
ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

1 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ

ID โครงการแนะแนวสัญจร “ค้น

ไอดี คว้าไอเดีย ” ปีท่ี  2  

(เพ่ือการรับเข้าศึกษา  พ.ศ.

2561)

1. เพ่ือแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้

รู้จักสาขาออกแบบอุตสาหกรรมคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์มากย่ิงข้ึน

2. เพ่ือให้นักเรียน อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจ 

รับทราบนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษาในสาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3. เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้ังระดับปริญญาตรีและ 

ระดับบัณฑิตศึกษา

4. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับสาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7.5 เพ่ือสืบทอดการพัฒนา การออกแบบผลิตภัณฑ์

ให้มีความย่ังยืนไปพร้อมๆ กับการด ารงไว้ซ่ึงภูมิ

ปัญญาและศิลปหัตถกรรมท้องถ่ินอีสาน

ก.ค. - ธ.ค. 60 ณ  โรงเรียนอุดร

พิทยานุกูล / 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

  / โรงเรียนเซนต์แมร่ี 

/ราชสีมาวิทยาลัย / 

โรงเรียนอัสสัมชัญ

นางภาคินี       เปล่งดีสกุล  (หัวหน้า

โครงการ)

นางสาวกิตติวรรณ์  ไตรรัตนกิตติชัย 

นางกชามาส     ทินราช     

นายจักริน     เงินทอง

นางสาวกรรณภัสส์   สิริเกียรติย

2,000  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย 

สรุปกำรด ำเนินกำรกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560

สำขำวิชำกำรออกแบบอุตสำหกรรม  คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยขอนแก่น



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

2 workshop ID การอบรมเชิงปฏิบัติการ

แนวทางการศึกษาเพ่ือการ

ออกแบบส าหรับคนทุกกลุ่ม 

(Universal Design)  

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 

 4

1. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้แลกเปล่ียน

เรียนรู้แนวทางการศึกษาหลักการออกแบบเพ่ือคน

ทุกกลุ่ม

2. เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการ

ทางด้านการออกแบบเพ่ือคนทุกกลุ่ม

3. เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อจ ากัด และข้อควรค านึง

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือคนทุกกลุ่มและ

สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือสร้างสรรค์งาน

ออกแบบของตนได้

4. เพ่ือให้นักศึกษา มีโลกทัศน์ และความรู้ความ

เข้าใจในการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย(Universal 

Design)มากข้ึน

ในวันท่ี  26  

สิงหาคม  –  20  

กันยายน  2560

  บริเวณคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน

2. อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร

3. อ.ดร.รัตติกร ศิริขันต์ บุตรลา

4. อ.สมหญิง  พงศ์พิมล

5. อ.อภิญญา อาษาราช

6. (วิทยากร)   Dr.Paulette  R.  

Herbert  (Oklahoma  State  

University,  USA)

7. นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน   11  

 คน

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  จ านวน   11  

 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

3 โครงการตาม

แผนยุทธศาสตร์

คณะฯ

ID โครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเรียน  นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1

สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ประจ าภาคการศึกษาต้น  ปี

การศึกษา 2560

เน่ืองจากระบบการเรียนรู้ในระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษาน้ันมีความแตกต่างกันในหลายๆด้าน ซ่ึง

อาจมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการ

ใช้ชีวิตของนักศึกษาช้ันปีท่ี1 ในมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะการเรียนในสายวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรมท่ีมีการเรียนการสอนในภาคทฤษฎี

ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการ มุ่งเน้นความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์และการลงมือปฏิบัติการจริง  สาขาวิชา

การออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เล็งเห็นความส าคัญ

ในส่วนน้ี ทางสาขาน้ีจึงจัดโครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนเรียน ส าหรับนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้

นักศึกษาได้มีโอกาสสร้างความคุ้นเคย  ปรับตัวและ

เรียนรู้วิธีการเรียนการสอน  รวมถึงการเรียนรู้

วิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข 

กิจกรรมประกอบด้วย

1) กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้(How to learn) 

ได้แก่การแนะน าโครงสร้างหลักสสูตร แนะน า

วิธีการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา การท าความรู้จัก

กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพ่ี รวมไป

ถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนเป็นต้น

2) กิจกรรมแนะน าการใช้ชีวิตในการศึกษา

วันจันทร์ท่ี 8 

สิงหาคม 2560

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น,

อ.ดร.ณัฏฐพงศ์  พรหมพงศธร  

นางกชามาส  ทินราช 

 นางสาวกรรณภัสส์  สิริเกียรติ  

 นายจักริน  เงินทอง   

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 จ านวน  96  คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

4 workshop ID อบรมเชิงปฏิบัติการ การตัด

เย็บเบ้ืองต้น เตรียมความ

พร้อมก่อนการเรียนสายวิชา

ส่ิงทอและแฟช่ัน

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและ

สามารถใช้อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการตัดเย็บได้

 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ันตอน และ

กระบวนการตัดเย็บเบ้ืองต้น

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดเย็บส่วนส าคัญต่างๆ

 ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเป็นองค์ประกอบของเส้ือผ้าได้

 4. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความสามารถด้านการตัด

เย็บเบ้ืองต้นและสามารถน าไปใช้ประยุกต์ในการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายได้

วันท่ี 27 มิ.ย. -  1 

ก.ค. 60

ห้องปฏิบัติการส่ิงทอ 

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

1. อ.เกศินี ศรีสองเมือง  

2. คุณ กชามาส ทินราช   

3. นักศึกษาสาขาวิชา

การออกแบบ

อุตสาหกรรม ช้ันปีท่ี 2

 ท่ีเลือกสายวิชาส่ิงทอ

และแฟช่ัน จ านวน 12 

คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

5 workshop ID Work Shop การออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายจากส่ือผสม

จากทุนวัฒนธรรมอีสาน

1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กระบวนการออกแบบและการหาแนวคิดในการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ันตอน และ

กระบวนการผลิตจริง

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานการ

ออกแบบผ่านการน าเสนอในรูปแบบการจัด

กิจกรรมการแสดงเดินแบบ

 4. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และตระหนักถึง

คุณค่าของวัฒนธรรมอีสานและน ามาประยุกต์ใช้ใน

งานออกแบบได้

1-Sep-60 ห้องปฏิบัติการส่ิงทอ 

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

1. อ.เกศินี ศรีสองเมือง 

2. ดร. ชนัษฎา  จุลลัษเฐียร

3. อ.ชวนะพล น่วมสวัสด์ิ

4. กชามาส ทินราช

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

ช้ันปีท่ี 2 หลักสูตร

โครงการปกติ จ านวน  

55 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

6 workshop ID โครงการพิธีไหว้พระพิฆเนศ  

มอบเส้ือปฏิบัติการ  และ

ปฐมนิเทศการใช้ห้อง

ปฏิบัติงานการออกแบบ

อุตสาหกรรม  ส าหรับ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  สาขาวิชา

การออกแบบอุตสาหกรรม

1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ 

บุคลากรและนักศึกษาด้วยกันเอง  

2. เพ่ือให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรมได้รับความรู้เก่ียวกับการใช้ห้อง

ปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  

3. เพ่ือความเป็นศิริมงคลกับนักศึกษาก่อนเข้าฝึก

ปฏิบัติงานจริง

4. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี  

ศิลปะวัฒนธรรมท้องถ่ินท่ีดีงาม

5. เพ่ือเป็นการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้

นักศึกษามีขวัญและก าลังใจในการศึกษาเล่าเรียน  

6. สร้างจิตส านึกและตระหนักในความส าคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน

7. สร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักศึกษา

วันท่ี  14 – 15  

กันยายน  2560

ตึก  สนพ. /

ห้องปฏิบัติงานการ

ออกแบบ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยขอน

ก่น/

ลานพระพิฆเนศ  หอ

ศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ชวนะพล  น่วมสวัสด์ิ อาจารย์และบุคลากร

สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม

นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 ทุกช้ันปี

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

7 workshop ID โครงการสัมมนาฝึกงานไอดี 9

IDYMPIC 2016 : FIGHT FOR 

DREAM

1 เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของการ

ฝึกงานให้กับรุ่นน้อง

 2 เพ่ือช้ีแนะแนวทางให้ผู้เข้าร่วมฟังสัมมนาน าไป

ประยุกต์ใช้ในการฝึกงานในอนาคต

3 เพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เกิดความสามัคคี

ในหมู่คณะ

4 เพ่ือตอบปัญหาและข้อสงสัยให้กับผู้เข้าร่วมฟัง

สัมมนา

13 กันยายน พ.ศ.

2559

ห้องเขียนแบบ 1 

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.ขวัญทหัย  ธาดา นักศึกษาช้ันปีท่ี  4 

สาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

8 workshop ID อบรมเชิงปฏิบัติการ  เร่ือง 

มหัศจรรย์แพทเทิร์น   

(Miracle Pattern)
1.เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการสร้างแพ

ทเทิร์นข้ันสูง จากผู้เช่ียวชาญด้านการข้ึนต้นแบบ

แพทเทิร์นเส้ือผ้าด้วยกระดาษ

2. เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาด้แลกเปล่ียน

เรียนรู้กระบวนการสร้างแพทเทิร์นข้ันสูจาก

ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านสร้างแพทเทิร์นเพ่ือการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

3. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการตระหนักถึงบทบาทของ

นักออกแบบท่ีส่งผลต่อกระบวนการท่ีเก่ียวข้องใน

ส่วนงานต้นแบบและการส้รางแพทเทิร์น

4. เพ่ือให้นักศึกษาสายวิชาการออกแบบส่ิงทอ มี

โลกทัศน์ และความรู้ความเข้าใจในวิชาการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกายมากข้ึน

5.เพ่ือให้นักศึกษาสายวิชาการออกแบบส่ิงทอ

สามารถประยุกต์และส้รางแบบแพทเทิร์นเส้ือผ้า

เพ่ือการสร้างสรรค์เคร่ืองแต่งกายแบบข้ันสูงตาม

จินตนาการ

26 - 27  กรกฎาคม 

 2560

ห้องบัณฑิตศึกษา

และห้องปฏิบัติการ

พิมพ์ผ้า

อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง 1.นักศึกษาช้ันปีท่ี 3  

ผู้เรียนรายวิชา Basic 

Fashion  สาขา

ออกแบบอุตสาหกรรม 

จ านวน 7 คน

2.นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

ผู้เรียนรายวิชา 

Creative Design in 

Fashion Product 

สาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม จ านวน 

10 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

9 workshop ID การอบรมเชิงปฏิบัติการการ

ออกแบบพ้ืนท่ีแสดงสินค้าเพ่ือ

คนทุกวัย  ในหัวข้อ “พ้ืนท่ีส่ือ

วัสดุดีไซน์เพ่ือทุกคน” ส าหรับ

นักศึกษาสายวิชาการออกแบบ

เคร่ืองเรือน  สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์   ช้ันปีท่ี

  4

1 เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์ทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชน

ภายนอก

2 เพ่ือให้นักศึกษาได้ปฏิบัติการด้านการออกแบบ

พ้ืนท่ีแสดงสินค้าเพ่ือคนทุกวัยซ่ึงสามารถใช้งานจริง

ได้

3 นักศึกษาเรียนรู้ข้อจ ากัด และข้อควรค านึงในการ

ออกแบบพ้ืนท่ีแสดงสินค้าเพ่ือคนทุกวัยภายใต้

หัวข้อ“พ้ืนท่ีส่ือวัสดุดีไซน์เพ่ือทุกคน”และสามารถ

ประยุกต์ใช้เทคนิคเพ่ือสร้างสรรค์งานออกแบบของ

ตนได้

4 เพ่ือให้นักศึกษา มีโลกทัศน์ และความรู้ความ

เข้าใจในการออกแบบเพ่ือคนทุกวัย(Universal

Design)มากข้ึน

20-Aug-60 ห้องสนพ. 1 และ

ห้องปฏิบัติการเคร่ือง

เรือน  คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.สุรกานต์  รวยสูงเนิน  

อ.อภิญญา  อาษาราช

นายชวน  สีเรือง 

นายอนุชิต  บุตคาม

  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4  

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์  จ านวน   15  

 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

10 workshop ID การพัฒนานักศึกษาด้านการ

ออกแบบเรขศิลป์บน

ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายด้วย

เคร่ือง Laser cut

เป็นกิจกรรมท่ีผู้เข้าร่วมโครงการจะมีโอกาสได้รับ

การพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและ

คุณธรรมจริยธรรม และส่งเสริมให้บัณฑิตได้มี

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ครอบคลุมอย่างน้อย 5

ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติท่ี สกอ.ระบุไว้

15-Sep-60 ร้าน Ideastore อ.

เมือง จ. ขอนแก่น

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล นักศึกษาช้ันปี 3 

รายวิชา 807 332 การ

ออกแบบกราฟิกบน

ผลิตภัณฑ์และกราฟิก

เชิงทดลอง จ านวน 18 

  คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

11 ประชาสัมพันธ์

หลักสูตรและ

สนับสนุนการ

เรียนการสอน

ID โครงการ Roadshow 

นักศึกษาในรายวิชาสัมมนา 1.เพ่ือประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ

และการเตรียมความพร้อมเพ่ือศึกษาต่อในสาขา

ออกแบบอุตสาหกรรมแก่นักเรียนระดับช้ันมัธยม

ปลายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัด

ใกล้เคียง

2.เพ่ือพัฒนาทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงาน

จากประสบการณ์ตรง

3.เพ่ือฝึกการท างานร่วมกับผู้อ่ืนให้เกิดความสามัคคี

ในหมู่คณะ

18-Aug-60 โรงเรียนสุรธรรม

พิทักษ์  อ.เมือง จ.

นครราชสีมา

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 

สาขาออกแบบ

อุตสาหกรรม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

12 workshop ID Work Shop การออกแบบ

เคร่ืองแต่งกายจากทุนทาง

วัฒนธรรม
1.  เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

กระบวนการออกแบบและการหาแนวคิดในการ

ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย

 2.  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ข้ันตอนและ

กระบวนการผลิตเคร่ืองแต่งกายจากการใช้ผ้ามัดหม่ี

 3.  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าเสนอผลงานการ

ออกแบบผ่านการน าเสนอในรูปแบบการจัด

กิจกรรมการแสดงเดินแบบ

 4. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้และตระหนักถึง

คุณค่าของวัฒนธรรมอีสานและลุ่มแม่น้ าโขงและ

น ามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบได้

 

มิถุนายน - สิงหาคม

  2560

ห้องปฏิบัติการส่ิงทอ 

คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

ช้ันปีท่ี 3 หลักสูตร

โครงการปกติ จ านวน  

12 คน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

13 นิทรรศการ ID ร่วมจัดงานมหกรรม

อารยสถาปัตย์และนวัตกรรม

สุขภาพเพ่ือคนท้ังมวล  คร้ังท่ี 

 1

1 เพ่ือจัดแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้ังระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

3 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

กับการด ารงไว้ซ่ึงภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรม

ท้องถ่ิน 

ในระหว่างวันท่ี  29 

 กรกฎาคม -  3  

สิงหาคม  2560

อิมแพค  เมืองทอง

ธานี  กรุงเทพมหานคร

อ.อภิญญา  อาษาราช นักศึกษาสายวิชาการ

ออกแบเคร่ืองเรือน  

ช้ันปีท่ี  4  จ านวน  5  

ราย

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

14 ประกวดแบบ ID ทางเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดู

งานภายในประเทศ  กิจกรรม

การพัฒนาออกแบบแฟช่ันเชิง

สร้างสรรค์ส าหรับนักศึกษา  

ภายใต้โครงการยกระดับ

ผลิตภัณฑ์  SMEs  สู่ตลาดโลก

  (Global  Reach)  

ส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

13 - 14 มิถุนายน

2560

กรุงเทพมหานคร อ.เกศีนี  ศรีสองเมือง นักศึกษาสาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม 

 จ านวน  3  ราย

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

15 นิทรรศการ ID โครงการจัดแสดงและเผยแพร่

ผลงานการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม งาน

เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ 

(IICF) 2017

โดยในคร้ังน้ีทางศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง

ประเทศ ได้จัดงานน้ีข้ึนในระหว่างวันท่ี 23-26 

มีนาคม 2560  ณ ศูนย์นิทรรศการและการ

ประชุมไบเทค  พร้อมท้ังได้จัดให้มีส่วนนิทรรศการ

 University Street ซ่ึงเป็นการสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาให้ใช้เวทีงาน IICF เป็นโอกาสใน

การเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยและจัดแสดงผลงาน

ต้นแบบด้านหัตถกรรม อันเป็นส่วนหน่ึงในกลไก

ส าคัญในการสืบสานเอกลักษณ์และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน และเป็นส่วนหน่ึงในการส่งเสริมให้เยาวชน

คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และการพัฒนา

ความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆ

ด้วยเหตุน้ีจึงเกิดโครงการจัดแสดงและเผยแพร่

ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ในงาน

เทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ  ซ่ึงนอกจากจะเป็น

การสนับสนุนความร่วมมือจากบันทึกข้อตกลง

ระหว่างองค์กรการศึกษาและองค์กรระหว่าง

ประเทศในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตด้านการ

ออกแบบในระดับภูมิภาค การส่งเสริมการพัฒนา

วิชาชีพทางด้านการออกแบบและโอกาสทางการ

ในระหว่างวันท่ี 23 -

 26  มิถุนายน 2560

ศูนย์การประชุมไบ

เทค บางนา ฮอลล์ 

EH103 – 104

อ.สมหญิง พงศ์พิมล    ท่ีปรึกษา

โครงการ

อ.เกศินี ศรีสองเมือง   ผู้รับผิดชอบ

และประสานงานโครงการ

อ.ขวัญหทัย ธาดา   ผู้ประสานงาน

และผู้ร่วมด าเนินโครงการ

อ.ภาคินี เปล่งดีสกุล  ผู้ประสานงาน

และผู้ร่วมด าเนินโครงการ

นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 

จ านวน 2 คน  ตัวแทน

นักศึกษาเพ่ือติดต้ัง

ผลงาน ดูแลงาน 

น าเสนองาน และ

จัดเก็บผลงาน

นักศึกษาปริญญาโท 

จ านวน 4 คน ตัวแทน

นักศึกษาเพ่ือติดต้ัง

ผลงาน ดูแลงาน 

น าเสนองาน และ

จัดเก็บผลงาน

นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

16 ประกวดแบบ ID ทางเข้าร่วมกิจกรรม  

workshop  โครงการแม็ค

สมาร์ท  ปีท่ี  2  ของบริษัท  

แม็คกรุ๊ป จ ากัด  (มหาชน)

ส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

13 - 14  กรกฎาคม

 2560

 ณ  บริษัท  แม็คกรุ๊ป

 จ ากัด  (มหาชน)  

กรุงเทพมหานคร

อ.ขวัญหทัย  ธาดา

อ.เกศินี  ศรีสองเมือง

อ.ภาคินี  เปล่งดีสกุล

20  ราย นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

17 ประกวดแบบ ID เข้าร่วมประกวดในโครงการ  

Modern  Spirit  House

ส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

15 - 16  สิงหาคม  

2560

ของบริษัท  แท็งค์  

ดีไซน์  แอนด์  โปร

ดักช่ัน  จ ากัด  

ร่วมกับบริษัท  ทีที

เอฟ  อินเตอร์เนช่ัน

แนล  จ ากัด

อ.ชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร 30  ราย นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

18 นิทรรศการ ID เข้าร่วมแสดงผลงานการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  ภายใต้

ช่ือโครงการ            Young 

 Designer  Showcase  ใน

งาน  Thailand  

International  Furniture  

Fair  TIFF  2017

1 เพ่ือจัดแสดงผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของ

นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท้ังระดับปริญญาตรี และ

ระดับบัณฑิตศึกษา

3 เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์

กับการด ารงไว้ซ่ึงภูมิปัญญาและศิลปหัตถกรรม

ท้องถ่ิน

7 – 12 กรกฎาคม  

2560

อาคารชาเลนเจอร์  2

 – 3  อิมแพ็คเมือง

ทองธานี  

กรุงเทพมหานคร

อ.อภิญญา  อาษาราช 20  ราย นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

19 ประกวดแบบ ID เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

โครงงาน “กล้าใหม่สร้างสรรค์

ชุมชน” รอบชิงชนะเลิศ

ส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

ระหว่างเดือน

กุมภาพันธ์ – 

มิถุนายน  2560

ธนาคารไทยพาณิชย์

สาขาใหญ่  

กรุงเทพมหานคร

อ.ชวนะพล  น่วมสวัสด์ิ 15  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย



ล ำดับ ประเภทกิจกรรม หลักสูตร ช่ือกิจกรรมโครงกำร วัตถุประสงค์ วันเวลำ สถำนท่ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้ร่วมโครงกำร
จ ำนวนนักศึกษำ

เข้ำร่วมโครงกำร
ผู้ประสำนงำนโครงกำร

20 นิทรรศการ ID โครงการแสดงผลงาน

โครงการออกแบบทาง

อุตสาหกรรมประจ าปี

การศึกษา 2559

1. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานทางการ

ออกแบบอุตสาหกรรมของสาขาวิชาการออกแบบ

อุตสาหกรรม 

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สู่สาธารณชน

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจในกระบวนการสร้างสรรค์

ผลงานทางการออกแบบอุตสาหกรรม

3. เพ่ือเป็นการกระชับและส่งต่อความร่วมมือ

ระหว่างเครือข่ายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการ

ให้บริการวิชาการทางการออกแบบอุตสาหกรรม

4. เป็นการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชาจากผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียผ่านการน าเสนอผลงานทางการ

ออกแบบข้ันสุดท้าย 

พฤษภาคม - มิถุนายน  2560ศูนย์สรรพสินค้าเซ

นทรัลพลาซ่า 

ขอนแก่น

อาจารย์หลักสูตรฯ  สาขาวิชาการ

ออกแบบอุตสาหกรรม

80  คน นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย

21 ประกวดแบบ ID ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ี

ใช้ในชีวิตประจ าวันท่ีเก่ียวกับ

ดินป้ัน ประจ าปี 2560

หัวข้อ “Clay for your 

lifestyle ของใช้ดินป้ันใน

สไตล์คุณ”

ส่งเสริมให้นักศึกษาหาประสบการณ์จริง  ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์

22  เมษายน - 

10  มิถุนายน  2560

บริษัท นาราแฟคทอร่ี

 จ ากัด  กรุงเทพฯ

อ.ขวัญหทัย ธาดา 20 นส.ฉัตรฤดี  ประทุมไชย


