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โครงการหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1.  โครงการติวความถนัดด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม วันที่ 25-26 มิถุนายน 2559 คณะ

ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบ และหลักสูตรสถาปัตยกรรมของคณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ พื้นที่บริการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน อีกทั้งเป็น

โครงการเพื่อให้นักเรียนที่สนใจเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และปูพื้นฐานด้านความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและวิชาชีพน้ันๆ ให้กับนักเรียนและผู้ที่สนใจ และท าให้นักศึกษาของคณะ

ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ทบทวนความรู้และน ามาสอนนักเรียนและผู้ที่สนใจ 
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2. โครงการ workshop "อีสาน...ล้านนา" ระหว่างมหาวิทยาลัยที่สอนด้านการออกแบบของภาค

อีสานและภาคเหนือ โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าภาพ และมีผู้เชี่ยวชาญจาก TCDC มา

เป็นวิทยากรให้ความรู้ งานจัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2559 โดยมี theme ของ

งานในครั้งนี้คือการปัดฝุุน  

ย่านตลาดเก่า อ.วังทอง จ.พิษณุโลก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ส่งนักศึกษา

และอาจารย์จากทั้งหลักสูตรสถาปัตยกรรมและหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรมเข้าร่วม เพื่อเป็นการ

ฝึกความคิดและทักษะของนักศึกษา อีกทั้งเป็นการขยายเครือข่ายความสัมพันธ์กับคณะด้านการ

ออกแบบแห่งอื่นๆ 
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3. วันที่ 27-30 ก.ค. 2559 ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมโครงการวัฒนธรรมศึกษา

สถาปัตยกรรมวาดเส้นสีน้ า "เมืองโบราณฮอยอัน มรดกเวียดนาม" จัดโดยสภาคณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
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4. วันที่ 12 กันยายน 2559 บรรยายพิเศษการน าเสนอด้วยสีน้ า จากคุณพีระพงษ์ ทุดาดิษฐ์ 

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ ...ถ่ายทอดประสบการณ์การท างาน และเทคนิคการ

น าเสนอ ...เป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการท างานในอนาคต ณ คณะศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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5. วันที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 9.00-16.00 น. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เฟมไลน์ จ ากัด จัดบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

การติดตั้งอะลูมิเนียมคอมโพสิท ณ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
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6. วันที่ 18 ตุลาคม 2559 บรรยายพิเศษจากคุณสิทธิพล สถาปนิกผู้ออกแบบ Honda BigWing

อุบลราชธานี ก่อนจะได้ไปดูสถานที่จริง เพ่ือเป็นความรู้ในการออกแบบโครงการ ส านักงานและโชว์

รูมรถมอเตอร์ไซต์ 
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7. วันที่ 20-21 ตุลาคม 2559 สถานที่: Honda Bigwing, อาคารเก่า รร.เบ็ญจะมะมหาราช , 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ, ย่านเก่าเมืองอุบลราชธานี , วัดทุ่งศรีเมือง , วัดปุาน้อยบ้านทองคอนกรีต , 

หมู่บ้าน The river, ศูนย์ศิลปาชีพบ้านยางน้อย , วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ , วัดศรีธาตุ , วัดบ้าน

แคนน้อย 
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8. วันที่ 26 ตุลาคม 2559 สถานที่: บ้านค าปุน (รูปแบบสถาปัตยกรรมเป็นแบบ อีสานร่วมสมัย) 

หลักสูตรสถาปัตยกรรม ได้รับความอนุเคราะห์อย่างมาก ให้เข้าเย่ียมชม นับเป็นโอกาสที่ดีและหา
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ไม่ได้ง่ายๆ ที่เจ้าของบ้านจะพาเราเข้าชม ณ จุดต่างๆ ของบ้านเช่นน้ี ต้องขอขอบพระคุณ คุณมีชัย 

แต้สุจริยา เจ้าของบ้านค าปุน มา ณ ที่น้ี 
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9. วันที่ 28 ตุลาคม 2559 บรรยายพิเศษจากอาจารย์ณัฎฐวุฒิ พิริยประกอบ เจ้าของออฟฟิศ 

NPDAstudio อาจารย์พิเศษของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ กับแนวคิดในการออกแบบ และ

ประสบการณ์ในการท างานที่สหรัฐอเมริกา นับว่าเป็นประสบการณ์และแรงบันดาลใจที่ดีส าหรับ

นักศึกษาของเราเป็นอย่างมาก 
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10. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมแปรอักษร และร า

ถวายความอาลัย  ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นต่อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาพลดุลยเดช 
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โครงการหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

1. โครงการแถลงข่าวโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค ( mini 

TCDC) วันที่ 3 มีนาคม 2559 สถานที่โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ส านักวิทย

บริการ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือการสร้างการรับรู้และส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายโครงการในการ

ด าเนินกิจกรรมโครงการร่วมกันในอนาคต 

2. เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการฯรวมถึงแนวคิดและทิศทางการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ 

3 เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใน

รูปแบบของการบริหารองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับ

สถาบันการศึกษาทั่วภูมิภาค 

4.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และที่มีรากฐาน

มาจากต้นทุนทางวัฒนธรรม 

5. เพ่ือขยายความร่วมมือระหว่างศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบและสถาบันการศึกษาทุกภูมิภาค 

6. เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับภูมิภาค 
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2. โครงการฝึกงานประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 
2558 
 เกณฑ์การผ่านหลักสูตรน้ันนักศึกษาต้องผ่านการฝึกงานจ านวนไม่น้อยกว่า  315 ชั่วโมง 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองด้านการคิด  การปฏิบัติและการ
แก้ปัญหาในการท างาน  สามารถพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับวิชาชีพ  ในสถานประกอบการ
ของภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงช่วงการฝึกของนักศึกษาจะอยู่ระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม ของปี
การศึกษา 
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3. ภาพบรรยากาศการรับชมการถ่ายทอดสด CU 2016 International Symposium: Creativities 

Unfold, Bangkok 2016 : Exit สู่ความจริงรูปแบบใหม่ จากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC เมื่อ

วันทีว่ันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมมันปา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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โครงการงานกิจการนักศึกษา 

1. ครอบครูช่างศิลปประยุกต์ประจ าปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย ถือเป็นวัน

คล้ายวันสถาปนาคณะและร าลึกถึงคณบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วิโรฒ ศรีสุโร และเป็นการตุ้มโฮมพ่ีน้อง

ชาวศิลปประยุกต์และการออกแบบ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น  จิต

อาสาและสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน 

 

 



 

ANNUAL REPORT 2016 
 

24 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. บายศรีสู่ขวัญบัณฑิตศิลปประยุกต์ ประจ าปี 2558 

ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตศิลปประยุกต์ ประจ าปี 2558 
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3. ไหว้ครูศิลปประยุกต์ 2559 

ภาพบรรยากาศงานวันไหว้ครูของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 

2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
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4. เทศกาลของขวัญของฝาก Gift Idea 2016 
ภาพบรรยากาศงานเทศกาลของขวัญของฝาก Gift Idea 2016  วันที่ 13-14 พฤษภาคม 
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5. เดินทาง บันทึก ศึกษา  กิจกรรมเสริมสร้างแนวคิดด้านศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาวาดเส้น 
หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ พานักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าสู่ 
สนามแห่งการเรียนรู้ ความจริง เพ่ือ เรียนรู้ และ รู้เรียน เดือน พฤศจิกายน 2559 
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ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก TCDC 

1. โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน การออกแบบบริการ (Service 
Design)24 พฤษภาคม 2559 -  13กรกฎาคม 2559 จัดโดยศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (ศสบ.) 
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2. โครงการศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม สาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์และออกแบบนิเทศศิลป์ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาที่จัด  29 

สิงหาคม – 1 กันยายน 2559ณ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ( TCDC), มหาวิทยาลัยศิลปากร,หอ

ศิลป์ดีคุ้น,โรงงานเซรามิค เถ้าฮงไถ่ ราชบุรี 
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3. INTERNATIONAL INNOVATIVE CRAFT FAIR 2016 เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ  2559 ระหว่าง

วนัที่ 10 - 13 มีนาคม  2559  ณ ไบเทคบางนา จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ(ศศป) 
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ผลงานนักศึกษา 

1. นาย อรรถวิโรจน์ ทองทิพย์ ชั้นปีที่ 3 กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ชนะเลิศการประกวด

ออกแบบแฟชั่นจากผ้าฝูาย โครงการฝูายทอใจครั้งที่ 9  จัดโดย กรมส่งส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ(องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

2. นาย ชุมพล บัวงาม ชั้นปีที่ 3   กลุ่มวิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์  ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย 

โครงการ ADDA Design Contest ครั้งที่ 7 ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร  โดย 

บริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ผู้ผลิต และจ าหน่ายรองเท้า “ADDA” 
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3. นางสาวสุพิชาภักค์ รฐาธนิกธนศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 นายธนวัฒน์  สินเทา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 

นางสาวอิศราภรณ์ ประเสริฐศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวด

รายการ “ชนช้างกราฟิก Graphic Design Battle” ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ หอศิลป์ร่วมสมัย

ราชด าเนิน กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

4.  รางวัลประกวดบรรจุภัณฑ์ Thai Star Packaging Aword2016 - AsiaStar Awards 2015 - 

WorldStar Awards 2016 และ WorldStar Student Awards 2015 วันที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา 

17.00-21.00 ณ ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ   
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ผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานชาติ 

1. นาย ประกาศิต  แก้วรากมุข  อาจารย์กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  รองชนะเลิศการ
ประกวดออกแบบแฟชั่นจากผ้าฝูาย โครงการฝูายทอใจครั้งที่ 9  จัดโดย กรมส่งส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ(องค์กรมหาชน)  เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.
พระนครศรีอยุธยา 
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2. นาย ประกาศิต  แก้วรากมุข อาจารย์กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น ชนะเลิศการประกวด

ออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ชุดท างาน และ ชุดราตรี จัดโดย สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2559 ณ อิมเพ็คเมืองทองธานี จ.นนทบุรี 
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3. นายกฤษดา  รัตนางกูร อาจารย์กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น รางวัลชมเชย โครงการ

ประกวด Creative Textiles Awards 2015 จัดโดย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอตัดสินการ

ประกวด รอบชิงชนะเลิศ วันพฤหัสที่ 13 สิงหาคม 58 พิธีมอบรางวัลและจัดแสดงผลงานในงานปิด

โครงการ วันพฤหัสที่ 27 สิงหาคม 2558 

 

 

4. นายกฤษดา  รัตนางกูร   อาจารย์กลุ่มวิชาเอกออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  จัดแสดงนิทรรศการใน

งาน "SUZHOU 2016"ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2559 ณ เมืองซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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ส่วนที่  2 
ข้อมูลทั่วไปคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ข้อมูลทั่วไปคณะศิลปะระยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
 
 ในภาพของนโยบายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยรวมของภาครัฐซึ่งเห็นความส าคัญของ
การพัฒนางานอาชีพชุมชน  การถักทอผ้าฝูาย  ผ้าไหม  เครื่องปั้นดินเผา  เซรามิก  งานโลหะ  
งานจักสาน  เครื่องเรือนและอื่นๆ  ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับ  แนวความคิดของรองศาสตราจารย์วิโรฒ  ศรีสุโร  อดีตอาจารย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งมีแนวคิดและตระหนักถึงความส าคัญในการ
สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่น  ท่านจึงได้เสนอโครงการก่อตั้งคณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบและได้เริ่มด าเนินการภายใต้การบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในปี พ.ศ.2546 
 การเรียนการสอนในคณะเร่ิมในปี  พ.ศ. 2547  โดยการเปิดหลักสูตรศิลปประยุกต์  
หลักสูตรบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  เพ่ือ
จะสร้างบุคลากรทางการศึกษาในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อมโยงการศึกษาด้านการ
ออกแบบและการสืบสานพัฒนาภูมิปัญญาพื้นถิ่นในด้านต่างๆ เช่น  การจักสาน  สิ่งทอ  งานโลหะ
และงานหัตถศิลป์อื่นๆของท้องถิ่น  โดยใช้หลักการออกแบบ  บูรณาการกับมรดกทางภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เป็นงานร่วมสมัยหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนในอนาคต  ภายใต้
ปรัชญา “ศึกษาและเข้าใจคุณค่าหัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อน ามาสู่การพัฒนาการออกแบบรับใช้สังคม
ยุคใหม่” 
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 เมื่อมีการจัดตั้งคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  คณะได้เปิดรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี  โดยมีการเรียนการสอนในสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์  โดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ที่จะผลิตบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบผลิภัณฑ์ซึ่งคุณสมบัติและคุณลักษณะดังนี้ 
 1.  มีความรู้ความเข้าใจคุณค่าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกแขนง  สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
 2.  มีความรู้ในหลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาออกแบบผลิตภัณฑ์ในเชิงสร้างสรรค์และ
สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพด้วยตนเอง 
 3.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพปัจจุบัน  คณะได้การเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยมีการเรียนการสอนในสาม
กลุ่มวิชาได้แก่  การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  การออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น  การออกแบบ
นิเทศศิลป์  ซึ่งปรับปรุงหลักสูตรในปี  พ.ศ.2553 
 ถึงแม้ว่าหลักสูตรจะมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมากข้ึน  
แนวทางในการสร้างพัฒนาหลักสูตรของคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ยังคงใช้ฐานแนวคิด
เร่ืองการศึกษาและพัฒนาภูมิปัญญาพื้นถิ่นเป็นส าคัญ 
 ต่อมาในปการศึกษา 2558  ได้ด าเนินการเพิ่มหลักสูตร เพ่ือจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์  และได้ขออนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะเพ่ือให้เป็นสื่อเชื่อมโยงให้เป็นที่รู้จัก
และเข้าใจในบริบทของการจัดการเรียนการสอน จึงได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ  (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559 เป็น  

“ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์”  

ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Faculty of Applied Art and Architecture” 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา จ านวนหน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

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

ไม่น้อยกว่า 140  
หน่วยกิต 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

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

ไม่น้อยกว่า 175 
หน่วยกิต 
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ที่มา : การแบ่งส่วนงานภายในคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบตามติที่ประชุมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2555 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 
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กลยุทธ์ที่  1  สร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเน่ืองทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพเพ่ือการพัฒนาประเทศและมีศักยภาพทัดเทียมได้ใน

ภูมิภาคอาเซียนโดยพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมี

ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

เปูาประสงค์ที่ 1 : บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝุรู้ และมีสมรรถนะในการ
ประกอบอาชีพเป็นที่ยอมรับของสังคม 

มาตรการ 
1.1. พัฒนาระบบการรับนักศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาทั้งในและ

ต่างประเทศ  
1.2 *พัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย มีความยืดหยุ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน

ระดับสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม ทิศทางการพัฒนาประเทศและ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 

1.3 *จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรทุกระดับให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ  
1.4 *ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้

ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง  
1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม  

การหาประสบการณ์จากการท าจริงหรือสหกิจศึกษา การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  

1.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ระบบบริการจัดการ
อาคารสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนและ
แหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาอย่างพอเพียงและทั่วถึง 

1.7 *ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน และมุ่งพัฒนา
นักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝัง
จิตส านึกรักท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม  

1.8 *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสร้างสวัสดิภาพแก่นักศึกษาให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุข  

1.9 *มีการส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา 
1.10 พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือลดจ านวนการตกออกการคงจ านวนนักศึกษาและให้

นักศึกษาสามารถจบได้ตามระยะเวลาในหลักสูตร  
1.11 สร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการ

พัฒนามหาวิทยาลัย  
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หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้ 
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ  

 

แนวคิดโครงการ/กิจกรรมหลัก 
1.โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในด้านรูปแบบการเรียน
การสอน การพัฒนาหลักสูตร และการพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ในรอบปีงบประมาณ 255 9 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์และ

มาตรการโดยน าแนวคิดโครงการมาจัดท ากิจกรรมพัฒนานักศึกษาดังนี้ 

ตารางที่ 1 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 2559 

โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2559 14,200 

โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ ประจ าปีการศึกษา 2559 5,000 
โครงการไหว้ครูและศีลแต้ม   ประจ าปีการศึกษา 2559 6,000 
โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2559 12,000 
โครงการวันลอยกระทง ประจ าปีการศึกษา 2559 4,000 
โครงการแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2558 20,000 
โครงการ Me Design by Senior ประจ าปีการศึกษา 2558 20,000 
โครงการของขวัญของฝาก  ประจ าปีการศึกษา 2559 20,800 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 9,700 
โครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้กับศิษย์เก่า ประจ าปีการศึกษา 2559 6,200 
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการให้ค าปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 5,800 

โครงการให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 1,000 
โครงการจิตอาสาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2559 

5,500 

โครงการจิตอาสา ศิลปประยุกต์ ประจ าปีการศึกษา 2559 (ไม่ใช้งบประมาณ) - 
โครงการทุนการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2558 
(เงินบริจาค 20,000) 

- 

รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 130,200 
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ตารางที่  2  หัวข้อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับปริญญาตรีประจ าปี

การศึกษา 2558 

ล า

ดับ

ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวข้อ 
อาจารย์ที่

ปรึกษา 

1 5420400092 นางสาวฐิติอาภรณ์   

หวังดี 

การออกแบบของที่ระลึกจาก

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารย์กฤษดา  

จารุเจษฎา 

2 5520400101 นางสาวเพียงจันทร์  

อยู่คง 

การออกแบบและพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดีย เพ่ือส่งเสริมทักษะ

การอ่านส าหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 

อาจารย์เทพิญ   

แก้ววรสูตร 

3 5520400125 นายศตคุณ พันธ์

โนเรศน์ 

การออกแบบโคมไฟแนว Art 

Deco จากวัสดุเหลือใช้ 

ประเภทท่อพลาสติก 

อาจารย์เสกสันต์  

ศรีสันต์ 

4 5520400130 นางสาวสุชัญญา ถา

พร 

การออกแบบและพัฒนาสื่อให้

ข้อมูลส าหรับส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวอ าเภอเขมราฐ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

อาจารย์ชูเกียรติ  

พิทักษ์พรพัลลภ 

5 5520400192 นายณัฐวุฒิ เกษมทาง ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ 

Mulitimedia เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวด้านศาสนาในเขต

พื้นที่อ าเภอ จังหวัด

อุบลราชธานี 

อาจารย์ชัยบพิธ 

พลศรี 

6 5520400228 นางสาววนิดา ดวง

เดือน 

การออกแบบของที่ระลึก

ประเภทผ้าโดยใช้เทคนิคการ

พิมพ์ภาพ เพ่ือส่งเสริมการ

อาจารย์ปิ

ยะนันท์ กริน

รักษ์ 
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ล า

ดับ

ที่ 

รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา หัวข้อ 
อาจารย์ที่

ปรึกษา 

ท่องเที่ยว อ าเภอศรีเมืองใหม่ 

จังหวัดอุบลราชธานี 

7 5520400240 นายศุภมิตร ใจตรง การออกแบบและพัฒนาสื่อ

มัลติมีเดียปลูกจิตส านึกรัก

เมืองไทย 

อาจารย์ประสิทธิ์  

พวงบุตร 

8 5620400861 นางสาวชนากานต์ 

ฤทธิเลิศ 

การออกแบบหมอนโดยใช้แรง

บันดาลใจจากภาพเขียนสี

อุทยานแห่งชาติ ผาแต้ม 

อาจารย์ขนิษฐา 

ขันค า 

9 5520400260 นายเด่นชัย   พรมมา การออกแบบที่วางพระบูชา

จากไม้ไผ่อัดแผ่น 

อาจารย์เสกสันต์  

ศรีสันต์ 

 

