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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

1 ทศันศึกษาและดู

งาน

ID เดินทางไปเข้าร่วมชม

นิทรรศการ The Ceramic 

View: Symposium for 

Modern Ceramic Arts  

ณ  พพิธิภณัฑสถานแหง่ชาติ 

หอศิลป ถนนเจ้าฟา้ : The 

National Gallery  

และส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

เคร่ืองปั้นเดินเผาแหง่ชาติ  

ประจ าป ี 2560

ในระหวา่งวนัที่  29

 – 30  มิถุนายน  

2560

 พพิธิภณัฑสถาน

แหง่ชาติ หอศิลป 

ถนนเจ้าฟา้ : The 

National Gallery

ดร.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร

ผศ.ดร.ธนสิทธิ ์ จันทะรี

ดร.สุภาพร  อรรถโกมล

นางสาวขวญัหทยั  ธาดา

นายชวน  สีเรือง

นายชะลอ  ซ้อนเปยียูง

นางสาวพรแพร  กิ่งไธสง

นางสาวกมลรัตน์  จู

หอ้ง 

นางสาวสุดารัตน์  สด

ไสย

นางสาวพธุติา  สิงห์

ทอง 

 นางสาวศิรดา  อุปสาร 

นางสาวมธรุดา  สร้าง

แก้ว นางสาวสุดารัตน์ 

 กองดี

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

สรปุกำรเดินทำงไปทศันศึกษำและดูงำน  และกำรเข้ำศึกษำดูงำนจำกหน่วยงำนภำยนอก  ประจ ำปกีำรศึกษำ  2560

สำขำวิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  คณะสถำปตัยกรรมศำสตร ์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

2 ทศันศึกษาและดู

งาน

ID โครงการทศันศึกษาและดูงาน

การออกแบบเคร่ืองเรือน  ณ 

ประเทศสิงคโปร์

1. เพื่อเปน็การศึกษาแนวทางการออกแบบเคร่ือง

เรือนส าหรับคนทกุกลุ่ม (Universal  Design) 

บริเวณภายนอกที่พกัอาศัย  สถานที่บริการ

สาธารณะต่างๆ ที่ส าคัญของสิงคโปร์

2. เพื่อเปน็การศึกษาการออกแบบสัญลักษณ์และ

องค์ประกอบอื่นๆออกแบบเพื่อการใช้งาน  ของคน

ทกุกลุ่มในสังคม 

3. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้พฒันาทกัษะ

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ น ามาประยุกต์ใช้

ในสาขาวชิาชีพต่อไป

14 - 17 สิงหาคม 

2560

ประเทศสิงคโปร์ อ.รัตติกร  ศิริขันธ ์ บตุรลา นักศึกษาสาขาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 สายวชิาการออกแบบ

เคร่ืองเรือน  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์ 

จ านวน 11 คน  

อาจารย์สาขาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 สายวชิาการออกแบบ

เคร่ืองเรือน  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์  

จ านวน 3 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

3 ทศันศึกษาและดู

งาน

ID ทศันศึกษาและดูงานนอก

สถานที่  สายวชิาการ

ออกแบบกราฟกิและมัลติมีเดีย

 สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม ชั้นปทีี่ 3

1 เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม ชั้นปทีี่ 3 สายวชิาการออกแบบ

กราฟกิและมัลติมีเดีย มีความรู้ความสามารถใน

การออกแบบส่ือต่างๆ งานออกแบบกราฟฟกิและ

มัลติมีเดีย 

2 เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม ชั้นปทีี่ 3 สายวชิาการออกแบบ

กราฟกิและมัลติมีเดีย มีโลกทศัน์ และความรู้ความ

เข้าใจในสาขาวชิานี้มากขึ้น 

3 เพื่อใหน้ักศึกษาสาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม ชั้นปทีี่ 3 สายวชิาการออกแบบ

กราฟกิและมัลติมีเดีย ได้เหน็ผลิตภณัฑ์ต่างๆที่ใช้

งานได้จริง และสามารถวางขายในทอ้งตลาด 

4 เพื่อใหน้ักศึกษามีทกัษะการออกแบบผลิตภณัฑ์

ในการศึกษาการออกแบบทางอุตสาหกรรมอย่าง

ถูกต้อง และมีทศันะคติที่ดีต่อการเรียนในระดับที่

สูงขึ้น

18 - 20  มิ.ย.  60 “ตันแลนด์”  / TCDC

  /งาน Bangkok 

Illumination  /

อ.กิตติวรรณ์  ไตรรัตนศิริชัย 1 อ.กิตติวรรณ์ ไตร

รัตนศิริชัย  

2 อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล 

 3 อ.สมหญิง พงศ์พมิล 

  4 อ.ดร. ขาม จาตุรง

คกุล  

5. อ.ชิงชัย ศิริธร   

6 นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 

สายวชิากราฟฟกิและ

มัลติมีเดีย สาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม 

จ านวน 18 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

4 ทศันศึกษาและดู

งาน

ID ทศันศึกษาและดูงานนอก

สถานที่  เพื่อพฒันาความรู้

นักศึกษาสายส่ิงทอและแฟชั่น

1. เพื่อใหน้ักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์

จาภายนอกหอ้งเรียน

2 เพื่อพฒันาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเปน็บณัฑิต

พงึประสงค์ในการเรียนรู้ร่วมกัน การใช้ชีวติและ

ปรับตัวกับการอยู่เปน็หมู่คณะ

และจิตส านึกต่อสังคมไทย

3 เพื่อใหน้ักศึกษาเกิดการตระหนักถึงบทบาทของ

นักออกแบบที่ส่งผลต่อกระบวนการที่เกี่ยวข้องใน

ส่วนงานต้นแบบและการผลิต

ในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

4 เพื่อขยายขอบเขตการรับรู้ถึงศักยภาพของแหล่ง

ผลิตผลิตภณัฑ์ส่ิงทอระดับอุตสาหกรรมส่งออกใน

ทอ้งถิ่น  เปดิโลกทศัน์สู่การ

พฒันาศักยภาพของตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม

รองรับความต้องการของตลาดส่ิงทอในระดับสากล

ต่อไป

28 – 31 สิงหาคม 

2560

จุลไหมไทย / 

พพิธิภณัฑ์ผ้า 

มหาวทิยาลัยนเศวร 

จังหวดัพษิณุโลก / 

อุทยานประวติัศาสตร์

 ศรีสัชชนาลัย / สา

ธรพพิธิภณัฑ์ผ้า

ทองค า อ.ศรีสัชชนา

ลัย จังหวดัสุโขทยั / 

นิทรรศการผ้าทอ

“บทกวจีากเส้นไหม”

 / งานผ้าก ามะหยี่

ร่วมสมัย ที่ The 

Tigris Moon by 

Sabins Fey Braxton

  / แพทรีเซีย แน่น

หนา / แหล่งผลิตผ้า

ทอและกระเปา๋ 

Hand by boon /

การผลิตผ้าบาติก  ที่ 

Thai Alaya Batik  /

พพิธิภณัฑ์พื้นถิ่น

อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง นางสาวเกศินี ศรีสอง

เมือง

นายชวนะพล  น่วม

สวสัด์ิ

นางสาวชนัษฎา 

จุลลัษเฐียร

นางกชามาส  ทนิราช

นางสาวชไมภคั นันท์

หทยัภคั

นางสาวสายสมร เกษ

ทองมา

นางสาวธนรรฆพร 

ฑีฆายุพนัธ์

นางสาวดวงฤทยั ปรีดา

นนท์

นางสาวนันทวรรณ 

โพธิศ์รี

นางสาวเกศินี สอนสุภี

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

5 ทศันศึกษาและดู

งาน

ID ศึกษาดูงานการจัดการเรียน

การสอน  การจัดการและ

บริหารหลักสูตรระดับ

บณัฑิตศึกษาและระดับ

ปริญญาตรีของ

มหาวทิยาลัยที่มีการจัดการ

เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ

การออกแบบ  (1)  

มหาวทิยาลัยกรุงเทพ   คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวชิา

การออกแบบนิเทศศิลป ์ 

สาขาวชิาการออกแบบแฟชั่น

และส่ิงทอ  สาขาวชิาทศันศิลป์

  สาขาวชิาการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์   (2)  

มหาวทิยาลัยพระจอมเกล้า

ธนบรีุ  คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์และการออกแบบ   

สาขาวชิาสถาปตัยกรรมภายใน

 (หลักสูตรนานาชาติ)  

สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม (หลักสูตร

1.  สร้างโอกาสในการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

ระหวา่งอาจารย์

2.  เปดิโอกาสในการแลกเปล่ียนแนวคิดและองค์

ความรู้ระหวา่งคณาจารย์นอกเหนือไปจากการเรียน

ในหอ้งเรียน ใหม้ีความหลากหลายทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เพื่อน าความรู้ใหม่ไปประยุกต์ใช้

ในสถาบนัของตน ใหเ้ปน็รูปธรรมและสามารถ

ปฏบิติัได้ในอนาคต

3.  เปดิโอกาสใหค้ณาจารย์มีการประมวลองค์

ความรู้ ประสบการณ์ที่มีอยู่มาถ่ายทอด แลกเปล่ียน

เพื่อพฒันาไปสู่ความเปน็สากล

4. เพื่อเปน็การประชาสัมพนัธค์ณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม

มหาวทิยาลัยขอนแก่นผ่านกิจกรรมการศึกษาดูงาน

ในลักษณะการจัดท าข้อตกลงในความร่วมมือด้าน

ต่างๆ

4.5  ศึกษาและดูงานวธิกีารจัดการเรียนการสอน  

และการบริหารจัดการหลักสูตรของมหาวทิยาลัยที่

มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการออกแบบ

4.6  ศึกษาจุดเด่นของหลักสูตร  และโครงสร้าง

การบริหารจัดการหลักสูตรฯ  ที่มีการจัดการเรียน

การสอนเกี่ยวกับการออกแบบ

25 - 27  กรกฎาคม

 2560

(1)  มหาวทิยาลัย

กรุงเทพ   คณะ

ศิลปกรรมศาสตร์  

สาขาวชิาการ

ออกแบบนิเทศศิลป ์ 

สาขาวชิาการ

ออกแบบแฟชั่นและ

ส่ิงทอ  สาขาวชิา

ทศันศิลป ์ สาขาวชิา

การออกแบบ

ผลิตภณัฑ์  

 (2)  มหาวทิยาลัย

พระจอมเกล้าธนบรีุ  

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์และการ

ออกแบบ   สาขาวชิา

สถาปตัยกรรมภายใน 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

 สาขาวชิาการ

ออกแบบ

อุตสาหกรรม 

(หลักสูตรนานาชาติ) 

อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ ์บตุรลา อ.ดร.รัตติกร ศิริขันธ ์

บตุรลา

อ.ดร.ชนัษฎา 

จุลลัษเฐียร

ผศ.ดร.ธนสิทธิ ์จันทะรี

ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูง

เนิน

อ.ดร.สุภาพร อรรถโกมล

อ.ดร.ขาม จาตุรงคกุล

อ.ดร. ณัฏฐพงศ์ พรหม

พงศธร

อ.สมหญิง  พงศ์พมิล

นางสาวเกศินี ศรีสอง

เมือง

นายชลวฒิุ  พรหมสาขา

 ณ สกลนคร

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

6 ทศันศึกษาและดู

งาน

ID ทศันศึกษาและดูงานใน

รายวชิา  807332   การ

ออกแบบกราฟกิบนผลิตภณัฑ์

และกราฟกิเชิงทดลอง   ใน

งานเทศกาลงานออกแบบ

เชียงใหม่ ณ จังหวดัเชียงใหม่

1  เพื่อใหก้ารจัดการเรียนการสอนในรายวชิา 

807332   การออกแบบกราฟกิบนผลิตภณัฑ์และ

กราฟกิเชิงทดลอง (GRAPHIC DESIGN ON 

PRODUCT AND GRAPHIC EXPERIMENTLAL) 

เปน็ไปตามวตัถุประสงค์ของรายวชิา 

 2  เปน็การพฒันาความคิดในการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ทางวฒันธรรม  และพฒันาแนวคิดใน

การออกแบบผลิตภณัฑ์ร่วมสมัย

 3  เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษาได้พฒันาทกัษะ

กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ น ามาประยุกต์ใช้

ในสาขาวชิาชีพต่อไป

 4  เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยการทศันศึกษาดูงานจากสถานที่จริง  ซ่ึงส าคัญ

อย่างมากอยากหนึ่งซ่ึงจะช่วยใหผู้้เรียนได้มีโอกาส

เรียนรู้ด้วยตนเอง ท าใหไ้ด้รับความรู้ ความเข้าใจใน

เร่ืองที่ศึกษาอย่างแทจ้ริง  ทั้งยังเปน็การเสริมสร้าง

ประสบการณ์การเรียนรู้ใหแ้ก่ผู้เรียนอย่างสมบรูณ์

มากยิ่งขึ้น

2 - 6 ก.ย.  60 นิทรรศการ “7 

ทศวรรษ กษตัริย์

นักพฒันา” ที่ 

“อุทยานหลวงราช

พฤกษ์"  / 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่

 /TCDC chaingmai

 /ส านักงานยาสูบ ชม

 Graphic Poster 

Exhibition1 และ 

ร้าน Good design   

  store /สมาคม

ส่งเสริมวฒันธรรม

สตรีศรีลานนาไทย 

นิทรรศการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์

 นานาชาติ 

"TRANSFER(S) " 

/พพิธิภณัฑ์ชาวเขา  

สวนล้านนา ร.9 /หอ

ประวติัศาสตร์เมือง

เชียงใหม่ /ศูนย์

อ.ขาม  จาคุรงคกุล นักศึกษาชั้นปทีี่ 3 สาย

วชิากราฟฟกิและ

มัลติมีเดีย สาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม 

จ านวน 17 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย


