
ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

1 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ

ID โครงการแนะแนวสัญจร “ค้น

ไอดี ควา้ไอเดีย ” ปทีี่  2  

(เพื่อการรับเข้าศึกษา  พ.ศ.

2561)

1. เพื่อแนะแนวการศึกษาใหก้ับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือให้

รู้จักสาขาออกแบบอุตสาหกรรมคณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น

2. เพื่อใหน้ักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ 

รับทราบนโยบายการรับบคุคลเข้าศึกษาในสาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

3. เพื่อประชาสัมพนัธห์ลักสูตรสาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ทั้งระดับปริญญาตรีและ 

ระดับบณัฑิตศึกษา

4. เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่งโรงเรียนใน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกับสาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

7.5 เพื่อสืบทอดการพฒันา การออกแบบผลิตภณัฑ์

ใหม้ีความยั่งยืนไปพร้อมๆ กับการด ารงไวซ่ึ้งภมูิ

ปญัญาและศิลปหตัถกรรมทอ้งถิ่นอีสาน

ก.ค. - ธ.ค. 60 ณ  โรงเรียนอุดร

พทิยานุกูล / 

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ

  / โรงเรียนเซนต์แมร่ี 

/ราชสีมาวทิยาลัย / 

โรงเรียนอัสสัมชัญ

นางภาคินี       เปล่งดีสกุล  (หวัหน้า

โครงการ)

นางสาวกิตติวรรณ์  ไตรรัตนกิตติชัย 

นางกชามาส     ทนิราช     

นายจักริน     เงินทอง

นางสาวกรรณภสัส์   สิริเกียรติย

2,000  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย 

สรปุการด าเนินการการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอน  ประจ าปกีารศึกษา  2560

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

2 workshop ID การอบรมเชิงปฏบิติัการ

แนวทางการศึกษาเพื่อการ

ออกแบบส าหรับคนทกุกลุ่ม 

(Universal Design)  

นักศึกษาคณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์  สาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปทีี่ 

 4

1. เพื่อใหบ้คุลากรและนักศึกษาได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวทางการศึกษาหลักการออกแบบเพื่อคน

ทกุกลุ่ม

2. เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการ

ทางด้านการออกแบบเพื่อคนทกุกลุ่ม

3. เพื่อใหน้ักศึกษาเรียนรู้ข้อจ ากัด และข้อควรค านึง

ในการออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อคนทกุกลุ่มและ

สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อสร้างสรรค์งาน

ออกแบบของตนได้

4. เพื่อใหน้ักศึกษา มีโลกทศัน์ และความรู้ความ

เข้าใจในการออกแบบเพื่อคนทกุวยั(Universal 

Design)มากขึ้น

ในวนัที่  26  

สิงหาคม  –  20  

กันยายน  2560

  บริเวณคณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

1. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

2. อ.ชลวฒิุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร

3. อ.ดร.รัตติกร ศิริขันต์ บตุรลา

4. อ.สมหญิง  พงศ์พมิล

5. อ.อภญิญา อาษาราช

6. (วทิยากร)   Dr.Paulette  R.  

Herbert  (Oklahoma  State  

University,  USA)

7. นักศึกษาชั้นปทีี่ 4  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์  จ านวน   11  

 คน

นักศึกษาชั้นปทีี่ 4  

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์  จ านวน   11  

 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

3 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ

ID โครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเรียน  นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีชั้นปทีี่ 1

สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปี

การศึกษา 2560

เนื่องจากระบบการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษานั้นมีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อประสิทธภิาพการเรียนรู้และการ

ใช้ชีวติของนักศึกษาชั้นปทีี1่ ในมหาวทิยาลัย 

โดยเฉพาะการเรียนในสายวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรมที่มีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

ควบคู่ไปกับการปฏบิติัการ มุ่งเน้นความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์และการลงมือปฏบิติัการจริง  สาขาวชิา

การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น เล็งเหน็ความส าคัญ

ในส่วนนี้ ทางสาขานี้จึงจัดโครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน ส าหรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้

นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย  ปรับตัวและ

เรียนรู้วธิกีารเรียนการสอน  รวมถึงการเรียนรู้

วธิกีารใช้ชีวติในมหาวทิยาลัยอย่างมีความสุข 

กิจกรรมประกอบด้วย

1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้(How to learn) 

ได้แก่การแนะน าโครงสร้างหลักสสูตร แนะน า

วธิกีารเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา การท าความรู้จัก

กับคณาจารย์ บคุลากร และนักศึกษารุ่นพี่ รวมไป

ถึงการสร้างแรงบนัดาลใจในการเรียนเปน็ต้น

วนัจันทร์ที่ 8 

สิงหาคม 2560

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น,

อ.ดร.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร  

นางกชามาส  ทนิราช 

 นางสาวกรรณภสัส์  สิริเกียรติ  

 นายจักริน  เงินทอง   

นักศึกษาชั้นปทีี่ 1 

สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

 จ านวน  96  คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

4 workshop ID อบรมเชิงปฏบิติัการ การตัด

เย็บเบื้องต้น เตรียมความ

พร้อมก่อนการเรียนสายวชิา

ส่ิงทอและแฟชั่น

1.  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตัดเย็บได้

 2.  เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอน และ

กระบวนการตัดเย็บเบื้องต้น

 3.  เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถตัดเย็บส่วนส าคัญต่างๆ

 ขั้นพื้นฐาน เพื่อเปน็องค์ประกอบของเส้ือผ้าได้

 4. เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีความสามารถด้านการตัด

เย็บเบื้องต้นและสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายได้

วนัที่ 27 มิ.ย. -  1 

ก.ค. 60

หอ้งปฏบิติัการส่ิงทอ 

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

1. อ.เกศินี ศรีสองเมือง  

2. คุณ กชามาส ทนิราช   

3. นักศึกษาสาขาวชิา

การออกแบบ

อุตสาหกรรม ชั้นปทีี่ 2

 ที่เลือกสายวชิาส่ิงทอ

และแฟชั่น จ านวน 12 

คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

5 workshop ID Work Shop การออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายจากส่ือผสม

จากทนุวฒันธรรมอีสาน

1.  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการออกแบบและการหาแนวคิดในการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

 2.  เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอน และ

กระบวนการผลิตจริง

 3.  เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานการ

ออกแบบผ่านการน าเสนอในรูปแบบการจัด

กิจกรรมการแสดงเดินแบบ

 4. เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีความรู้และตระหนักถึง

คุณค่าของวฒันธรรมอีสานและน ามาประยุกต์ใช้ใน

งานออกแบบได้

1-ก.ย.-60 หอ้งปฏบิติัการส่ิงทอ 

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

1. อ.เกศินี ศรีสองเมือง 

2. ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร

3. อ.ชวนะพล น่วมสวสัด์ิ

4. กชามาส ทนิราช

นักศึกษาสาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

ชั้นปทีี่ 2 หลักสูตร

โครงการปกติ จ านวน  

55 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

6 workshop ID โครงการพธิไีหวพ้ระพฆิเนศ  

มอบเส้ือปฏบิติัการ  และ

ปฐมนิเทศการใช้หอ้ง

ปฏบิติังานการออกแบบ

อุตสาหกรรม  ส าหรับ

นักศึกษาชั้นปทีี่ 2  สาขาวชิา

การออกแบบอุตสาหกรรม

1.เพื่อสร้างความสัมพนัธอ์ันดีระหวา่งอาจารย์ 

บคุลากรและนักศึกษาด้วยกันเอง  

2. เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้หอ้ง

ปฏบิติังานการออกแบบอุตสาหกรรม  

3. เพื่อความเปน็ศิริมงคลกับนักศึกษาก่อนเข้าฝึก

ปฏบิติังานจริง

4. เพื่อเปน็การส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี  

ศิลปะวฒันธรรมทอ้งถิ่นที่ดีงาม

5. เพื่อเปน็การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมให้

นักศึกษามีขวญัและก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน  

6. สร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของ

ศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ่น

7. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใหแ้ก่นักศึกษา

วนัที่  14 – 15  

กันยายน  2560

ตึก  สนพ. /

หอ้งปฏบิติังานการ

ออกแบบ 

สถาปตัยกรรมศาสตร์

  มหาวทิยาลัยขอน

ก่น/

ลานพระพฆิเนศ  หอ

ศิลปวฒันธรรม  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.ชวนะพล  น่วมสวสัด์ิ อาจารย์และบคุลากร

สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม

นักศึกษาสาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 ทกุชั้นปี

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

7 workshop ID โครงการสัมมนาฝึกงานไอดี 9

IDYMPIC 2016 : FIGHT FOR 

DREAM

1 เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการ

ฝึกงานใหก้ับรุ่นน้อง

 2 เพื่อชี้แนะแนวทางใหผู้้เข้าร่วมฟงัสัมมนาน าไป

ประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในอนาคต

3 เพื่อฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นใหเ้กิดความสามัคคี

ในหมู่คณะ

4 เพื่อตอบปญัหาและข้อสงสัยใหก้ับผู้เข้าร่วมฟงั

สัมมนา

13 กันยายน พ.ศ.

2559

หอ้งเขียนแบบ 1 

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.ขวญัทหยั  ธาดา นักศึกษาชั้นปทีี่  4 

สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

8 workshop ID อบรมเชิงปฏบิติัการ  เร่ือง 

มหศัจรรย์แพทเทร์ิน   

(Miracle Pattern)
1.เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการสร้างแพ

ทเทร์ินขั้นสูง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการขึ้นต้นแบบ

แพทเทร์ินเส้ือผ้าด้วยกระดาษ

2. เพื่อใหบ้คุลากรและนักศึกษาด้แลกเปล่ียน

เรียนรู้กระบวนการสร้างแพทเทร์ินขั้นสูจาก

ผู้เชี่ยวชาญพเิศษด้านสร้างแพทเทร์ินเพื่อการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

3. เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดการตระหนักถึงบทบาทของ

นักออกแบบที่ส่งผลต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน

ส่วนงานต้นแบบและการส้รางแพทเทร์ิน

4. เพื่อใหน้ักศึกษาสายวชิาการออกแบบส่ิงทอ มี

โลกทศัน์ และความรู้ความเข้าใจในวชิาการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายมากขึ้น

5.เพื่อใหน้ักศึกษาสายวชิาการออกแบบส่ิงทอ

สามารถประยุกต์และส้รางแบบแพทเทร์ินเส้ือผ้า

เพื่อการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายแบบขั้นสูงตาม

จินตนาการ

26 - 27  กรกฎาคม 

 2560

หอ้งบณัฑิตศึกษา

และหอ้งปฏบิติัการ

พมิพผ้์า

อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง 1.นักศึกษาชั้นปทีี่ 3  

ผู้เรียนรายวชิา Basic 

Fashion  สาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม 

จ านวน 7 คน

2.นักศึกษาชั้นปทีี่ 4  

ผู้เรียนรายวชิา 

Creative Design in 

Fashion Product 

สาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม จ านวน 

10 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

9 workshop ID การอบรมเชิงปฏบิติัการการ

ออกแบบพื้นที่แสดงสินค้าเพื่อ

คนทกุวยั  ในหวัข้อ “พื้นที่ส่ือ

วสัดุดีไซน์เพื่อทกุคน” ส าหรับ

นักศึกษาสายวชิาการออกแบบ

เคร่ืองเรือน  สาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์   ชั้นปทีี่

  4

1 เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ทาง

วชิาการ หรือวชิาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอก

2 เพื่อใหน้ักศึกษาได้ปฏบิติัการด้านการออกแบบ

พื้นที่แสดงสินค้าเพื่อคนทกุวยัซ่ึงสามารถใช้งานจริง

ได้

3 นักศึกษาเรียนรู้ข้อจ ากัด และข้อควรค านึงในการ

ออกแบบพื้นที่แสดงสินค้าเพื่อคนทกุวยัภายใต้

หวัข้อ“พื้นที่ส่ือวสัดุดีไซน์เพื่อทกุคน”และสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคนิคเพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบของ

ตนได้

4 เพื่อใหน้ักศึกษา มีโลกทศัน์ และความรู้ความ

เข้าใจในการออกแบบเพื่อคนทกุวยั(Universal

Design)มากขึ้น

20-ส.ค.-60 หอ้งสนพ. 1 และ

หอ้งปฏบิติัการเคร่ือง

เรือน  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน  

อ.อภญิญา  อาษาราช

นายชวน  สีเรือง 

นายอนุชิต  บตุคาม

  

นักศึกษาชั้นปทีี่ 4  

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์  จ านวน   15  

 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

10 workshop ID การพฒันานักศึกษาด้านการ

ออกแบบเรขศิลปบ์น

ผลิตภณัฑ์ที่หลากหลายด้วย

เคร่ือง Laser cut

เปน็กิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้รับ

การพฒันาสติปญัญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ

คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมใหบ้ณัฑิตได้มี

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ครอบคลุมอย่างน้อย 5

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดับอุดมศึกษา

แหง่ชาติที่ สกอ.ระบไุว้

15-ก.ย.-60 ร้าน Ideastore อ.

เมือง จ. ขอนแก่น

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล นักศึกษาชั้นป ี3 

รายวชิา 807 332 การ

ออกแบบกราฟกิบน

ผลิตภณัฑ์และกราฟกิ

เชิงทดลอง จ านวน 18 

  คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

11 ประชาสัมพนัธ์

หลักสูตรและ

สนับสนุนการ

เรียนการสอน

ID โครงการ Roadshow 

นักศึกษาในรายวชิาสัมมนา 1.เพื่อประชาสัมพนัธ ์ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ

และการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในสาขา

ออกแบบอุตสาหกรรมแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยม

ปลายในเขตพื้นที่จังหวดัขอนแก่นและจังหวดั

ใกล้เคียง

2.เพื่อพฒันาทกัษะและศักยภาพในการปฏบิติังาน

จากประสบการณ์ตรง

3.เพื่อฝึกการท างานร่วมกับผู้อื่นใหเ้กิดความสามัคคี

ในหมู่คณะ

18-ส.ค.-60 โรงเรียนสุรธรรม

พทิกัษ ์ อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล นักศึกษาชั้นปทีี่ 4 

สาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

12 workshop ID Work Shop การออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายจากทนุทาง

วฒันธรรม
1.  เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการออกแบบและการหาแนวคิดในการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

 2.  เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ขั้นตอนและ

กระบวนการผลิตเคร่ืองแต่งกายจากการใช้ผ้ามัดหมี่

 3.  เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานการ

ออกแบบผ่านการน าเสนอในรูปแบบการจัด

กิจกรรมการแสดงเดินแบบ

 4. เพื่อใหน้ักศึกษาได้มีความรู้และตระหนักถึง

คุณค่าของวฒันธรรมอีสานและลุ่มแม่น้ าโขงและ

น ามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้

 

มิถุนายน - สิงหาคม

  2560

หอ้งปฏบิติัการส่ิงทอ 

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง นักศึกษาสาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

ชั้นปทีี่ 3 หลักสูตร

โครงการปกติ จ านวน  

12 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

13 นิทรรศการ ID ร่วมจัดงานมหกรรม

อารยสถาปตัย์และนวตักรรม

สุขภาพเพื่อคนทั้งมวล  คร้ังที่ 

 1

1 เพื่อจัดแสดงผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

2 เพื่อประชาสัมพนัธห์ลักสูตรการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ทั้งระดับปริญญาตรี และ

