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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

1 บรรยายพเิศษ ID บรรยายพเิศษ  ในรายวชิา  

807 241  การออกแบบส่ิงทอ

เบื้องต้น  ภาคการศึกษาต้น   

ปกีารศึกษา  2560

1.เพื่อใหเ้ปน็การสร้างเสริมความรู้และกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้น

เรียน

2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษา อาจารย์ บคุลากร และ

ผู้สนใจอื่นๆได้พดูคุยแลกเปล่ียนความเหน็จาก

หวัข้อเสวนา

3. เพื่อบรูณาการกับการเรียนการสอนและการ

พฒันาองค์ความรู้แก่นักศึกษา

4.  เพื่อน าไปสู่การกระตุ้นการศึกษาความรู้เพิ่มเติม

 และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนผ่าน

กิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน

ในวนัที่  14  

กันยายน2560

หอ้งปฏบิติัการเขียน

แบบชั้น  1  อาคาร  

AR05  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.เกศินี  ศรีสองเมือง นักศึกษาในรายวชิา  

807 241  การ

ออกแบบส่ิงทอเบื้องต้น

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

2 อ.พเิศษ ID 807 312  Laws  

Concerning  Industrial     

Design  ภาคการศึกษาต้น   

ปกีารศึกษา  2560

ถ่ายทอดประสบการณ์ใหแ้ก่นักศึกษา  อันจะท าให้

เกิดความรู้  ความเข้าใจในเนื้อหาวชิาได้ดียิ่งขึ้น

ภาคการศึกษาต้น  

ปกีารศึกษา  2560

หอ้ง  สนพ.2  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

  มหาวทิยาวทิยาลัย

ขอนแก่น

อ.ชลวฒิุ  พรหมสาขา ณ สกลนคร นักศึกษาในรายวชิา  

807 312  Laws  

Concerning  

Industrial     Design

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

สรปุการด าเนินการบรรยายพิเศษ  /  อาจารย์สอนพิเศษ ประจ าปกีารศึกษา  2560

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

3 บรรยายพเิศษ ID บรรยายพเิศษ  ในรายวชิา  

807  314  การถ่ายภาพเพื่อ

การออกแบบทางตสาหกรรม

ภาคการศึกษาต้น   ปี

การศึกษา  2560

เพื่อฝึกฝนใหน้ักศึกษามีความสามารถในการสัมผัส

และเข้าถึงศิลปะในการถ่ายภาพและสามารถน า

ทกัษะการถ่ายภาพไปประยุกต์ใช้เพื่อใหเ้กิด

ประโยชน์ในวชิาชีพนักออกแบบ  ทั้งในด้านมุมมอง

ทางศิลปะ  และการน าเสนอผลงาน

ในวนัที่ 17  และ  

24  สิงหาคม  2560

หอ้ง  สนพ.2  คณะ

สถาปตัยกรรม

ศาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร นักศึกษาในรายวชิา  

807  314  การ

ถ่ายภาพเพื่อการ

ออกแบบทางตสาหกรรม

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

4 บรรยายพเิศษ ID บรรยายพเิศษ  ในรายวชิา  

807 331  การออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์เบื้องต้น  ภาคการศึกษา

ต้น   ปกีารศึกษา  2560

เพื่อใหน้ักศึกษาความรู้ความเข้าใจหลักการ

ออกแบบบรรจุภณัฑ์  เทคนิคการออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์ ตลอดจนการเรียนรู้วสัดุบรรจุภณัฑ์ ภมูิ

ปญัญาการสร้างสรรค์บรรจุภณัฑ์ และการออกแบบ

เรขศิลปบ์นบรรจุภณัฑ์ เช่น ตราสินค้า การจัดวาง

องค์ประกอบด้านกราฟกิ

เพื่อใหน้ักศึกษาสามารถวเิคราะหข์้อมูลเพื่อน าไป

ประยุกต์ใช้ และฝึกปฏบิติัการออกแบบบรรจุภณัฑ์

เพื่อสร้างออกมาเปน็รูปแบบใกล้เคียงผลงานจริง

วนัที่  12 กรกฎาคม

2560

หอ้งปฏบิติัการเขียน

แบบชั้น  1  อาคาร  

AR05  คณะ

สถาปตัยกรรม

ศาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.ขาม  จาตุรงคกุล นักศึกษา ในรายวชิา  

807 331  การ

ออกแบบบรรจุภณัฑ์

เบื้องต้น

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

5 อ.พเิศษ ID อาจารย์สอนพเิศษ  ในรายวชิา

  807 313  การตลาดส าหรับ

นักออกแบบ  ภาคต้น  ปี

การศึกษา  2560

เพื่อใหเ้กิดความชัดเจนด้านวตัถุประสงค์ของ

รายวชิาในการมุ่งเน้นการวดัผลแบบบรูณาการ มี

การฝึกทกัษะการท างานทั้งในลักษณะการท างาน 

แบบกลุ่ม และการท างานรายบคุคล รวมทั้งใหส้อด

 คล้องกับการศึกษาเนื้อหาวชิารายวชิาชีพในสาขา

การออกแบบในด้านอื่น

18-มิ.ย.-60 หอ้ง สนพ.1  คณะ

สถาปตัยกรรม

ศาสตร์

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.สมหญิง  พงศ์พมิล นักศึกษาในรายวชิา  

807 313 การตลาด

ส าหรับนักออกแบบ

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

6 บรรยายพเิศษ ID บรรยายพเิศษ  ในรายวชิา  

807 241  การออกแบบส่ิงทอ

เบื้องต้น  ภาคการศึกษาต้น   

ปกีารศึกษา  2560

เพื่อใหน้ักศึกษาได้เรียนรู้ข้อมูลประวติศาสตร์ส่ิงทอ

ทั่วไป  รูปแบบส่ิงทอและกรรมวธิกีารผลิตและ

ลวดลายผ้าแบบทอ้งถิ่น  ส่วนประกอบและ

คุณสมบติัเส้นใย  กระบวนการค้นควา้ข้อมูลและ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ส่ิงทอ  สีย้อมและการย้อม  

การออกแบบและปฏบิติัการสานและถักทอขั้น

พื้นฐาน

วนัที่  10  กันยายน 

 2560

หอ้งปฏบิติัการเขียน

แบบชั้น  1  อาคาร  

AR05  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร นักศึกษาในรายวชิา  

807 241  การ

ออกแบบส่ิงทอเบื้องต้น

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

7 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

ID โครงการบรรยายพเิศษด้าน

การสร้างสรรค์เคร่ืองปั้นดินเผา

 ป ี2560

(Creativity in Ceramics 

Design 2017)

1. เพื่อใหเ้ปน็การสร้างเสริมความรู้และกระตุ้น

ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากในชั้น

เรียน

2. เพื่อส่งเสริมใหน้ักศึกษา อาจารย์ บคุลากร และ

ผู้สนใจอื่นๆได้พดูคุยแลกเปล่ียนความเหน็จาก

หวัข้อเสวนา

3.เพื่อบรูณาการกับการเรียนการสอนและการ

4.พฒันาองค์ความรู้แก่นักศึกษาเพื่อน าไปสู่การ

กระตุ้นการศึกษาความรู้เพิ่มเติม และส่งเสริม

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

นอกชั้นเรียน

24-ส.ค.-60 หอ้งประชุมใหญ่

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

อ.ขวญัหทยั  ธาดา นักศึกษาคณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์  

ในรายวชิาเนื้อดินปั้น 

เคลือบและเตาเผา 

(807351)   และ

รายวชิาการออกแบบ

เคร่ืองปั้นดินเผาเฉพาะ

กรณี (807451)