ตารางที่ 3  ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในปี พ.ศ. 2559 

ชื่อรางวัลหรือ
ผลงานที่ได้รับ 

วันเดือนปีที่ได้รับ 

สถาบัน/
หน่วยงานที่

มอบ 

รายละเอียดรางวัล
หรือผลงานเพื่อเติม

(ถ้ามี) 

ชื่อสกุลนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

1. ชนะเลิศการ
ออกแบบแฟชั่น
จากผ้าฝูาย 
โครงการฝูาย
ทอใจครั้งที่ 9 

เมื่อวันที่ 24 ก.ค. 
2559 ณ ศูนย์
ศิลปาชีพบางไทร 
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

กรมส่ง
ส่งเสริม
ศิลปาชีพ
ระหว่าง
ประเทศ
(องค์กร
มหาชน) 
 
 
 

 

ชนะเลิศการประกวด
ออกแบบแฟชั่นจาก
ผ้าฝูาย โครงการ
ฝูายทอใจครั้งที่ 9 

นาย อรรถวิโรจน์ 
ทองทิพย์ ชั้นปีที่ 3 
กลุ่มวิชาเอก
ออกแบบสิ่งทอ
และแฟชั่น  
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ชื่อรางวัลหรือ
ผลงานที่ได้รับ 

วันเดือนปีที่ได้รับ 

สถาบัน/
หน่วยงานที่

มอบ 

รายละเอียดรางวัล
หรือผลงานเพื่อเติม

(ถ้ามี) 

ชื่อสกุลนักศึกษาที่
ได้รับรางวัล 

2. ผ่านเข้ารอบ 
10 คนสุดท้าย 
โครงการ 
ADDA Design 
Contest ครั้งที่ 
7 

ณ ศูนย์การค้า
สยามเซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร   

บริษัท 
แอ๊ดด้า ฟุต
แวร์ (ไทย
แลนด์) 
จ ากัด 
ผู้ผลิต และ
จ าหน่าย
รองเท้า 
“ADDA” 

ได้แสดงผลงานต่อ
สาธารณะชน 

นาย ชุมพล บัว
งาม ชั้นปีที่ 3  
กลุ่มวิชาเอก
ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์  

3. รองชนะเลิศ
อันดับ 3 การ
ประกวด
รายการ “ชน
ช้างกราฟิก 
Graphic 
Design 
Battle” 

ในวันที่ 22 
ธันวาคม 2558 

ณ หอศิลป์
ร่วมสมัย
ราชด าเนิน 
กรุงเทพมห
านคร 

ได้รับรางวัล โหลและ
เงินรางวัล 
 

นางสาวสุพิชา
ภักค์ รฐาธนิกธน
ศักดิ์ นายธนวัฒน์  
สินเทา  
นางสาวอิศรา
ภรณ์ ประเสริฐศรี 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3  

4. รางวัลบรรจุ
ภัณฑ์ Thai 
Star 
Packaging 
Aword2016 - 
AsiaStar 
Awards 2015 
- WorldStar 
Awards 2016 
และ 
WorldStar 
Student 
Awards 2015 

วันที่ 15 มิถุนายน 
2559 เวลา 17.00-
21.00 ณ ชั้น 2 
ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบ
เทค บางนา 
กรุงเทพฯ   

กรมส่งเสริม
อุตสาหกรร
ม 

ได้รับรางวัล 
Thaistar  
รางวัลที่ 1 
ระดับประเทศและ
รางวัล Asiastar 
Awards ระดับเอเชีย 
ณ สาธารณรัฐตุรกี 

น.ส.กนกพร สอน
ซื่อ 
นายปฏิรัตน์  
ศรีผิวจันทร์  
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 
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กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อม

ทันต่อพลวัตรของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้

และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 เปูาประสงค์ที่ 1 : อาจารย์มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ
พัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตรของสังคม 
มาตรการ 

2.1.1 *พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  

2.1.2 *ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ผลิต
สื่อการศึกษา ต ารา และผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อย่างมีคุณภาพ  

2.1.3 *ส่งเสริมและก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจรรยาบรรณ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
นักศึกษา และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ  

2.1.4 *จัดระบบและกลไก เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการให้อาจารย์มีระดับคุณวุฒิทาง
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการในสัดส่วนที่เหมาะสมตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา  

2.1.5 *พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากลรวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียนและการพัฒนาในศตวรรษที่ 21  

 

หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ  

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
การออกกฎ ระเบียบต่างๆ การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ 

 
ตารางที่ 4 จ านวนผู้ลาศึกษาต่อ 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา 

1 นายชัยบพิธ พลศรี 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2561 
2 นายประกาศิต แก้วรากมุข 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 
3 นางสาวลลิดา บุญมี 10 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 
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ตารางที่ 5  แสดงรายการไปศึกษาดูงานของบุคลากรรับการฝึกอบรมของคณาจารย์ ใน

รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

1 อ.ศิริพร  ฉัตรสุวรรณ์ 
 
 

น า นศ เข้าร่วมโครงการออกแบบชีวิต
ด้วยหลักธรรม ณ วัดปุาภูมิ ธนารักษ์
ธรรมาราม บ.หนองแคน อ.พังโคน จ.
สกลนคร 

วันที่ 3-5 พ.ย. 

2558 

 

  

ศึกษาดูงานและกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี ณ คณะวิศวฯ ม.
อุบล 

วันที่ 2 ธ.ค. 

2558 

 

 

 สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

  มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ  2558 

Thailand Research Expo 2015 

 วันที่ 18 ส.ค.

2558 

  ฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในฯ ระดับคณะ/หน่วยงาน 

วันที่ 22 ก.ย.

2558 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

วันที่ 21 มิ.ย.2559 

  เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 

วันที่ 7, 14, 21, 

28 ส.ค. 2558 

  อบรมโครงการ UBU Active Learning 
21  

วันที่ 21 

พฤษภาคม 2559 

 
 โครงการ International Fashion Co-

Design (IFCD) RIDE THE POWER OF 
ASIA   

วันที่ 22-23 

สิงหาคม 2559 

2 อ.กฤษดา  รัตนางกูร 
 

น า นศ เข้าร่วมโครงการออกแบบชีวิต
ด้วยหลักธรรม ณ วัดปุาภูมิ ธนารักษ์
ธรรมาราม บ.หนองแคน อ.พังโคน จ.
สกลนคร 

วันที่ 3-5 พ.ย. 

2558 

 



 

ANNUAL REPORT 2016 
 

61 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 
อ.กฤษดา  รัตนางกูร 
 

โครงการ International Fashion Co-
Design (IFCD) RIDE THE POWER OF 
ASIA   

วันที่ 22-23 

สิงหาคม 2559 

 

 สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

 
 โครงการคิด 9 หน้า เตรียมความพร้อม

เยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ 
วันที่ 2-4 ก.พ. 
2559 

 
 โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

วันที่ 21 มิ.ย.2559 

3 รศ.จิรศักดิ์  จินดาโรจน์ สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

4 รศ.วิชิต  คลังบุญครอง สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

5 รศ.ธิติ  เฮงรัศมี สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ  

5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

6 ผศ.ดร.กัญญา   

จึงวิมุติพันธ์ 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

 

 สัมมนา เร่ือง การน าระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาไปใช้ : 
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ครั้งที่ 12 

วันที่ 21 ธ.ค.2558 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 

ผศ.ดร.กัญญา   

จึงวิมุติพันธ์ 

งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015)  
“SHIFT decode:design:disrupt เร็วทัน
คิด พลิกโอกาส” 

วันที่ 12-13 ก.ย. 

2558 

  อบรมระบบการประกันคุณภาพ CUPT 

QA ระดับคณะ/ สถาบัน 

วันที่  21 –23  

ส.ค.2558 

 
 อบรมหลักสูตรผู้ประเมินระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  

ระดับคณะ/สถาบัน (Tier ๒) 

วันที่ 8 –9 ก.ค.

2559 

 
 การฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนานัก

บริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

ระดับสูง (นบม.) รุ่น ๒๗” 

วันที่ 6 – 18 ก.ค. 

2559 

 
 โครงการ International Fashion Co-

Design (IFCD) RIDE THE POWER OF 
ASIA   

วันที่ 22-23 

สิงหาคม 2559 

7 ผศ.ดร.สิทธิชัย   

สมานชาติ 

Festival of Tea and ASEAN cultures วันที่ 24-29 พ.ย. 

2558 

8 ดร.ติ๊ก  แสนบุญ สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

วันที่ 25 – 26 

ธ.ค.2558 

 

 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ใน

งานสถาปนิกอีสาน’ 58 และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2558  

8 – 11 ต.ค.  
2558   

 

 เข้าร่วมประชุมสภาคณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยปี

ที่ 19 ครั้งที่ 2/2558 (วาระสัญจร) ณ 

ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราช

กุมารี (ส านักงานอธิการบดี) 

29 ม.ค.  2559   
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ดร.ติ๊ก  แสนบุญ ประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง วิถีชาติ

พันธุ์ในอีสาน "ภาวการณ์กลายเป็น"

กระแสเปลี่ยนแปลงสู่เสรีนิยมใหม่ กลุ่มที่ 

9 ความเป็นไทย : วาทกรรมการเมืองที่

กลืนกลาย ความเป็นลาวสู่ไทยอีสาน

ร่วมสมัย ณ จังหวัดขอนแก่น  

7-8 เม.ย.  2559 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

9 ดร.ประสิทธิ์  พวงบุตร สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 

 งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015)“SHIFT 
decode:design:disrupt เร็วทันคิด 
พลิกโอกาส” 

12-13 ก.ย. 2558 

10 อ.ปิยะนันท์  กรินรักษ์ สัมมนาโครงการADDA Design Contest 

ครั้งที่7 

19-21พ.ย. 2558 

 
 สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 

 สัมมนาCraft Trends in ASEAN+ 2016 

TALKภายในงานเทศกาลนวัตศิลป์

นานาชาติ ครั้งที่ 5 (International 

Innovative Craft Fair 2016: IICF) 

12 มี.ค. 2559 

 

 สัมมนา เร่ือง การน าระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาไปใช้ : 
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ครั้งที่ 12 

21 ธ.ค.2558 
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ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 

อ.ปิยะนันท์  กรินรักษ์ งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015) 
“SHIFT decode:design:disrupt เร็วทัน
คิด พลิกโอกาส” 

12-13 ก.ย. 2558 
 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

11 อ.เสกสันต์  ศรีสันต์ สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

  โครงการคิด 9 หน้า เตรียมความพร้อม
เยาวชนไทยสู่ตลาดแรงงานสร้างสรรค์ 

2-4 ก.พ. 2559 
 

 

 งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015) 
“SHIFT decode:design:disrupt เร็วทัน
คิด พลิกโอกาส” 

12-13 ก.ย. 2558 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

12 อ.ชัยบพิธ  พลศรี งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015) 
“SHIFT decode:design:disrupt เร็วทัน
คิด พลิกโอกาส” 

12-13 ก.ย. 2558 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

 
 งานประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถิ่นโขง 

ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดร ครั้งที่ 1 

หัวข้อ พัฒนาการของศิลปะในอีสาน 

11-12 กุมภาพันธ์ 

2559 

 

 เข้าสัมมนาในหัวข้อ การวิจัยข้าม

วัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 

26-27 มีนาคม 

2559 
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65 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 
อ.ชัยบพิธ  พลศรี การประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ 

ศิลปกรรม วัฒนธรรมและการออกแบบ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาเซียน 

7-8 เมษายน 

2559 

 
 เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ ทุนทาง

วัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ Cultural 

Capital to Creativiti 

18 เมษายน 2559 

 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

EsaanShortfilm บ้านสาวะถี ต.สาวะถี 

อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

27-30 สิงหาคม 

2559 

  
ศึกษาดูงานนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
ลุ่มน้ าโขง ครั้งที่ 4 
หอศิลป์ตลาดต้นตาล จังหวัดขอนแก่น 

5-6 ธันวาคม 

2558 

13 อ.กฤษดา  จารุเจษฏา งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015) 
“SHIFT decode:design:disrupt เร็วทัน

คิด พลิกโอกาส” 

12-13 ก.ย. 2558 

14 อ.ประกาศิต  

แก้วรากมุข 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน
ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 
2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 

 งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี2558 
(CU2015) 
“SHIFT decode:design:disrupt เร็วทัน

คิด พลิกโอกาส” 

12-13 ก.ย. 2558 

  สัมมนาโครงการแพรพรรณสัมพันธ์ : 
ล้านช้าง-อีสาน 

21ส.ค. 2558 

  โครงการประกวดออกแบบแฟชั่น ฝูาย

ทอใจ ครั้งที่ 9 

24 มิ.ย. 2559 

  โครงการประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทย 

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

31 ก.ค. 2559 

https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/290332341095172?ref=stream
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%96%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99/290332341095172?ref=stream
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66 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

15 อ.เทพิญ  แก้ววรสูตร โครงการสัมนาการจัดท าแผนปฎิบัติการ 
(Action Plan) ส าหรับผู้ให้บริการธุรกิจ
อุตสาหกรรม (SP) 

1 ก.ค. 2559 

 
 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ

วิทย-ุโทรทัศน์กับสถาบันการศึกษาใน

ประเทศ “คน ทัน สื่อ” รุ่น 2 

22 - 24 ก.ค.

2559 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

16 อ.กรกิฏ  เหล่าสกุล โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ใน

งานสถาปนิกอีสาน’ 58 และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2558  

8 – 11 ต.ค.  

2558   

 

อ.กรกิฏ  เหล่าสกุล โครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิก

ภูมิภาค ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5  ม.ค.  2559 

 

 สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน
ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 
2564) 

25 – 26 ธ.ค.
2558 

  โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

17 อ.จักรภพ  เสาเวียง โครงการสภาสถาปนิกพบสถาปนิก

ภูมิภาค ครั้งที่ 5  ณ โรงแรมพูลแมน 
ขอนแก่น ราชา ออคิด มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

5  มี.ค.  2559 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 
 
 

21 – 23 ต.ค. 258 
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67 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 

อ.จักรภพ  เสาเวียง สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 
 โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

18 อ.ชูเกียรติ   

พิทักษ์พรพัลลภ 

ศึกษาดูงานด้านการศึกษานานาชาติ 13 ธ.ค.2558 

 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 

 สัมมนา เร่ือง การน าระบบการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาไปใช้ : 
ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางแก้ไข 
ครั้งที่ 12 

21 ธ.ค.2558 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการต่อยอด

การสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลัง

เยาวชน 

24-29 พ.ค.2559 

 
 โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

19 อ.ลลิดา  บุญมี สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 

 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ใน

งานสถาปนิกอีสาน’ 58 และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2558  

 

8 – 11 ต.ค.  

2558   
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

 

อ.ลลิดา  บุญมี โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปภัมภ์ ในงานสถาปนิก’59 

“ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” 

และศึกษาดูงานนอกสถานที่  

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 
2558 

 

 การประชุมสัมมนานานาชาติ “ICOMOS 

Thailand International Conference 

2015: Timber Heritage and Cultural 

Tourism: Values, Innovation and 

Visitor Management” 

6 – 9 พ.ย.2558 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนว

ทางการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

21 – 23 ต.ค. 258 

 

 งานประชุมวิชาการระดับชาติทาง

สถาปัตยกรรม “สรรค์สาระ

สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และภาพแวดล้อม

ทางวัฒนธรรมประจ าปี ๒๕๕๙ 

Vernacular Architecture and 

Cultural Built Environment Forum 

(VernAC-BEF) 2016” 

24 มิ.ย. 2559 

 

 สัมมนาวิชาการและการสร้างเครือข่าย

ด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม 

6 - 7 ก.ค. 2559 

 

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง 

หลักสูตรที่บูรณาการเรียนการสอนกับ

การท างาน 

7 - 8 ก.ค. 2559 

 
 โครงการการจัดการความรู้ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ 

21 มิ.ย.2559 

  เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 7, 14, 21, 28 ส.ค. 
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69 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2558 2558 

20 อ.ยง  บุญอารีย์ สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผน

ยุทธศาสตร์คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ  ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 - 

2564) 

25 – 26 ธ.ค.

2558 

 

 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน ใน

งานสถาปนิกอีสาน’ 58 และศึกษาดูงาน

นอกสถานที่ ประจ าปีการศึกษา 2558  

8 – 11 ต.ค.  

2558 

 

 

 

 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ

ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระ

บรมราชูปภัมภ์ ในงานสถาปนิก’59 

“ASA Back to Basic | อาษาสู่สามัญ” 

และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจ าปี

การศึกษา 2558  

28 เม.ย. - 2 พ.ค. 
2558 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง เรียนรู้การน า

ไม้ไผ่มาใช้ (Living with Bamboo) ณ  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง  กรุงเทพมหานคร และ

จังหวัดกาญจนบุรี 

14  – 17  ธ.ค.  
2558  

 

 ประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์แห่งประเทศไทยปีที่ 20 ครั้งที่ 

1/2559 ณ ห้อง 01AB ชั้น 10 อาคาร KX 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

8  ก.ค. 2559   

21 นางสาวขนิษฐา  ขันค า เป็นตัวแทนร่วมปฏิบัติงาน โครงการ 
“ปัดฝุุน” อีสานล้านนา กรกฎาคม 2559 

วันที่ 27 มิถุนายน 
– 2 กรกฎาคม 
2559 ณ 
มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.
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70 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล หลักสูตร ระยะเวลา 

พิษณุโลก 

 

นางสาวขนิษฐา  ขันค า น านักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงาน
โครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชน
สร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน 

วันที่ 1  กรกฎาคม 
2559 จัดโดย 
TCDC กทม. 
 

22 นางสาววดียา เนตรพระ อบรมโครงการ UBU Active Learning 21  วันที่ 21 
พฤษภาคม 2559 

 

 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เขียนแบบ มคอ.2-7 และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร  

วันที่ 25 

พฤษภาคม 2559 

 

 

 
 อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ระดับหลักสูตรฯ  
วันที่ 21-22 

มิถุนายน 2559 

 
 โครงการปาฐกถา เร่ืองการน าวิสัยทัศน์

มาสู่การปฏิบัติจริง  
วันที่ 11-13 
พฤษภาคม 2559 

 
 โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “แนว

ปฏิบัติที่ดีในการบริหารสัญญาก่อสร้าง 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  

วันที่ 22 
กรกฎาคม 2559 

 

 โครงการสัมมนาทางวิชาการและแสดง
นิทรรศการประจ าปี 2559โดยสถาบัน
อาคารเขียว 2016 Thai Green Building 

Expo And Conference  

วันที่ 4 กรกฎาคม 
2559 

 

 งานชุมนุมทางความคิดประจ าปี 
Creativities Unfold Bangkok 2016 (CU 

2016)ภายใต้หัวข้อ Exit สู่ความจริง
รูปแบบใหม่ 
 

วันที่ 28–30 
ตุลาคม 2559  
ณ ศูนย์
สร้างสรรค์งาน
ออกแบบ ชั้น 5 ดิ 
เอ็มโพเรียม 

23 นางสาวพัชริดา ปรีเปรม อบรมโครงการ UBU Active Learning 21  วันที่ 21 
พฤษภาคม 2559 

  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง เขียนแบบ มคอ.2-7 และการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร  

วันที่ 25 

พฤษภาคม 2559 
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กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาท้องถิ่นและประเทศเพ่ือยกระดับสู่การเป็นวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือส่งเสริมการวิจัย และส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ  

เปูาประสงค์ :  องค์ความรู้ใหม่และผลงานสร้างสรรค์ที่ถูกน าไปประยุกต์ใช้ในชุมชน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และสร้างความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 
มาตรการ 

3.1 พัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยให้สามารถด าเนินงานเชิงรุกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย  

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม      
3.3 *ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัย และสร้างนักวิจัยรุ่น

ใหม่  
3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ การจัดการความรู้ การบูรณา

การวิจัย การเรียนการสอน และบริการวิชาการ และเชื่อมโยงงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม  
3.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ  

 

หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ  

 
แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

 1. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย 
 2. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
 

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบมีนโนบายสนับสนุนส่งเสริมขีดความสามารถและการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้ข้อมูลแหล่งทุน และจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ เน่ืองด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณที่ได้รับจึงยังขาดความพร้อม ซ่ึงบุคลากรมีความ

ตระหนักต่อปัญหานี้  
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ตารางที่ 6   ผลงานอาจารย์ 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วันที่ / สถานที่ / 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา   
จึงวิมุติพันธ์ 

แสดงผลงานชุดผ้าผ้าย
ย้อมสีธรรมชาติ วัสดุ : 
ผ้าฝูายย้อมสีธรรมชาติ 

งานเทศกาลนวัตศิลป์
นานาชาติ 2559 หรือ IICF 

2016 ณ ไบเทคบางนา 
กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 10-13 
มีนาคม 2559 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย  
สมาชาติ 
 

 

แสดงนิทรรศการ
เกี่ยวกับผ้าและการแต่ง
กายของชาว
อุบลราชธานี 

งานเชิดชูเกียรติและร าลึก
หม่อมเจียงค า ชุมพล ณ 
อยุธยา 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 

ณ วัดสุทัศนาราม อ. เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 

แสดงนิทรรศการผ้าไหม 
ไทย-จีน และแลกเปลี่ยน
ความรู้ในการพัฒนาผ้า
ไหมระหว่างทั้งสอง
ประเทศ 

งานวัฒนธรรมผ้าไหม ไทย – 
จีน 

ณ มณฑล ซูโจ ประเทศจีน ใน
วันที่ 11 มิถุนายน 2559 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ชาย 
สิกขา 

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ "เก้าอี้" 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 
19 พฤศจิกายน 2558 

สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ "ที่นอนพร้อม
หมอนหนุน" 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 
19 พฤศจิกายน 2558 

4. นายเสกสันต์  ศรีสันต์ สิทธิบัตรการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ "เก้าอี้" 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 
19 พฤศจิกายน 2558 

5. นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร งานตีพิมพ์ระดับ
ระดับชาติ การพัฒนา
ลวดลายและออกแบบ
ผลิตภัณฑ์จากการทอกก 
กรณีศึกษา บ้านหนอง
นกหอจังหวัด
อ านาจเจริญ 

 
 

วารสารวิชาการโฮมภูมิ  การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ "โฮม
ภูมิ" ครั้งที่ 2 อยู่อย่างยั่งยืน 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมปี
ที่ 2 ฉบับที่ 2มกราคม - 
ธันวาคม 2558 



 

ANNUAL REPORT 2016 
 

73 
รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วันที่ / สถานที่ / 

6. นางสาวลลิดา  บุญมี งานตีพิมพ์ระดับ
ระดับชาติ 
ความส าคัญของการตั้ง
ถิ่นฐานของชาว
เวียดนามใน
อุบลราชธานีต่อพื้นที่
ประวัติศาสตร์เมืองอุบล 

การประชุมวิชาการ"สรรค์สาระ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และ
สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม
ประจ าปี 2559 : VernAC-BEF 

2016"คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
24 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม
เซนทาราคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ 
จังหวัดขอนแก่น 

7. นายประกาศิต  แก้วรากมุข รางวัลรองชนะเลิศ
ออกแบบแฟชั่นเครื่อง
แต่งกาย ผลงาน "Ethnic 

origin" 

งาน "ฝูายทอใจ  ครั้งที่ 9" 
โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ
ระหว่างประเทศ (ศศป.) 

8. นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ แสดงผลงานผลิตภัณฑ์
ถักย้อมสีธรรมชาติจาก
ต้นสุพรรณิกา  วัสดุ : 
เส้นฝูายย้อมสีธรรมชาติ
จากต้นสุพรรณิกา 

งานเทศกาลนวัตศิลป์
นานาชาติ 2559 หรือ IICF 

2016ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 
2559 

9. นางสาวขนิษฐา  ขันค า แสดงผลงาน
เครื่องปั้นดินเผาชื่อ
ผลงาน "อุดมสมบูรณ์" 
วัสดุ : ดินพื้นบ้าน
จังหวัดอุบลราชธานี 

งานเทศกาลนวัตศิลป์
นานาชาติ 2559 หรือ IICF 

2016ไบเทคบางนา กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 
2559 

10. นายกฤษดา  รัตนางกรู จัดแสดงผลงานการ
ออกแบบผ้าไหม 

จัดแสดงนิทรรศการในงาน 
"SUZHOU 2016"ระหว่างวันที่ 
22-24 เมษายน 2559 ณ เมือง
ซูโจว มณฑลเจียงซู ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

11. นายกฤษดา รัตนางกูร รางวัลชมเชย  
โครงการประกวด 
Creative Textiles 
Awards 2015 
 
 

มีนาคม 2559-สิงหาคม 2559 
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ชื่อ – สกุล ชื่อผลงาน วันที่ / สถานที่ / 

12. นายกฤษดา รัตนางกูร ร่วมโครงการ การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ศิลปหัตถกรรมเพ่ือความ
ยั่งยืน  
Sustainable Crafts 
2016 

มกราคม 2559-กรกฎาคม 
2559 

13. นายกฤษดา รัตนางกูร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย
เร่ือง การออกแบบสิ่งทอ
เชิงสร้างสรรค์ โครงการ 
ค่ายนวัตกรรมการ
ออกแบบ สิ่งทอเชิง
สร้างสรรค์ ครั้งที่1 

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด ต าบลเกาะแก้ว 
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

14. นายกฤษดา รัตนางกูร ร่วมส่งผลงานใน
โครงการประกวด
Creative Textiles 
Awards 2015ไปแสดง
ในงานCentrestage 
Hong kong 
Convention & 
Exhibition Centre ณ  
ประเทศฮ่องกง 

7-10 ตุลาคม 2016  
Centrestage Hong kong 
Convention & Exhibition 
Centre ณ  ประเทศฮ่องกง 

15. นายกฤษดา รัตนางกูร ร่วมเข้าอบรมและ
แสดงผลงานในโครงการ 
IFCD International 
Fashion Co-Design 
Sympposium  

22-23 สิงหาคม 2559 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิต์ 

16. นายกฤษดา รัตนางกูร ร่วมงานเปิดศูนย์
ออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ (Design 
Center) 

4 สิงหาคม 2559 
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กลยุทธ์ที่ 4   ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 

ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน   

เปูาประสงค์ที่ 1  : มีระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในเขตอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
มาตรการ 

4.1 ก าหนดกรอบและทิศทางงานบริการวิชาการ ชุมชนกลุ่มเปูาหมายเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนและสังคม 

4.2 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบริการวิชาการให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการกับการวิจัยและการเรียนการสอน  

4.3 ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสมบนฐานวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม เพื่อ
เสริมสร้างความ  เข้มแข็ง และการพึ่งพาตนเองของชุมชนท้องถิ่น 

 

หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ  

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

 1. โครงการบริการวิชาการ 
 2. โครงการเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน หน่วยงานของรัฐ และ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 
 3. โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบ

อาชีพ 
 

ตารางที่ 7  โครงการด้านบริการวิชาการ 

ล าดับ
ที่ 

หัวหน้าโครงการ/
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เข้าร่วม 

เร่ือง วันที่/สถานที่/ผู้จัด 

1. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ออกแบบลายผ้ามัดหมี่ด้วย
กราฟ เพิ่มทักษะส าหรับกลุ่มผ้า
ทอจังหวัดอุบลราชธานี 

 

ครั้งที่ 1  
วันที่ 1 ก.ค.59 

ณ ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย
มหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2  
วันที่ 20ส.ค. 59    ณ 
โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 
อ าเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 

http://www.ubu.ac.th/~sme/process/show_project.php?pro_id=1818
http://www.ubu.ac.th/~sme/process/show_project.php?pro_id=1818
http://www.ubu.ac.th/~sme/process/show_project.php?pro_id=1818
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ 5 สืบสาน เผยแผ่ ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 

รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

เปูาประสงค์ : เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
มาตรการ 

5.1.1 ก าหนดกรอบและนโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาภูมิภาค
แห่งลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

5.1.2 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการกับการวิจัย การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

5.1.3 ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และรวบรวม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน
ในการเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 

5.1.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5.1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนักถึงคุณค่าของขนบธรรมเนียม
ประเพณี มีสุนทรียภาพทางศิลปะ และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และนานาชาติ 

 

หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ  

แนวคิดโครงการ/กิจกรรม 

 1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 2. โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
  

 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบได้มีแนวนโยบายพัฒนาระบบกลไกการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานบริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมเพื่อท าหน้าที่ ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมการบริการ

วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบการบริหาร การด าเนินการ การเผยแพร่  
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตารางที่ 8 โครงการ / กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

ล าดับ
ที่ 

หัวหน้าโครงการ/
ผู้รับผิดชอบ/
ผู้เข้าร่วม 

เร่ือง วันที่/สถานที่ 

1. นายชัยบพิธ พลศรี  การศึกษาส่วนประดับและลวดลาย
ในศาสนาคาร แขวงสะหวันนะเขต 
สปป.ลาวสืบสานฮีตสิบสอง 
(ประเพณีบุญบั้งไฟ) 

แขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว 

2. นายจักรภพ เสาเวียง  สืบสานฮีตสิบสอง (ประเพณีบุญ
บั้งไฟ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. ผศ.ดร.สิทธิชัย สมาน
ชาติ  

การส ารวจและจัดท าเวปไซต์ 
ข้อมูลหลักฐานลวดลายผ้าโบราณ
เมืองอุบลฯ จากผู้ถือครองมรดก
คลังสะสมผ้าของ หม่อมเจ้าหญิง
บุญจิราธร จุฑาธุช เพ่ือบูรณาการ
กับการเรียนการสอน 

จังหวัดอุบลราชธานี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. นายยง บุญอารีย์  การศึกษาส ารวจศิลปะและ
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นลุ่มน้ าโขง 
กรณีศึกษาลาวตอนใต้ 

สปป.ลาว 
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กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจโดยพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร และพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

เปูาประสงค์ที่ 1 : ระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล 
มาตรการ 

6.1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล   
6.1.1.1 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการถ่ายทอดวิสัยทัศน์/กลยุทธ์ และน าจุดแข็งของ

มหาวิทยาลัย ไปสู่การ พัฒนาการด าเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 
6.1.1.2 กระจายอ านาจบริหาร ก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น

ระบบและเป็นรูปธรรม 
6.1.1.3 ก าหนดนโยบายเชิงรุกในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ตอบสนองต่อ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
6.1.1.4 ปรับปรุงและจัดท ามาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่า

และ  กระบวนการสนับสนุน  
6.1.1.5 มีการจัดการความรู้เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้  

6.1.2 ปรับปรุงโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังของส่วนงานและหน่วยงานภายในให้
เหมาะสม 

6.1.3 ทบทวนนโยบายและปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการในการรวมศูนย์ หรือการ
กระจายการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตโดยเร่งด่วน   

6.1.4 ทบทวนหลักการและก าหนดมาตรการในการบริหารอัตราก าลัง  
6.1.5 พัฒนาประสิทธิภาพการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
6.1.6 พัฒนาระบบการสื่อสาร จัดท าแผนกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และ

ประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ ภายนอกองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการถ่ายทอด
นโยบาย แผนงาน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตลอดจนการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี 

6.1.7 พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้บูรณาการสู่การปฏิบัติงานประจ า โดย
ปรับปรุงระบบการรวบรวม และจัดเก็บข้อมูลให้สามารถใช้ร่วมกัน 

 

หมายเหตุ : ข้อความมาตรการที่มีเครื่องหมาย * คือ มาตรการที่มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ได้มีมติให้
เป็นความรับผิดชอบของคณะวิชาต่างๆ  
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ตารางที่ 9  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

1 แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2559 งบประมาณ 

  1.1 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (4,000 บาท x 22 คน)       88,000.00  
  1.2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  (5,000 บาท x 29 คน) 145,000.00  
2 โครงการสวัสดิการบุคลากร  
  2.1 ตรวจสุขภาพประจ าปี 51 คน(500บาท)       25,500.00  
  2.2 เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต        6,000.00  
3 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  

  3.1 โครงการการจัดการองค์ความรู้       36,780.00  

  3.2 ผู้บริหารพบบุคลากร        8,570.00  

  3.3 โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่        5,770.00  

4 โครงการเตรียมความพร้อมของระบบบริหารจัดการภายใน  
  4.1 เงินเดือนและค่าจ้าง  
       (1) ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย    8,921,869.00  

       (2) ค่าจ้างชั่วคราว     373,320.00  

       (3) ค่าตอบแทน(เงินประจ าต าแหน่ง)     537,600.00  

       (4) เงินสมทบประกันสังคม      349,146.00  

  4.2 ค่าใช้จ่ายในการรับรองและพิธีการ       20,000.00  

  4.3 จัดท าเล่มรายงานประจ าปี       20,000.00  

  4.4 จัดท าเล่มรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ        10,000.00  

  4.5 ค่าเช่าเครื่องแสกนเนอร์       40,000.00  

 รวม  10,587,555.00  
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

กลยุทธ์ที7่ พัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์โดยให้บุคลากรมีวัฒนธรรมแห่ง

การเรียนรู้เพ่ือการท างานได้เต็มตามศักยภาพอย่างมีความสุขโดยพัฒนาระบบสมรรถนะของ

บุคลากรและผู้บริหารทุกระดับสร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพให้บุคลากร ส่งเสริมและสนับสนุน

ความก้าวหน้าของบุคลากรและการจัดการความรู้เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

มาตรการ 

 7.1 *พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม 

 7.2 *พัฒนาสมรรถนะบุคลากร จัดให้มีระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดขององค์กรสู่ระดับบุคคล

และระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

 7.3 *พัฒนาผู้บริหารทุกระดับให้มีสมรรถนะด้านการบริหารโดยยึดหลักธรรมภิบาล และ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 7.4 *ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการเพ่ิมพูน

คุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์ 

 7.5 *สร้างเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพเพื่อให้บุคลากรท างานในองค์กรอย่างมีความสุข

7.6 *ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 

 7.7 *ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ และยกย่อง เชิดชูเกียรติบุคลากรที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

แนวคิดโครงการ 

 1.โครงการพัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล   

 2.โครงการอบรมทักษะส่งเสริมประสิทธิผลทางวิชาชีพส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน  

 3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน   

 4.โครงการการจัดการความรู้ด้านเทคนิคการสอนแบบ D4L และการวัดผล 

 

  ตามแนวคิดโครงการ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม

ประจ าปี 2558  ตามแผนกลยุทธ์ พัฒนาบุคลากรคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ประจ าปีงบประมาณ 2556-2559 และสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน อบรมทักษะส่งเสริม

ประสิทธิผลทางวิชาชีพ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าตามสายงาน โดยการ

เพ่ิมพูนคุณวุฒิศักยภาพและประสบการณ์ 
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตารางที่ 10  กิจกรรมตามแผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของบุคลากร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อโครงการ ช่วงเวลาด าเนินการ 

1 การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมโครงการค่าย
ภาษาอังกฤษเพื่อประชาคมอาเซียน English for AEC 

23-24 เมษายน 2559 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย 
2 เทคนิคการจัดการความรู้  
3 ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่  
4 โครงการปาฐกถา เร่ืองการน าวิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติ

จริง  
วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2559 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
ออกแบบ SCG Packing ร่วมกับนิตสาร Wallpaper  

วันที่ 4 ส.ค. 2559 โรงแรม 
Hotel Muse Bangkok 
DI6'GMR 

6 โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
การเงิน การคลัง และการบัญชีภาครัฐ ให้มี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใสและตรวจสอบได้  

วันที่ 30 มิถุนายน 2559-1
กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

ตารางที่  11 แสดงการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากรสายสนับสนุน 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

1 นางประนอม  

รอดโพธิ์ทอง 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  สัมมนาเชิงปฏิบัติการระบบทะเบียนกิจกรรม

นักศึกษา  เพ่ือจัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ปีการศึกษา 2559 

11-13 พ.ค. 2559 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง “พัฒนาความรู้ด้าน

การให้ค าปรึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2558” 

29 ก.ค.2559 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

  อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า  ครั้งที่ 2 

ในหัวข้อ  การดูแลตัวเอง 

5  ส.ค.2559 

  โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรด้านวินัยนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2559” 

23 – 24 มิ.ย.2559 

  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการ

ความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

14 มิถุนายน  

2559 

2 นางสาวกิตติวรา  

จันทรุกขา 

โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง 

“แนวทางการพิจารณาการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ” 

16 ก.ย. 2559 

  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง และการ

บัญชี 

30 มิ.ย. – 1 ก.ค.

2559 

3 นางสาวจุรีรัตน์  

จารุกเกษม 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง 
“แนวทางการพิจารณาการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณ” 

16 ก.ย. 2559 

  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน  
ประเภททั่วไป  ประเภทวิชาเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 

4-5 ส.ค.2559 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

4 นางสาวนุชจิรา  

ไชยโคตร 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

21 – 23 ตุลาคม 
258 

 

 

 อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ข้อมูลด้านการ

ประกันคุณภาพ CHE QA Online ระดับคณะ 

27 ต.ค.2558 

  โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารและ

ครูแนะแนวการศึกษาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๔  ณ  จังหวัด

มุกดาหาร 

21 – 23 เมษายน 

2559   

5 นางสาวยุพัน

ภัทร  มั่นคง 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  อบรม Office 365 for End - User 20 เม.ย.2559 

  ประชุมสัมมนา เร่ือง “แนวปฏิบัติที่ดีในการ

บริหารสัญญาก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี” 

22 ก.ค. 2559 

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ทุกวันศุกร์ เวลา 

14.00-16.00น.  

วันที่ 4 พ.ย.-23 

ธ.ค.59 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

6 นางสาว 
ศุภลักษณ์  
 มาคูณตน 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  อบรม Office 365 for End - User 20 เม.ย.2559 

  อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างคุณอ านวยเพ่ือ

พัฒนาการจัดการความรู้ 

30 – 31 มี.ค.2559 

7 นางสาวอรวรรณ  

ประยงค์หอม 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายผู้บริหารและ

ครูแนะแนวการศึกษาในภาคะวันออกเฉียง

เหนือ ครั้งที่ ๔  ณ  จังหวัดมุกดาหาร 

21 – 23 เมษายน 

2559   

  อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอ านวย 

(Facilitator) เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู้ ณ 

โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

30 -31 มีนาคม 

2558  

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

21 – 23 ตุลาคม 
258 

8 นางอัญชิสา  

ทะนอก 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  อบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึน  

ประเภททั่วไป  ประเภทวิชาเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ 

4-5 ส.ค.2559 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

  โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้

ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน  การคลัง  และการ

บัญชี 

30 มิ.ย. – 1 ก.ค.

2559 

  โครงการสัมมนาเพ่ือเสริมสร้างการบริหาร

จัดการที่ดีและความโปร่งในในการด าเนินงาน 

28 มิ.ย. 2559 

  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง 

“แนวทางการพิจารณาการจ าแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ” 

16 ก.ย. 2559 

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ทุกวันศุกร์ เวลา 

14.00-16.00น. 

วันที่ 4 พ.ย.-23 

ธ.ค.59 

9 นายนิกร  

ทองให้ 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

10 นายประทิน   

กุลทะโสม 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

11 นายศรีสวรรค์  

จักรมีพักตร์ 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

12 นางสาวอรพรรณ  

ธานี 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการ

พัฒนางานด้านการวิจัย  บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี 2559 

28 พ.ค. – 2 มิ.ย.

2559 

  โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ 2559 “ค่าย

ภาษาอังกฤษเพื่อประชาคมอาเซียน “English 

Camp for AEC” 

23 – 24 เม.ย.

2559 

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ทุกวันศุกร์ เวลา 

14.00-16.00น. 

วันที่ 4 พ.ย.-23 

ธ.ค.59 

13 นางสาวหวานใจ  

โพธิโกฏิ 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

หลักสูตร การจัดการความรู้ “มือใหม่หัดขับ” 

และหลักสูตรเทคนิคการเขียนแผนยุทธศาสตร์

ระดับคณะและสถาบัน 

16 – 18 มิ.ย.2559 

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ทุกวันศุกร์ เวลา 

14.00-16.00น.  

วันที่ 4 พ.ย.-23 

ธ.ค.59 

  โครงการบริการวิชาการ "การวางแผนภาษี

ส าหรับมนุษย์เงินเดือน"  

วันที่ 7 มีนาคม 

2559 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – นามสกุล หัวข้อ/หลักสูตร ระยะเวลา 

  อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินค่างานเพื่อก าหนดต าแหน่งที่
สูงข้ึน สายสนับสนุน 

4-5 สิงหาคม2559 
โรงแรมยูเพลส 

  อบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 5-6 กรกฎาคม 
2559 
2C-11 ชั้น 2 ส านัก
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

14 นางอารีย์   

จันทร์ทรง 

สัมมนา  ทบทวน  ปรับปรุง  แผนยุทธศาสตร์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2560 - 2564) 

25 – 26 ธ.ค.2558 

  โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อการ

พัฒนางานด้านการวิจัย  บริการวิชาการและ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2559 

28 พ.ค. – 2 มิ.ย.

2559 

  โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษ โดย

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 

ทุกวันศุกร์ เวลา 

14.00-16.00น. 

วันที่ 4 พ.ย.-23 

ธ.ค.59 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมิน

คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

20-22 มิ.ย.2559 
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ส่วนที่ 4 

สารสนเทศของคณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

สารสนเทศด้านบุคลากร 

ตารางที่  12  คุณวุฒิบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ล า 

ดับ
ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

1 
นายวิชิต  
คลังบุญครอง 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ 

 

  /     M.A. ไม่ระบุ 

2 
นายจิรศักดิ์ 
จินดาโรจน์ 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ 

  /     Master of Science Civil Engineering 

3 
นายธิติ  
เฮงรัศมี 

ผู้มีความรู้
ความสามารถ
พิเศษ 

 /   
M.A. ไม่ระบุ 

4 
นางกัญญา  
จึงวิมุติพันธ์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

/       
ศิลปประยุกต์ดุษฎี
บัณฑิต 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

5 
นางสาวพัชริ
ดา ปรีเปรม 

อาจารย์ / 
   

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
 
 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

6 
นางสาววดี
ยา เนตรพระ 

อาจารย์ 
 

/ 
  

สถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม 

7 
นายสิทธิชัย 
สมานชาติ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 
 

/       Doctor of philosophy Design 

8 

นายประสิทธิ์ 
พวงบุตร 
 

อาจารย์   /     การศึกษามหาบัณฑิต 
เทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

9 

นางสาว
ศิริพรฉัตร
สุวรรณ์ 

อาจารย์   /     
รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

การจัดการ 
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล า 

ดับ
ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

10 
นายติ๊ก  
แสนบุญ 

อาจารย์ /       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

11 
นางสาว 

ปิยะนันท์ 
กรินรักษ์ 

อาจารย์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

12 

นางสาว
เทพิญ 

แก้ววรสูตร 
อาจารย์   /     

ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

13 
นายกรกิฏ  
เหล่าสกุล 

อาจารย์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

14 
นายเสกสันต์ 
 ศรีสันต์ 

อาจารย์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

15 
นายชัยบพิธ  
พลศรี 

อาจารย์   /     
ศิลปประยุกต์
มหาบัณฑิต 

การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 

16 
นางสาว 

ลลิดา บุญมี 
อาจารย์   /     

สถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

17 
นายกฤษดา  
จารุเจษฎา 

อาจารย์   /     
ศิลปะกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

เครื่องเคลือบ
ดินเผา 

 

18 

นานย
ประกาศิต 
แก้วรากมุข 

อาจารย์   /     
ศิลปะกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ออกแบบแฟชั่น 

19 
นายจักรภพ 

เสาเวียง 
อาจารย์   /     

สถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม 

20 

นายชูเกียรติ 
พิทักษ์พร
พัลลภ 

อาจารย์   /     
ศิลปะกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ 
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล า 

ดับ
ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

21 
นายยง  
บุญอารีย์ 

อาจารย์   /     
สถาปัตยกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต 

สถาปัตยกรรม 

 
 

22 

นายกฤษดา 
รัตนางกรู 
 

อาจารย์ 
 

/ 
  

ศิลปกรรมศาสตรมหา
บัณฑิต 

นฤมิตศิลป์ 

23 
นางสาว
ขนิษฐา  
ขันค า 

อาจารย์ 
 

/ 
  

M.F.A. in 
Design 

Ceramics 

24 

นางสาว 

ศุภลักษณ์ 
มาคูณตน 

 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

  /     
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต 

บริหารธุรกิจ 

25 

นางสาว 

จุรีรัตน์ 
จารุเกษม 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน 

  /     
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 

ผู้น าทางสังคม
ธุรกิจและ
การเมือง 

26 
นางอัญชิสา 
ทะนอก 

นักวิชาการ
เงินและบัญชี 
 

    /   บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี 

27 

นางสาว 

ยุพันภัทร 
มั่นคง 

นักวิชาการ
พัสดุ 
 

    /   บริหารธุรกิจบัณฑิต 
ระบบ
สารสนเทศ 

28 

นางสาว
อรวรรณ 
ประยงค์หอม 

นักวิชาการ
ศึกษา 

  
 
/  

  ครุศาสตร์มหาบัณฑิต 

การเรียนการ
สอนและการ
พัฒนา 

29 
นางอารีย์
จันทร์ทรง 

นักวิชาการ
ศึกษา 

 

    /   ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

30 
นางประนอม 
รอดโพธิ์ทอง 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 
 

    /   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ล า 

ดับ
ที่ 
 

ชื่อ-สกุล 

 

ต าแหน่ง 
 

ระดับ
การศึกษา คุณวุฒิการศึกษา 

 

สาขาวิชา 

 

เอ
ก โท
 

ตร
 ี

มัธ
ยม

 

31 

นางสาว
หวานใจ 
โพธิโกฏิ 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

    /   
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสน
ศาสตร์ 

32 

นางสาว 

นุชจิรา  
ไชยโคตร 
 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 

    /   ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 

33 

นางสาว 

อรพรรณ 
ธานี 

 

ผู้ปฏิบัติงาน
บริหาร 
 

    /   ศิลปศาสตรบัณฑิต การท่องเที่ยว 

34 

นาย 

ศรีสวรรค์  
จักรมีพักตร์ 
 

ช่างเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

    /   วิทยาศาสตรบัณฑิต 
เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

35 
นางสาว
กิตติวรา
จันทรุกขา 

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป 

 

  
/ 

 
บัญชีบัณฑิต บัญชี 

36 

นายนิกร 
ทองให้ 
 

พนักงาน
ทั่วไป 

      / มัธยมศึกษา ไม่ระบุ 

37 

นายประทิน 
กุลทะโสม 

 

พนักงาน
ทั่วไป 

      / มัธยมศึกษา ไม่ระบุ 

 
 รวม 5 2

1 
9 2   

  
 

37 
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ตารางที่  13     บุคลากรทั้งหมดจ าแนกตามสถานภาพสายงาน 

สถานภาพบรรจุ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 

1. ข้าราชการ 2 - 2 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 18 11 29 
3. ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 6 

รวม 23 14 37 

 

 

แผนภูมิที่  1  แสดงสัดส่วนสถานภาพสายงาน 

 

 

 

 

 

 

 

9%

78%

13%
1. ข้าราชการ

2. พนักงานมหาวิทยาลัย

3. ลูกจ้างชั่วคราว
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตารางที่ 14  บุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ 

คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
1. ปริญญาโท 19 
2. ปริญญาเอก 4 

รวม 23 
 

 

แผนภูมิที่ 2 แสดงสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ จ าแนกตามคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ปริญญาโท
83%

2. ปริญญาเอก
17%

1. ปริญญาโท
2. ปริญญาเอก
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตารางที่  15   จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน (คน) 
1. ศาสตราจารย์ 0 
2. รองศาสตราจารย์  3 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  2 
4. อาจารย์ 18 

รวม 23 
 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงสัดส่วนจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   

 

 

 

 

 

 

 

1. ศาสตราจารย์
0%

2. รอง
ศาสตราจารย์

13% 3. ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

9%

4. อาจารย์
78%

1. ศาสตราจารย์

2. รองศาสตราจารย์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

4. อาจารย์
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตารางที่  16   คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงสัดส่วนคุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

มัธยมศึกษา
2
14%

ปริญญาตรี
9
64%

ปริญญาโท
3
22%

คุณวุฒิ จ านวน (คน) 
มัธยมศึกษา 2 
ปริญญาตรี 9 
ปริญญาโท 3 
รวม 14 
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สารสนเทศด้านงบประมาณ 

ตารางที่ 17  เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ปีงบประมาณ เงินรายได้ งบประมาณ

แผ่นดิน 

เบิกแทนส่วน

ราชการอื่น 

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 
2559 9,589,733.88 1,009,414.566  10,599,148.444 

 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงภาพเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

 

 

 

 

 

0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

2554 2555 2556 2557 2558 2559

1. เงินรายได้

2. งบประมาณแผ่นดิน

3. เบิกแทนส่วนราชการอื่น
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รายงานประจ าปี 2559  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ตารางที่ 18 งบประมาณโครงการบริการวิชาการ 

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ ออกแบบลายผ้า

มัดหมี่ด้วยกราฟ เพิ่มทักษะส าหรับกลุ่มผ้าทอ

จังหวัดอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ 100,000 
บาท 

 
 

ตารางที่ 19 งบประมาณโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ที่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ งบประมาณ 

1. 

การศึกษาส่วนประดับและลวดลายในศาสนาคาร 

แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาวสืบสานฮีตสิบสอง 

(ประเพณีบุญบั้งไฟ) 

นายชัยบพิธ พลศรี  
100,000 
บาท 

2. สืบสานฮีตสิบสอง (ประเพณีบุญบั้งไฟ) นายจักรภพ เสาเวียง  55,000 
บาท 

3. 

การส ารวจและจัดท าเวปไซต์ ข้อมูลหลักฐาน

ลวดลายผ้าโบราณเมืองอุบลฯ จากผู้ถือครอง

มรดกคลังสะสมผ้าของ หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร 

จุฑาธุช เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.สิทธิชัย สมาน

ชาติ  100,000 
บาท  

4. 
การศึกษาส ารวจศิลปะและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น

ลุ่มน้ าโขง กรณีศึกษาลาวตอนใต้ 

นายยง บุญอารีย์  150,000 
บาท 
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สารสนเทศด้านผลิตบัณฑิต 

ตารางที่ 20 ค่าเปูาหมายคุณภาพบัณฑิต  

ตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ค่าเปูาหมาย 

2555 2556 2557 2558 2559 
1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ. 2) 

คะแนน  4.00 4.00 4.00 4.30 

2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

*ร้อยละ 75 80 80 80 80 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าตรงสาขา 

ร้อยละ  80 83 85 80 

4. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ 85 80 85 85 80 
 

5. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 80 80 82 90 

 

ตารางที่ 21 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต 

ตัวชี้วัด หน่วยที่วัด 
ผลประเมิน   2559 

แผน ผล 
1. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี 
โทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ(สมศ. 2) 

คะแนน 
4.30 4.06 ไม่บรรลุ 

2. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

*ร้อยละ 
80.00 - - 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้
งานท าตรงสาขา 

ร้อยละ 
80.00 59.46 ไม่บรรลุ 

4. บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 
ปี (สมศ. 1) 

ร้อยละ 
80.00 76.74 ไม่บรรลุ 

5. ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 
90.00 81.08 ไม่บรรลุ 
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ตารางที่ 22 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและแผนการรับนักศึกษา และปีการศึกษา  

หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา
ปัจจุบัน (ปี

การศึกษา 2559) 
(คน) 

แผนการรับนักศึกษา 2559– 
2562 

2559 2560 2561 2562 

ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 

41 80 80 80 80 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 40 40 40 40 

รวมทั้งหมด 78 120 120 120 120 
 
 

ตารางท่ี 23 สถิติจ านวนนักศึกษาจ าแนกตามสถานะภาพ 

ปี
การศึกษา 

รับเข้า พ้นสภาพ 
ส าเร็จ

การศึกษา 
ก าลัง
ศึกษา 

ร้อยละต่อการรับเข้า 

พ้น
สภาพ 

ส าเร็จ
การศึกษา 

ก าลัง
ศึกษา 

2547 21 7 14 0 33.33 0 0 

2548 23 5 18 0 21.74 0 0 

2549 33 11 22 0 33.33 0 0 

2550 53 19 34 0 35.85 0 0 

2551 62 31 31 0 50.00 0 0 

2552 97 56 40 1 57.73 1.03 1.03 

2553 96 34 61 1 35.42 1.04 1.04 

2554 62 25 33 4 40.32 6.45 6.45 

2555 27 18 1 8 66.67 29.63 29.63 

2556 84 28 0 56 33.33 66.67 66.67 

2557 68 15 0 53 22.06 77.94 77.94 

2558 86 21 0 65 24.42 75.58 75.58 

2559 78 0 0 78 0 100 100 

รวม 790 270 254 266 34.18 33.67 33.67 
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ตารางที่ 24 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ประจ าปี 2559 แยกตามชั้นปีและระดับการศึกษา 

ระดับ/หลักสูตร 

แยกชั้นปีที่(คน) 

รวม(คน) 1 2 3 4 5 6 7 8 

ระดับปริญญาตรี                   

- หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม 41 56 53 56 8 4 1 1 220 

- หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ 37 9 - - - - - - 46 

รวม 78 65 53 56 8 4 1 1 266 
 

ตารางที่ 25 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเท่า (FTEs) ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเท่า (FTEs) 

ภาคที่ 
1/2557 

ภาคที่ 2/2557 เฉลี่ย 

หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต 

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
114.39 95.72 105.06 

 

ตารางที่ 26 ภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 

ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

(คน) 

ผู้ตอบ

แบบสอบถาม 

บัณฑิตที่ได้งาน

ท า* 

บัณฑิตที่ยังไม่ได้

งานท า 

จ านวน  

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน  

(คน) 
ร้อยละ 

จ านวน  

(คน) 
ร้อยละ 

หลักสูตรศิลปประยุกต์
บัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

59 50 84.75 37 74 12 24 
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สารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตารางที่  27  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบที่ คะแนนประเมิน

เฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการ

ประเมิน 

1.  การผลิตบัณฑิต 3.47  คะแนน พอใช้ 

2.ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  

3.88  คะแนน พอใช้ 

3.  การบริการวิชาการ 2.00  คะแนน ต้องปรับปรุง 

4.  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.00  คะแนน พอใช้ 

5.  การบริหารจัดการ 4.00  คะแนน ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ (13KPI) 3.49  คะแนน พอใช้ 

 

ตารางที่  28  ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต   

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ปีการศึกษา 2558 

 

องค์ประกอบที่ คะแนนประเมินเฉลี่ย 

(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 3.95  คะแนน ด ี

3. นักศึกษา 2.67  คะแนน ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.32  คะแนน ด ี

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
3.00  คะแนน ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 3.00  คะแนน ปานกลาง 

ผลการประเมินรวม 3.14  คะแนน ดี 
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ตารางที่ 29   ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์   ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบที่ คะแนนประเมินเฉลี่ย 

(สกอ.) 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 0.00  คะแนน ไม่ประเมิน 

3. นักศึกษา 2.00  คะแนน น้อย 

4. อาจารย์ 1.78  คะแนน น้อย 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผู้เรียน 
2.50  คะแนน ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00  คะแนน น้อย 

ผลการประเมินรวม 2.03  คะแนน ปานกลาง 
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แหล่งข้อมูลในการรายงาน 

หมายเลขโทรศัพท์ภายในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

งานสารบรรณ  โทร/ fax   045-353740   โทรภายใน 3740  

งานบริหารทั่วไป     โทรภายใน 3743  

งานการเงินและบัญชี     โทรภายใน 560 4, 5608 

งานพัสดุ      โทรภายใน 5609  

งานประกันคณะภาพการศึกษา    โทรภายใน 3745  

งานนโยบายและแผน     โทรภายใน 5610  

งานกิจการนักศึกษา     โทรภายใน 5601  

งานพัฒนานักศึกษา โทร.045-353742  โทรภายใน 3742  

งานบัณฑิตศึกษา     โทรภายใน 3744  

สายตรงคณบดี      โทรภายใน 5607  

ห้องพักอาจารย์      โทรภายใน 560 3, 5606 
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คณะผู้จัดท าและหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท ารายงาน 

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์ คณบดี 

คณะกรรมการ  

นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์  ประธานคณะกรรมการ  

นายติ๊ก  แสนบุญ   กรรมการ  

นายประกาศิต แก้วรากมุข  กรรมการ  

นายชัยบพิธ  พลศรี   กรรมการ  

นายกฤษดา รัตนางกรู   กรรมการ  

นางสาวเทพิญ แก้ววรสูตร  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  

นางสาวขนิษฐา ขันค า   กรรมการ  

นางสาวดียา  เนตรพระ   กรรมการ  

  นางสาวหวานใจ  โพธิโกฏิ  กรรมการและเลขานุการ 

รวบรวมข้อมูล 

 นางอารีย์  จันทร์ทรง 

วิเคราะห์ เรียบเรียงข้อมูลและออกแบบรูปเล่ม 

  นางสาวหวานใจ  โพธิโกฏิ   

ออกแบบปก 

นางสาวเทพิญ  แก้ววรสูตร  
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