31 31 0      50.00           -         50.00  
2552 97 56 40 1      57.73        1.03       41.24  

2553 96 34 55 7      35.42        7.29       57.29  

2554 62 25 28 9      40.32       14.52       45.16  
2555 27 16 0 11      59.26       40.74           -    

2556 84 23 0 61      27.38       72.62           -    
2557 68 12 0 56      17.65       82.35           -    

2558 73 6 0 67       8.22       91.78           -    
รวม 699 245 242 212      35.05       30.33    
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ตารางที่ 24 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ประจ าปี 2558 แยกตามชั้นปีและระดับการศึกษา 

ระดับ/หลักสูตร 
แยกชั้นปีท่ี(คน) รวม

(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 
ระดับปริญญาตร ี          

- ออกแบบอุตสาหกรรม 67 56 61 11 9 7 1 - 212 
 - สถาปัตยกรรมศาสตร์ 12 - - - - - - - 12 

ระดับปริญญาโท - - - - - - - - - 
ระดับปริญญาเอก - - - - - - - - - 

รวม 79 56 61 11 9 7 1 - 224 

 

 

ตารางที่ 25 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเทา (FTEs) ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเทา (FTEs) 

ภาคที่ 1/2557 ภาคที่ 2/2557 เฉล่ีย 
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

130.06 137.06 133.56 

 

 

ตารางที่ 26 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2556  
 

หลักสูตร 

ผูส าเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

ผูตอบ

แบบสอบถาม 

บัณฑิตที่ไดงาน

ท า* 

บัณฑิตที่ยังไมได

งานท า 

จ านวน  

(คน) 

รอย

ละ 

จ านวน  

(คน) 

รอย

ละ 

จ านวน  

(คน) 
รอยละ 

หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

50 42 84.00 31 73.81 11 26.19 
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ตารางที่ 27 โครงการบริการวิชาการ 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
1 โครงการคายเยาวชน "ศิลปและท า" นายประกาศิต แกวรากมุข 96,900 
2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบส่ือ

ส่ิงพิมพ์ส าหรับกลุมผลิตภัณฑ์ชุมชน ครั้งท่ี 2”  
นายชัยบพิธ พลศร ี 100,000 

3 โครงการถวายสัปดาห์วิชาการศิลปะประยุกต์ฯ เพื่อ
ชุมชน ครั้งท่ี 2 

นางสาวศิริพร ฉัตรสุวรรณ์ 300,000 

4 โครงการการเสริมสรางความรูเพื่อพัฒนาและฟื้นฟู
อาชีพคนพิการ จังหวัดอุบลราชธานี  

ผศ.ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ ์ 147,700 

 

ตารางที่ 28 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ท่ี ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ งบประมาณ 

1 โครงการสืบสานประเพณีฮีตสิบสอง : บุญบั้งไฟ นายชัยบพิธ พลศร ี 55,000 

2 
โครงการอบรมความรูดานการอนุรักษ์ศิลปะพื้นถิ่นอีสาน
ในศาสนาคารแดพระสงฆ์และประชาชนท่ัวไป 

นายจักรภพ เสาเวียง 94,000 

 

 

ตารางที่  12  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบท่ี คะแนนประเมิน

เฉล่ีย (สกอ.) 

ผลการ

ประเมิน 

1.  การผลิตบัณฑิต 3.38  คะแนน พอใช 

2.ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค์  3.20  คะแนน พอใช 

3.  การบริการวิชาการ 3.00  คะแนน พอใช 

4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00  คะแนน พอใช 

5.  การบริหารจัดการ 4.00  คะแนน ดี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบงช้ีของทุกองค์ประกอบ (13KPI) 3.38  คะแนน พอใช 
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ตารางที่  13  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต   

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบท่ี คะแนนประเมินเฉล่ีย 

(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผานเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 4.60  คะแนน ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00  คะแนน ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 2.65  คะแนน ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 3.38  คะแนน ดี 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 3.00  คะแนน ปานกลาง 

ผลการประเมินรวม 3.28  คะแนน ดี 
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หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปประยุกต์ 

 

งานสารบรรณ  โทร/ fax   045-353740   โทรภายใน 3740  

งานบริหารทั่วไป     โทรภายใน 3743  

งานบุคคล      โทรภายใน 5602  

งานการเงินและบัญชี     โทรภายใน 5600  

งานกิจการนักศึกษา     โทรภายใน 5601  

งานพัฒนานักศึกษา โทร.045-353742  โทรภายใน 3742  

งานบัณฑิตศึกษา     โทรภายใน 3744  

สายตรงคณบดี      โทรภายใน 5607  

หองพักอาจารย์      โทรภายใน 5604, 5605  
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คณะผูจัดท าและหนวยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน 

ที่ปรึกษา 

นางกัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  
 

คณะกรรมการ  

นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ประธานคณะกรรมการ  

นายติ๊ก  แสนบุญ   กรรมการ  

นายประกาศิต แกวรากมุข  กรรมการ  

นายชัยบพิธ  พลศรี   กรรมการ  

นายกฤษดา จารุเจษฎา   กรรมการ  

นางสาวเทพิญแกววรสูตร  กรรมการ  

นางสาวอรวรรณ ประยงค์หอม  กรรมการ  

นางสาวนุชจิรา ไชยโคตร  กรรมการ  

นางประนอมรอด โพธ์ิทอง  กรรมการ  

นางอัญชิสา ทะนอก   กรรมการ  

นางสาวยุพันภัทร มั่นคง  กรรมการ  

นางสาวศุภลักษณ์ มาคูณตน  กรรมการ  

นางอารีย์ จันทร์ทรง   กรรมการ  

นางสาวจุรีรัตน์ จารุเกษม  กรรมการ 

นางสาวอรพรรณ ธานี   กรรมการ  

นายชูเกียรติ พิทักษ์พรพัลลภ  กรรมการ 

  นางสาวหวานใจ  โพธิโกฏิ  กรรมการและเลขานุการ 

รวบรวมขอมูล/วิเคราะห์/เรียบเรียง 

  นางสาวหวานใจ  โพธิโกฏิ   

ออกแบบปก 

นายชูเกียรติ  พิทักพรพัลลภ    

ออกแบบรูปเลม 

นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์    
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