ระดับบณัฑิตศึกษา

3 เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

กับการด ารงไวซ่ึ้งภมูิปญัญาและศิลปหตัถกรรม

ทอ้งถิ่น 

ในระหวา่งวนัที่  29 

 กรกฎาคม -  3  

สิงหาคม  2560

อิมแพค  เมืองทอง

ธานี  กรุงเทพมหานคร

อ.อภญิญา  อาษาราช นักศึกษาสายวชิาการ

ออกแบเคร่ืองเรือน  

ชั้นปทีี่  4  จ านวน  5  

ราย

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

14 ประกวดแบบ ID ทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดู

งานภายในประเทศ  กิจกรรม

การพฒันาออกแบบแฟชั่นเชิง

สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษา  

ภายใต้โครงการยกระดับ

ผลิตภณัฑ์  SMEs  สู่ตลาดโลก

  (Global  Reach)  

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

13 - 14 มิถุนายน

2560

กรุงเทพมหานคร อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง นักศึกษาสาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 จ านวน  3  ราย

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

15 นิทรรศการ ID โครงการจัดแสดงและเผยแพร่

ผลงานการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์หตัถกรรม งาน

เทศกาลนวตัศิลปน์านาชาติ 

(IICF) 2017

โดยในคร้ังนี้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหวา่ง

ประเทศ ได้จัดงานนี้ขึ้นในระหวา่งวนัที่ 23-26 

มีนาคม 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค  พร้อมทั้งได้จัดใหม้ีส่วนนิทรรศการ

 University Street ซ่ึงเปน็การสนับสนุน

สถาบนัอุดมศึกษาใหใ้ช้เวทงีาน IICF เปน็โอกาสใน

การเผยแพร่ผลงานศึกษาวจิัยและจัดแสดงผลงาน

ต้นแบบด้านหตัถกรรม อันเปน็ส่วนหนึ่งในกลไก

ส าคัญในการสืบสานเอกลักษณ์และภมูิปญัญา

ทอ้งถิ่น และเปน็ส่วนหนึ่งในการส่งเสริมใหเ้ยาวชน

คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และการพฒันา

ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบต่างๆ

ด้วยเหตุนี้จึงเกิดโครงการจัดแสดงและเผยแพร่

ผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม ในงาน

เทศกาลนวตัศิลปน์านาชาติ  ซ่ึงนอกจากจะเปน็

การสนับสนุนความร่วมมือจากบนัทกึข้อตกลง

ระหวา่งองค์กรการศึกษาและองค์กรระหวา่ง

ประเทศในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์หตัถกรรม

แล้ว ยังเปน็การส่งเสริมการผลิตบณัฑิตด้านการ

ออกแบบในระดับภมูิภาค การส่งเสริมการพฒันา

วชิาชีพทางด้านการออกแบบและโอกาสทางการ

ในระหวา่งวนัที่ 23 -

 26  มิถุนายน 2560

ศูนย์การประชุมไบ

เทค บางนา ฮอลล์ 

EH103 – 104

อ.สมหญิง พงศ์พมิล    ที่ปรึกษา

โครงการ

อ.เกศินี ศรีสองเมือง   ผู้รับผิดชอบ

และประสานงานโครงการ

อ.ขวญัหทยั ธาดา   ผู้ประสานงาน

และผู้ร่วมด าเนินโครงการ

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  ผู้ประสานงาน

และผู้ร่วมด าเนินโครงการ

นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 

จ านวน 2 คน  ตัวแทน

นักศึกษาเพื่อติดต้ัง

ผลงาน ดูแลงาน 

น าเสนองาน และ

จัดเก็บผลงาน

นักศึกษาปริญญาโท 

จ านวน 4 คน ตัวแทน

นักศึกษาเพื่อติดต้ัง

ผลงาน ดูแลงาน 

น าเสนองาน และ

จัดเก็บผลงาน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

16 ประกวดแบบ ID ทางเข้าร่วมกิจกรรม  

workshop  โครงการแม็ค

สมาร์ท  ปทีี่  2  ของบริษทั  

แม็คกรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

13 - 14  กรกฎาคม

 2560

 ณ  บริษทั  แม็คกรุ๊ป

 จ ากัด  (มหาชน)  

กรุงเทพมหานคร

อ.ขวญัหทยั  ธาดา

อ.เกศินี  ศรีสองเมือง

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล

20  ราย นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

17 ประกวดแบบ ID เข้าร่วมประกวดในโครงการ  

Modern  Spirit  House

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

15 - 16  สิงหาคม  

2560

ของบริษทั  แทง็ค์  

ดีไซน์  แอนด์  โปร

ดักชั่น  จ ากัด  

ร่วมกับบริษทั  ททีี

เอฟ  อินเตอร์เนชั่น

แนล  จ ากัด

อ.ชลวฒิุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 30  ราย นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

18 นิทรรศการ ID เข้าร่วมแสดงผลงานการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  ภายใต้

ชื่อโครงการ            Young 

 Designer  Showcase  ใน

งาน  Thailand  

International  Furniture  

Fair  TIFF  2017

1 เพื่อจัดแสดงผลงานการออกแบบผลิตภณัฑ์ของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยขอนแก่น

2 เพื่อประชาสัมพนัธห์ลักสูตรการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น ทั้งระดับปริญญาตรี และ

ระดับบณัฑิตศึกษา

3 เพื่อใหค้วามรู้เกี่ยวกับการออกแบบผลิตภณัฑ์

กับการด ารงไวซ่ึ้งภมูิปญัญาและศิลปหตัถกรรม

ทอ้งถิ่น

7 – 12 กรกฎาคม  

2560

อาคารชาเลนเจอร์  2

 – 3  อิมแพค็เมือง

ทองธานี  

กรุงเทพมหานคร

อ.อภญิญา  อาษาราช 20  ราย นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

19 ประกวดแบบ ID เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

โครงงาน “กล้าใหม่สร้างสรรค์

ชุมชน” รอบชิงชนะเลิศ

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

ระหวา่งเดือน

กุมภาพนัธ ์– 

มิถุนายน  2560

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาใหญ่  

กรุงเทพมหานคร

อ.ชวนะพล  น่วมสวสัด์ิ 15  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ชื่อกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนที่ ผู้รบัผิดชอบ/ผู้รว่มโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

20 นิทรรศการ ID โครงการแสดงผลงาน

โครงการออกแบบทาง

อุตสาหกรรมประจ าปี

การศึกษา 2559

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางการ

ออกแบบอุตสาหกรรมของสาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม 

    คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์สู่สาธารณชน

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม

3. เพื่อเปน็การกระชับและส่งต่อความร่วมมือ

ระหวา่งเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ใหบ้ริการวชิาการทางการออกแบบอุตสาหกรรม

4. เปน็การประเมินผลการเรียนรู้รายวชิาจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียผ่านการน าเสนอผลงานทางการ

ออกแบบขั้นสุดทา้ย 

พฤษภาคม - มิถุนายน  2560ศูนย์สรรพสินค้าเซ

นทรัลพลาซ่า 

ขอนแก่น

อาจารย์หลักสูตรฯ  สาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม

80  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

21 ประกวดแบบ ID ประกวดออกแบบผลิตภณัฑ์ที่

ใช้ในชีวติประจ าวนัที่เกี่ยวกับ

ดินปั้น ประจ าป ี2560

หวัข้อ “Clay for your 

lifestyle ของใช้ดินปั้นใน

สไตล์คุณ”

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

22  เมษายน - 

10  มิถุนายน  2560

บริษทั นาราแฟคทอร่ี

 จ ากัด  กรุงเทพฯ

อ.ขวญัหทยั ธาดา 20 นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย