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

8 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

ID  โครงการชุดการบรรยาย

พเิศษด้านการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ปกีารศึกษา 2560 

(Product Design Lecture 

Series 

2017    ในหวัข้อ  การตลาด

กับการออกแบบ  วทิยากร 

นางสาวธนัฏฐา  โกสีหเดช 

1.นักศึกษา อาจารย์ และบคุคลากรได้เพิ่มพนู

ความรู้และประสบการณ์จากวทิยากรผู้มาบรรยาย

2. ได้บรูณาการกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมจาก

ในชั้นเรียน

3. เปน็การกระตุ้นใหเ้กิดบรรยากาศทางวชิาการ

และการเรียนการสอนภายในคณะ

1-ก.ย.-60 หอ้งประชุมใหญ่  

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.สมหญิง  พงศ์พมิล นักศึกษาสาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

9 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

ID  โครงการชุดการบรรยาย

พเิศษด้านการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ปกีารศึกษา 2560 

(Product Design Lecture 

Series 

2017  ในหวัข้อ  การตลาดกับ

งานออกแบบ  วทิยากร  คุณ

สมชนะ  กังวารจิตต์

1.นักศึกษา อาจารย์ และบคุคลากรได้เพิ่มพนู

ความรู้และประสบการณ์จากวทิยากรผู้มาบรรยาย

2. ได้บรูณาการกับการเรียนการสอนเพิ่มเติมจาก

ในชั้นเรียน

3. เปน็การกระตุ้นใหเ้กิดบรรยากาศทางวชิาการ

และการเรียนการสอนภายในคณะ

26-มิ.ย.-60 หอ้งประชุมใหญ่  

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล นักศึกษาสาขาวชิาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

10 บรรยายพเิศษ ID อาจารย์บรรยายพเิศษ  ใน

รายวชิา  807 363  การ

ออกแบบตกแต่งภายใน

การออกแบบ เขียนแบบ งานโครงสร้าง งานระบบ

ไฟฟา้ งานระบบสุขาภบิาล ขนาด สัดส่วน การหา

พื้นที่ใช้สอย และ พฤติกรรมมนุษย์ที่สัมพนัธก์ับ

การออกแบบตกแต่งภายในส าหรับอาคาร

วนัที่  31  สิงหาคม 

 2560

หอ้ง สนพ.3  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.อภญิญา  อาษาราช นักศึกษา ในรายวชิา  

807 363  การ

ออกแบบตกแต่งภายใน

  จ านวน  19  คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

11 บรรยายพเิศษ ID อาจารย์บรรยายพเิศษ  ใน

รายวชิา  807 262  การ

ออกแบบตกแต่งภายในเบื้องต้น

พฒันาการ แนวความคิด ความเปน็มาในการ

ออกแบบตกแต่งภายใน ขนาด และสัดส่วนมนุษย์ที่

สัมพนัธก์ับการออกแบบตกแต่งภายใน การหาพื้นที่

ใช้สอย การเขียนแบบ การเขียนแบบขยาย การ

เขียนแบบทศันียภาพ ของการออกแบบตกแต่ง

ภายในส าหรับอาคารพกัอาศัยชนิดต่างๆ การท า

หุ่นจ าลอง

วนัที่  10 / 17  และ

  24  กันยายน  

2560

หอ้ง  LEC.5-6-7  

คณะสถาปตัยกรรม

ศาสตร์   

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

ดร.รัตติกร  ศิริขันธ ์บตุรลา นักศึกษาในรายวชิา  

807 262  การ

ออกแบบตกแต่งภายใน

เบื้องต้น  จ านวน  70  

คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย

12 บรรยายพเิศษ ID อาจารย์บรรยายพเิศษ  ใน

รายวชิา  807 362  การ

ออกแบบเคร่ืองเรือนชนิดติด

ตาย

แนวความคิด ความเปน็มาในการออกแบบเคร่ือง

เรือนชนิดติดตาย ขนาด และสัดส่วนมนุษย์ส าหรับ

การออกแบบเคร่ืองเรือนชนิดติดตาย เทคโนโลยี

การผลิต การประมาณราคาเบื้องต้น การเขียนแบบ

รายละเอียด การออกแบบตู้ และเคร่ืองเรือนติด

ตายชนิดต่างๆ การท าหุ่นจ าลอง

วนัที่  2  กันยายน  

2560

หอ้ง  สนพ.1  คณะ

สถาปตัยกรรมศาสตร์

 

มหาวทิยาลัยขอนแก่น

อ.อภญิญา  อาษาราช  นักศึกษาในรายวชิา  

807 362  การ

ออกแบบเคร่ืองเรือน

ชนิดติดตาย  จ านวน  

20  คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

13 บรรยายพเิศษ ID โครงการบรรยายพเิศษ การ

บริหารจัดการสินค้าแฟชั่น

และผลิตภณัฑ์ไลฟส์ไตล์

เพื่อใหน้ักศึกษา สาขาวชิาการออกแบบ

อุตสาหกรรม มีประสบการณ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุม

 สามารถจัดการผลงานออกแบบผลิตภณัฑ์เพื่อการ

จ าหน่ายได้ ส่งเสริมความรู้เพื่อการท างานในสาย

วชิาชีพในอนาคต  ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนในสาขาวชิานี้

ได้เล็งเหน็ความส าคัญในเร่ืองกลยุทธท์างการ

จัดการผลงานออกแบบ หรือสินค้า เพื่อการจัด

จ าหน่าย เพื่อเพิ่มพนูความรู้ความสามารถแก่

นักศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต  

โครงการนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเปน็พฒันาด้าน

กระบวนการวางแผน จัดการผลิตภณัฑ์จากการ

ออกแบบ รวมถึงกลยุทธใ์นการจัดสินค้าเพื่อการ

จ าหน่าย เสริมสร้างองค์ความรู้ และเพิ่มพนู

ประสบการณ์เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ที่หลากหลาย

เกิดพฒันาการด้านเรียนและการออกแบบที่ดีขึ้น

ต่อไป

20 - 21 กรกฎาคม 

2560

หอ้งประชุมใหญ่ อ.เกศินี  ศรีสองเมือง 150  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย



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

เข้ำรว่มโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

14 บรรยายพเิศษ ID บรรยายพเิศษและอบรมเชิง

ปฏบิติัการเทคนิคการ

ออกแบบและตกแต่งพื้นผิวส่ิง

ทออย่างสร้างสรรค์

เพื่อเสริมสร้างใหน้ักศึกษามีความรู้และ

ประสบการณ์การออกแบบและตกแต่งพื้นผิวส่ิงทอ

ด้วยเทคนิคหลากหลายอย่างสร้างสรรค์ และ

สามารถน าเอาเทคนิค กระบวนการส้างสรรค์จาก

การเรียนรู้ไปใช้ในงานออกแบบสร้างสรรค์ส่ิงทอ 

ผลิตภณัฑ์ส่ิงทอต่างๆและเคร่ืองแต่งกาย  เปน็

การบรูณาการการเรียนการสอนกับรายวชิา 

807344 การออกแบบและตกแต่งพื้นผิวส่ิงทอ

สาขาวชิาการวชิาการออกแบบอุตสาหกรรม เปน็

การส่งเสริมงองค์ความรู้ และเพิ่มพนูประสบการณ์

เพื่อใหน้ักศึกษามีความรู้ที่หลากหลายเกิด

พฒันาการด้านเรียนและการออกแบบที่ดีขึ้นต่อไป

วนัที่ 24  สิงหาคม 

2560

หอ้งประชุมใหญ่ อ.เกศินี  ศรีสองเมือง 240 นส.ฉัตรฤดี  ประทมุไชย


