


 

 

  

  
 

 

คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์  มหาว ิทยาลัย 
เกษตรศาสตร ์  ม ีคณบดีเป ็นผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาและ
รับผิดชอบงานของคณะ มีรองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ 
ทำหน้าที่และรับผิดชอบงานตามที่คณบดีมอบหมาย 
โดยมีคณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นผู้กำหนดนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในด้านการออก
นโยบายและการบริหารจัดการ รวมทั้งมีคณะกรรมการ
ชุดต่าง ๆ ภายใต้การกำกับดูแลของคณบดี รองคณบดี 
และหัวหน้าภาควิชา ในการดำเนินการจัดการตาม
นโยบายต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

การบริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2561 
ถึ งวันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นการบริหารงานตาม
นโยบาย การกำกับควบคุม  และการดูแลของ
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยได้รับความร่วมมือ

ร่วมใจในการทำงานของคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต
ของคณะ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ทำให้ชื่อเสียงของคณะ
เป็นที่รู ้จักและได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมาก
ยิ่งขึ้น  

เอกสารฉบับนี ้จ ัดทำขึ ้นเพื ่อรวบรวมผลการ
ดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของคณะ ได้แก่ ด้านการเรียน
การสอน ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
ต่างประเทศ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และผลงานที ่เป็นความ
ภาคภูมิใจของคณะ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี เพ่ือเป็นการ
สื่อสารให้สาธารณชนได้รับทราบ 

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือ
จากคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า  ในการ
ช่วยกันพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เจริญก้าวหน้า
และมีช ื ่อเส ียงมากยิ ่งข ึ ้น พร ้อมกันนี ้ขอขอบคุณ
ผู ้บริหารมหาวิทยาลัย รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา 
ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่า
ทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและร่วมแรงร่วมใจ 
ในการดำเนินงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็น
อย่างดีมาโดยตลอด 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค์ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

     พฤษภาคม  2565 
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1. บทนำ 
1.1 ประวัติของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ก่อกำเนิดมาจากสาขาวิชา
บริหารก่อสร้าง เป็นสาขาวิชาหนึ่งในภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตามนโยบายการขยายโอกาสทาง
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมุ่งหวังที่จักเปิด
โอกาสทางการศึกษาและขยายองค์ความรู้ให้ครบวงจรในฐานะ
มหาวิทยาลัยของรัฐ แผนการก่อตั ้งคณะจึงเริ ่มถูกบรรจุ
นับตั้งแต่แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 7 
(พ.ศ. 2535 – 2539) และได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย
ให้บรรจุลงในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544) โดยก่อตั ้งเป็นภาควิชาในระยะ
เร ิ ่มแรก ต ่อมาในเด ือนม ิถ ุนายน พ.ศ. 2537  ภาคว ิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงถือกำเนิดและเปิดสอนอย่างเป็น
ทางการ และหลังจากนั้น 6 ปี สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้มีมติเห็นชอบให้เป็นคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั ้งแต่
วันท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา 

 

 

 

 

 

 

ในปี พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อนุมัติ
ให้ปรับโครงสร้างภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย
กำหนดให้มีสำนักงานเลขานุการคณะ เพื่อทำหน้าที่บริหาร
จัดการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และให้มีการแบ่งส่วนงานของสำนักงาน
เลขานุการ เป็น 3 งาน ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ 
งานบริการการศึกษา และงานบริการทางวิชาการและวิจัย  

ในปี พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์อนุมตัิ
ให้ปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงาน
เลขานุการใหม่ โดยให้แยกงานบริการวิชาการและวิจัยไปจัดตั้ง
เป็นศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์  

เป็นหน่วยงานภายในและไม่แบ่งส่วนราชการ และให้เพิ่มงาน
ในสำนักงานเลขานุการคณะอีก 3 งาน รวมเป็น 5 งาน คือ 
งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ 
งานนโยบายและแผน งานอาคารสถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ์ 

 
ในปี พ.ศ. 2556 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

มีนโยบายให้คณะที่มีการแบ่งส่วนงานภายในเป็นสาขาวิชาหรือ
ชื ่ออื ่น ดำเนินการเสนอขอปรับโครงสร้างองค์กรให้เป็น 
“ภาควิชา” เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบการศึกษา
และภาควิชาของมหาวิทยาลัย และรองรับการบริหารงานและ
การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต่อมาเมื ่อวันที่ 28 ตุลาคม 
พ.ศ. 2557 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีมติอนุมัติให้ปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ออกเป็น 5 หน่วยงาน ได้แก่ ภาควิชาสถาปัตยกรรม ภาควิชา
ภูมิสถาปัตยกรรม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ศูนย์วิจัยและ
บริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักงานเลขานุการ 
โดยในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ให้แบ่งออกเป็น 5 งาน 
ประกอบด้วย งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา 
งานคลังและพัสดุ งานนโยบายและแผน และงานอาคาร
สถานท่ีและโสตทัศนูปกรณ์ 

เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตั ้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2558 กอปรกับมหาวิทยาลัยได้นำแนวคิดของระบบการ
บริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
องค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ได้ดำเนินการทบทวนภารกิจและการจัดโครงสร้างองค์กรของ
สำนักงานเลขานุการ ให้เกิดความชัดเจนและครอบคลุม
ขอบเขตภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของคณะ
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ตามพันธกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้เสนอ
ขอปรับโครงสร้างองค์กร จากเดิม 5 งาน เหลือ 4 งาน โดย
“ยุบงานอาคารสถานที่และโสตทัศนูปกรณ์” ไปเป็น “หน่วย
อาคารสถานที่” อยู่ภายใต้สังกัดงานบริหารและธุรการ และขอ
เปลี่ยนชื่อ “งานนโยบายและแผน” เป็น “งานแผนพัฒนา และ
สื่อสารองค์กร” ซึ่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 
จึงทำให้สำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วย 4 งาน คือ 
งานบริหารและธุรการ งานบริการการศึกษา งานคลังและพัสดุ 
และงานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร ตั้งแต่วันท่ี 4 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา 

ปัจจุบันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดโครงสร้าง
การแบ่งส่วนงานภายในคณะ ประกอบด้วย 

1. สำนักงานเลขานุการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
1.1 งานบริการการศึกษา 
1.2 งานบริหารและธุรการ 
1.3 งานคลังและพัสดุ 

1.4 งานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร 
2. ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
3. ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม 
4. ภาควิชานวัตกรรมอาคาร 
5. ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

1.2 ตราประจำคณะ สีประจำคณะ ต้นไม้ประจำคณะ 

 
ตราประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

สีประจำคณะ สีเทา – ดิน  

 
ต้นไม้ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้นยางนา 

1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร 
ปรัชญา : 

เชื่อมั่นในการออกแบบและสร้างสรรคส์ภาพแวดล้อม 
ด้วยความรบัผิดชอบต่อสังคม 

วิสัยทัศน ์: 
เป็นที่ยอมรับในการเป็นคณะที่นำองค์ความรู้ด้าน 

การออกแบบสิ่งแวดล้อมสรรคส์รา้ง ไปสู่การปฏิบัติวิชาชีพ
ได้จริง ด้วยความรับผดิชอบต่อสังคม มุ่งสู่สังคมอยู่ดีมสีุข

และการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

พันธกิจ : 
สร้างบณัฑิตและองค์ความรู้ด้านการออกแบบสิ่งแวดล้อม

สรรค์สร้าง รวมถึงการให้บริการดา้นวิจัย และบริการ
วิชาการที่มีความใส่ใจต่อสังคม ชุมชน เพื่อส่งเสรมิสุขภาวะ

และความยั่งยืน 

ค่านิยม : 
คิดและทำอยา่งสร้างสรรค ์
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1.4 ผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ผศ.ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 
ผศ.ประวุฒิ  แย้มยลงาม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและกิจการพิเศษ/รักษาการ
หัวหน้าสำนกังานเลขานุการ 

 
ผศ.ดร.สุภาพร  แก้วกอ  เลีย่วไพโรจน ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสือ่สารองค์กร 

 
อ.กฤษดา  ประเสริฐสทิธิ ์

รองคณบดีฝ่ายบรกิารวิชาการ/รักษาการหัวหน้า
ศูนย์วจิัยและบรกิารวิชาการ 

 
อ.ขวญัชยั  กาแก้ว 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 
อ.เพกา  เสนาะเมอืง 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

 
รศ.ดร.ศนิ  ลิม้ทองสกุล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา 

 
อ.ดร.สุธิดา  สตัยากร 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
รศ.ดร.นวลวรรณ  ทวยเจริญ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวจิัย 

 
ผศ.ดร. ศริเดช สุริต 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ 

 
อ.ดร.กนัติทัต ทับสุวรรณ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต 

 
ผศ.ดร.สุปรยีา หวังพชัรพล 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการ 
 

 
ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวเิทศสมัพันธ ์

 
อ.นภาวดี  โรจนธรรม 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพนัธ ์

 

http://bid.arch.ku.ac.th/bit/nuanwan-tuaycharoen/
http://bid.arch.ku.ac.th/bit/kantitut-tubsuwan/
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1.5 คณะกรรมการประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

  

 
ผศ.ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค ์
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์

 

 
ศ.เลอสม  สถาปิตานนท ์
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 
ผศ.ประวุฒิ  แย้มยลงาม 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนสิิตและกิจการพิเศษ 

 
ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ  เลีย่วไพโรจน ์

รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสือ่สารองค์กร 

 
ผศ.ฐิติวุฒ ิ ชยัสวัสดิอ์าร ี

หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม 

 
รศ.ดร.ชนกิานต ์ ยิม้ประยูร 

หัวหน้าภาควิชานวัตกรรมอาคาร 

 
ผศ.ดร.ธนาศรี  สัมพนัธารกัษ์  เพ็ชรยิ้ม 

หัวหน้าภาควิชาภูมสิถาปัตยกรรม 
 

 
อ.กฤษดา  ประเสริฐสทิธิ ์

หัวหน้าศูนย์วิจยัและบรกิารวชิาการ 

 
อ.ดร.โอฬาร  เจริญชยั 

ผู้แทนคณาจารย ์
 

 
นางนิธนิาถ  เห็นจงชม 

เลขานกุารคณะกรรมการประจำคณะฯ 
 

น.ส.พุทธภรณ์  มะละคำ 
ผู้ช่วยเลขานกุารคณะกรรมการประจำคณะฯ 
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1.6 โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

โครงสร้างการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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2. ข้อมูลพื้นฐาน 
2.1 บุคลากร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แบ่งประเภทบุคลากรตาม
ตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา และอายุ เพื่อวางแผน
พัฒนาบุคลากร การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และการบริหาร
จำนวนอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยได้มีการวิเคราะห์
อัตรากำลังของอาจารย์แต่ละหลักสูตรทุกปี และจัดทำแผนใน
การขออัตรากำลังทดแทนผู้ที ่กำลังจะเกษียณอายุ ทั ้งยังได้
จัดสรรให้บุคลากรได้รับสวัสดิการตามสิทธิที ่พึงได้รับตาม
ประเภทของบุคลากร 

ในปี พ.ศ. 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 86 คน แยกเป็นสายวิชาการจำนวน 52 คน และ
บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการจำนวน 34 คน 
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ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ และผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ
ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
ผศ.ทองพันธุ์  พูนสวุรรณ 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ 

 
ศ.เกียรติคุณ อรศิริ  ปาณินท์ 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

 
รศ.ยุพยง  เหมะศิลปิน 

ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

 
รศ.ดร.เอกรินทร์  อนุกูลยุทธธน 
ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

 
รศ.ดร.ชวลิต  นิตยะ 

ผูม้ีความรูค้วามสามารถพิเศษ 

2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตร จำนวน 
ระดับปริญญาตร ี 4 
ระดับปริญญาโท 3 
ระดับปริญญาเอก 3 

รวม 10 
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2.3 ข้อมูลนิสิต 

▪ จำนวนนิสิตเข้าใหม่ จำแนกตามระดับการศึกษา 

จำนวนนิสิตแรกเข้าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างปีการศึกษา 
2560 – 2563   

 
▪ นิสิตทั้งหมด จำแนกตามระดบัการศึกษา 

จำนวนนิสิตทั ้งหมดของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างปี
การศึกษา 2560 – 2563   

 
▪ ผู้สำเร็จการศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา 

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ระหว่างปี
การศึกษา 2560 – 2563  

 

▪ ภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

ภาวะการได้งานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 – 2563 
โดยคิดเป็นร้อยละของจำนวนบัณฑิตที่ เข้าบันทึกข้อมูล  
ในระบบสำรวจภาวการณ์ได้งานทำของนิสิต ที่สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ของกองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

2.4 การเงินและงบประมาณ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได ้ร ับการจ ัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินเป็นประจำทุกปี และเงินรายได้คณะ ที่
ได้มาจากการดำเนินงาน แยกตามหมวดรายรับ – รายจ่าย  
เปรียบเทียบย้อนหลัง 4 ป ี

▪ กราฟแสดงรายรับ – รายจ่ายเงินงบประมาณแผน่ดนิ  

 
▪ กราฟแสดงรายได้หลัก ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม

การศึกษา และรายได้จากการบริการวิชาการ เปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายหลัก ประกอบด้วย งบบุคลากร และงบดำเนินงาน  
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▪ กราฟแสดงภาพโดยรวมของรายรับ-รายจ่ายของเงิน
รายได้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

2.5 อาคารสถานที่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ตั้งอยู่บนถนนไพฑูรย์  
อิงคสุวรรณ ทางด้านทิศตะวันออกติดอาคารสารนิเทศ 50 ปี 
ด้านทิศตะวันตกติดภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร ด้านทิศเหนือ
ติดคณะประมง ด้านทิศใต้ตรงข้ามกับโรงเรียนสาธิตแห่ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยอาคาร 3 อาคาร 
ได้แก่ อาคารเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ช้ัน อาคารสถาปัตยกรรม 
7 ชั้น และอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบ
อุตสาหกรรม 9 ช้ัน ทั้ง 3 อาคาร มีพื้นท่ีอาคารรวม 21,864.60 
ตารางเมตร จำแนกพ้ืนท่ีใช้งานได้ดังนี้ 

▪ ข้อมูลจำนวนห้อง         หน่วย : ห้อง 

ชื่ออาคาร ห้องเรียน/สตูดิโอ ห้องปฏิบัติการ/วิจัย ห้องประชุม 
ห้องสำนักงาน/

ภาควิชา 
อาคารเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ช้ัน 
(ปี พ.ศ. 2561-2564) 

6 2 0 1 

อาคารสถาปตัยกรรม  7  ช้ัน 
(ปี พ.ศ. 2561-2564) 

9 7 4 4 

อาคารปฏิบตัิการรวมด้านนวัตกรรม 
การออกแบบอุตสาหกรรม 9 ช้ัน 
(ปี พ.ศ. 2564) 

25 12 3 5 

รวม 40 21 7 10 

▪ ข้อมูลด้านพ้ืนที ่         หน่วย : ตารางเมตร 
ชื่ออาคาร พ้ืนที่ใช้สอย พ้ืนที่ทางเดิน พ้ืนที่รวม 

อาคารเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ช้ัน (พ.ศ. 2561-2564) 2,250.30 1,634.97 3,894.27 
อาคารสถาปตัยกรรม  7  ช้ัน (พ.ศ. 2561-2564) 6,361.37 5,020.91 11,382.28 
อาคารปฏิบตัิการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม 9 ช้ัน (พ.ศ. 2564) 3,300.65 3,287.40 6,588.05 

รวม 11,912.32 9,943.28 21,864.60 
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2.6 ทรัพย์สินเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัย 

ทรัพย์สินเพื่อการสนับสนุนการเรียนการสอนและการ
วิจัยประกอบด้วย ครุภัณฑ์เฉพาะทาง ครุภัณฑ์อาคารและ
สถานที่ ครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์
สำนักงาน ครุภัณฑ์กิจการนิสิต และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดย
ทรัพย์สินทั้งหมดลงทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ERP ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

 

 

 

▪ เครื่องมือตรวจวัดในศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางอาคาร (CBIT) 
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▪ ห้องปฏิบัติการต้นแบบดิจติอล (Digital 

Prototyping Laboratory : DPL) 

 

 

 

 

▪ เครื่อง laser cutter 

 

▪ เครื่องจำลอง Virtual reality 

 

▪ เครื่องพิมพ์ 3 มิต ิ
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▪ เครื่อง Printer ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

 

 

3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 การเรียนการสอน 

คณะฯ มีพันธกิจด้านการศึกษาที่สำคัญ ได้แก่ การจัด 
การเรียนการสอนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน การผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
เป็นไปตามลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์  ทั ้งย ังมีการ
พัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมการศึกษาที่เน้นความเชี่ยวชาญ
วิชาชีพในบริบทของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในรอบ 4 ป ีดังนี ้

กิจกรรมการเรียนการสอน/ประชุมสัมมนาวิชาการ/workshop 

▪ โครงการ BE Writing camp ในวันที่ 13 – 15 มิถุนายน  
2561 ณ บ้านคุ้งธารา จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

 
▪ การประชุมสัมมนาวิชาการในระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 

เรื่อง พลังงานและสถาปัตยกรรมสีเขียว (8th International 
Conference on Sustainable Energy and Green Architecture : 
SEGA 08) จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2562 
ณ โรงแรมบางกอก ชฎา ณ กรุงเทพฯ 
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▪ โครงการชิมลางสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างบรรยายโดย 
รศ.ดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์ เรื ่อง การเมืองกับการสรรค์สร้าง
สถานที ่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
▪ การประชุมเช ิงปฏิบ ัต ิการร ่วมสำหร ับน ักศึกษา

นานาชาติ “Rural Community Development” ในวันที่ 19 – 27 
สิงหาคม 2562 ณ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และห้อง
ประชุมนคร ศรีวิจารณ ์

 

 

▪ การบรรยาย เรื ่อง “Visual and Environmental 
Quality Metrics” ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้อง
ทองพันธุ์ พูนสุวรรณ 

 
▪ โครงการ Let’s Talk about Landscape “Visual 

and Environmental Quality Metrics” ในวันอังคารที ่ 29 
ตุลาคม 2562 ณ ห้องทองพันธุ์ พูนสุวรรณ  

 
▪ กิจกรรมวาดภาพบันทึกการประชุมวิชาการ นิสิตได้

ร่วมทำงานบันทึกการประชุมวิชาการ ASEAN-China Symposium 
on Ecologically Friendly Urban Development 2019  โ ดย
บันทึก สรุป และสร้างเป็นภาพของการสัมมนาในแต่ละหัวข้อ 
ทั้งการปาฐกถาเดี่ยว และสัมมนากลุ่ม ที่แสดงการประยุกต์
ทักษะให้ได้ประโยชน์ในหลายทาง และเป็นประสบการณ์ที่ดี
สำหรับนิสิตในการสังเกตการณ์การประชุมระดับนานาชาติ ใน
ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ 
ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร 
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▪ กิจกรรม Magic Circle การทำงานออกแบบของเล่น 

และนำไปให้เด็กในจังหวัดสระแก้ว รวมถึงร่วมก่อสร้างสนาม
เด็กเล่นและเครื่องเล่นกับนิสิตและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
แห่งอื่น ระหว่างวันท่ี 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2563 

 
▪ การทำ workshop ตามโจทย์การออกแบบด้วยงาน

กลุ่ม และมีนิสติปี 2 – 3 เป็นผู้ดูแลให้คำปรึกษา ในวันท่ี 28 
กรกฎาคม 2563  

 
▪ โครงการออกแบบห้องแห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 

เป็นการออกแบบโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของนิสิตช้ันปีที่ 3 
มีอาจารย์ขวัญชัย กาแก้ว เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันที่ 10 
กันยายน 2563 

 

 
▪ กิจกรรมเสวนาออนไลน์ "Technology Sketch Design" 

ซึ่งจัดร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยให้นิสิตได้
นำเสนอผลงานต่อยอดผลงานวิจัยที่นิสิตได้ทำการศึกษาและ
ออกแบบเป็นแนวคิด (sketch design) ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
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▪ การจัดเสวนาศิษย์เก่าสู่สากล "Alumni International 

Journeys" ในวันสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 

 

 

▪ โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน 
และศิษย์เก่านวัตกรรมอาคาร ระหว่างวันที ่8 – 9 มกราคม 2565 
ณ โรงแรมเขาใหญ่ลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
▪ การเสวนา “เข้านอก ออกใน สนามวิจัย” ในวันที่ 4  

กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางระบบออนไลน์ 
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▪ รายวิชา 01248697 สัมมนา จัดกิจกรรมสัมมนากลุ่ม
ย่อย หลักสูตรปรชัญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ใน
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 

 
 

กิจกรรมการเรียนการสอน/โครงการทัศนศึกษา/ศึกษาดูงาน 

▪ การทัศนศึกษาชุมพร – ประจวบคีรีขันธ์ ในรายวิชา 
01241461 นิเวศวิทยาภาคสนามเพื่องานภูมิสถาปัตยกรรม 
ในวันที่ 31 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดชุมพร 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

 

 
▪ รายวิชา 01240413 การออกแบบสถาปัตยกรรมยั่งยืน 

จัดกิจกรรมความร่วมมือกับ RESEARCH & INNOVATION FOR 
SUSTAINABILITY CENTER (RISC) ศูนย์กลางการคิดค้นนวัตกรรม
ด้านที่อยู่อาศัยเพื่อความยั่งยืน และ Mulberry Grove โดย MQDC 
ในวันที่ 30 มกราคม 2562 
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▪ โครงการทัศนศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี  ในรายวิชา 
01241445 ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 
ณ ตลาดเก่าสามชุก พิพิธภัณฑ์บ้านควาย และ นาเฮียใช้ จังหวัด
สุพรรณบุรี 

 

 

 
▪ โครงการทัศนศึกษาด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม

ยั่งยืนสีเขียว ณ ประเทศศรีลังกา จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16 - 20 
พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศศรีลังกา 

 

 
▪ โครงการทัศนศึกษาวังน้ำเขียวและฉะเชิงเทรา ใน

รายวิชา 01241411 การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรม V และ 
รายวิชา 01241461 นิเวศวิทยาภาคสนามเพื ่องานภ ูมิ
สถาปัตยกรรม ในวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2563 ณ สถานี
วิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช Coolliving Farmville และป่าสงวน
แห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด 

 

 

 



 

19 
 

 
▪ นิสิตในรายวิชาปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ 

เรียนร่วมกับวิชา Scrap Design ได้จัดกิจกรรมนำเสนอผลงาน
ออกแบบเศษวัสดุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน Ford (FREC) โดย
ได้รับการสนับสนุนเศษวัสดุจาก Wacoal และ ADDA ในวันที่ 
18 มีนาคม 2564 

 

 
▪ การทัศนศึกษาโครงการก้าวแรก....สู่ภูมิฯ ในวันท่ี 27 

มีนาคม 2564 ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

 

 

 

 
▪ นิสิตเข้าเยี่ยมชมโชว์รูมแสดงสินค้า และรับฟังการ

บรรยายจากวิทยากรจาก Motif Group, Norse Republics 
House of Fritz Hansen และ Chanintr ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย
ส ินค้างานออกแบบจากผู ้ผลิตชั ้นนำของโลก ในวันที ่  8 
กันยายน 2564 
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▪ การบูรณาการรายวิชา Sketch design ช้ันปีท่ี 3 กับ
โจทย์การปรับปรุงศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น
โครงการประกวดแบบท่ีทำร่วมกับทางศูนย์หนังสือ มก. เพื่อนำ
แบบท่ีชนะการประกวดไปพัฒนาต่อเป็นแบบก่อสร้างจริงต่อไป 
ในวันท่ี 23 กันยายน 2564 

 

 

 

 
▪ นิสิตในรายวิชา 01242371 (การออกแบบเพื่อธุรกิจ

อาหาร) หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 
ได้นำผลงานจากโครงงานออกแบบผลิตภัณฑ์และธุรกิจนมเกษตร 
ไปนำเสนอในงานครบรอบ 60 ปี ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มก. 
ในวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 
▪ นิสิตรายวิชา 01249542 และ 01249596 ทัศนศึกษา

นอกสถานที่ในละแวกพื้นที่ชุมชนตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 
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▪ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา : 
ภูลังกา ในวันที่ 28 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ตำบล
ผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา 

 

 

 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิต 
▪ โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิต
เป็นประจำทุกปี โดยเป็นการชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับ
นิสิตทราบ พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปรญิญาตร ี
ช้ันปีท่ี 2 – 5 ที่มีผลการเรียนสูงสุด 

- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ปีการศึกษา 2561 

 

 

 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ปีการศึกษา 2562 
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- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ปีการศึกษา 2563 แบบออนไลน ์

 

 

 
- โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม ่ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน ์

 

 

 

▪ โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาและประชุมนิสิต 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการวันพบอาจารย์
ที ่ปรึกษาและประชุมนิสิตเป็นประจำปีทุกปี ทั ้งภาคต้นและ
ภาคปลาย พร้อมทั้งมอบเหรียญเรียนดีและประกาศนียบัตร
ให้แก่นิสิตในระดับปริญญาตรีของคณะ 

- โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2561 
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- โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

- โครงการวันพบอาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 
▪ โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตย์ เป็นกิจกรรมที่

ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เป็นกิจกรรมที่นิสิตจะ
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและชุมชน โดยการนำความรู้
จากการศึกษามาใช้ประโยชน ์ 

- โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตย์ ครั้งที่ 16 ประจำป ี2562 
ณ โรงเรียนบ้านวังผาลาด หมู่ที่ 7 บ้านวังผาลาด ตำบล
เขาบาลแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี    

 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตย์ ครั้งที่ 17 ประจำป ี2563 

ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเทคนิคอาสา 1 ตำบล
แม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก   
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- โครงการค่ายอาสาพัฒนาสถาปัตย์ ครั้งที่ 18 ประจำป ี2564 
ณ ชุมชนวัดบางบัว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 
 

▪ โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต 

เป็นโครงการสำหรับเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตที่จะ
สำเร็จการศึกษาสำหรับเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานอย่างเต็ม
รูปแบบ รวมทั้งให้ทราบถึงหลักการประพฤติปฏิบัติตัว การ
วางตัวที ่เหมาะสม มารยาทและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
รวมถึงขั้นตอนการเข้าสู่วิชาชีพ และการสอบขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ 

- โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 

 

 
- โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 
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- โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

▪ โครงการสัมมนากิจการนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในด้านต่าง ๆ 

ในการบริหารจัดการให้แก่สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สำหรับนำไปปรับใช้ดำเนินการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการสัมมนากิจการนิส ิต ปี พ.ศ. 2562 เร ื ่อง การ
บริหารงานกิจกรรมนิสิตด้วยระบบ PDCA 

 

 

 

 
- โครงการสัมมนากิจการนิสิต ปี พ.ศ. 2564 เรื่อง การจัดทำ

แผนกิจกรรมนิสิตและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยระบบ PDCA  
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- โครงการสัมมนากิจการนิสิต ปี พ.ศ. 2564 เรื่อง การบริหาร

โครงการอย่างมีประสิทธิภาพของสโมสรนิสิต 

 

 

 

 

 
▪ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต เป็น

กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใน
สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อเป็นเกียรติแก่บัณฑิตในทุกปีการศึกษา 

- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 
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- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 

 

 

 

 
- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 
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- งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

▪ โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน เป็นโครงการ
เตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงานสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพื่อเป็นการ
แนะนำแนวทางการปฏิบัติตน ระเบียบข้อบังคับ การเตรียมความ
พร้อมก่อนการฝึกงาน ตลอดจนแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อตัวนิสิตและสร้างทัศนคติที่ดีในการฝึกงานของนิสิตต่อไป 

- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2561 
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- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2562 

 

 

 

 

- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึกงาน ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

▪ โครงการอบรม เรื ่อง “การจัดการกับอารมณ์และ
ความเครียดสำหรับนิสิต” ได้เชิญวิทยากรได้แก่ คุณจอมเทียน 
จันสมรัก นักเขียน/ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า และ ดร.สุววุฒิ วงศ์ทาง
สวัสดิ์ นักจิตวิทยาการปรึกษา ในวันท่ี 25 กันยายน 2562 
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▪ มาตรการในการช่วยเหลือและบรรเทาให้นิสิตระดับ
ปริญญาตรี แนวทางในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
ให้นิสิตภาคปกติคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้กำหนดแนวทางในการ

ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้นิสิตภาคปกติคณะ 

โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการเรียนออนไลน์

อันเนื ่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส   

โคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพของนิสิต 

 

 

 

 
▪ ระบบติดตามสุขภาวะนิสิต สำรวจนิสิตในการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทำระบบติดตามสุข
ภาวะนิสิต และสำรวจนิสิตในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

 
▪ ทุนการศึกษา ประเภทขาดแคลน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได ้มอบทุนการศึกษา 
ประเภทขาดแคลน ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 15 ทุน  รวม
เป็นเงินท้ังสิ้น 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อช่วยเหลือ
นิสิตที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบทางรายได้จากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI0-19) 

 

▪ การจัดการเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ดำเนินการเปิดช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ผ่านช่องทางเอกสาร หรือช่องทางออนไลน์  
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3.3 ความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษา
ต่างประเทศ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีการจัดทำบันทึกความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ (MOU) ปีการศึกษา 
2560 – 2563 ดังนี ้

สถาบันคู่สัญญา ความร่วมมือ 
(สถานะ) 

กิจกรรมที่ผ่านมา 

ENSAP BORDEAUX   ระดับคณะ นิสิตแลกเปลี่ยน 
ENSA NANTES ระดับคณะ นิสิตแลกเปลี่ยน 
UNIVERSITY OF 
KASSEL  

ระดับคณะ นิสิตแลกเปลี่ยน 

SEMYANG UNIVERSITY  ระดับคณะ Workshop 
DUTA WACANA 
CHRISTIAN UNIVERSITY 

ระดับคณะ - 

TOKYO 
METROPOLITAN 
UNIVERSITY 

ระดับคณะ Workshop 

สถาบันการศึกษาที่มีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เป็น
คู่สัญญาความร่วมมือในระดับมหาวิทยาลัย ซึ ่งจะทำความ
ร่วมมือกันในอนาคต 

University Type Curriculum 
Mendel University in 
Brno (Mendel 
University of 
Agriculture and 
Forestry in Brno) 

General 
Agreement 

Landscape 

Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universitat 
Hannover 

Appendix to 
MOU Student 
Exchange 
Agreement 

มาแลกเปลี่ยนเม่ือ
ปี 2560 

Universita Politecnica 
delle Marche 

Memorandum of 
Understanding 

Dipartimento di 
Ingegneria Civile, 
Edile e 
Architettura 

HAS University of 
Applied Sciences 

Memorandum of 
Understanding 

Spatial & 
Environmental 
Planning 

Universidade de 
Lisboa 

Agreement on 
Academic and 
Cultural 
Cooperation 

Faculdade de 
Arquitetura 

University Type Curriculum 
KTH Royal Institute of 
Technology 

Memorandum of 
Understanding 

School of 
Architecture 

Newcastle University Memorandum of 
Understanding 

School of 
Architecture, 
Planning and 
Landscape 

University of 
Portsmouth 

Memorandum of 
Understanding 

Portsmouth 
School of 
Architecture 

University of 
Strathclyde 

Collaborative 
Agreement + 
Addendum to 
Collaborative 
Agreement 

Strathclyde 
Architecture 
International 
School. 

University of 
Westminster 

Progression 
Agreement 

The Department 
of Architecture 
and Interiors 

ปีการศึกษา 2560 – 2563 มีจำนวนอาจารย์ชาว
ต่างประเทศ นิส ิตที ่ม ีการแลกเปลี ่ยนทั ้ง Inbound และ 
Outbound ดังนี ้
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โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับความร่วมมอืกับต่างประเทศ

ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในรอบ 4 ป ี

▪ โครงการ International Design Workshop กับ 
Semyung University เพื่อเสนอแนวทางการออกแบบฟื้นฟู 
Urban regeneration แก่ย่าน downtown เมือง Jecheon 
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในวันที่ 29 มกราคม 2561 

 

 

 
▪ Seismic Workshop ณ Universitas Kristen Duta 

Wacana, Indonesia ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 

 

 
▪ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้การต้อนรับ Mr.Kees 

Pieter Rade เอกอัครราชฑูตแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 
ประจำราชอาณาจักรไทย ในการเยี ่ยมชม Scrap Lab และ 
Scrap Shop ในวันท่ี 2 พฤศจิกายน 2561 
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▪ โครงการ International Student Workshop on 

Designing Resilient and Sustainable Peri-Urban Landscape 
in Thailand โดยดำเนินการร ่วมกับ National Chung Hsing 
University, Taiwan ในวันท่ี 19 – 23 สิงหาคม 2562 

 

 

 

 

▪ กิจกรรมงานความร่วมมือโครงการ “Human Needs ” 
เป็นความร่วมมือระหว่างนิสิตจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์และการวางผังจาก Vienna University of Technology 
ในวันท่ี 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 
▪ Architectural Design Studio Workshop between 

Kasetsart University and Universitas Indonesia ในวันที่  
25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน  2564 ผ่านระบบออนไลน์ 
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▪ การให้การต้อนรับ Prof. Klaus Schmitz-Gielsdorf 

จาก Bauhaus-Universität Weimar มาเย ี ่ยมชมคณะและ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบัน ในวันท่ี 6 มกราคม 2565 

 

 
▪ การประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการสำหร ับน ิส ิตในระดับ

นานาชาติ (International Student Workshop) ภายใต้หัวข้อ 
“2019 Rural – up Program” ณ ประเทศไต ้หว ัน จ ัดโดย 
National Chung Hsing University (NCHU) และมหาวิทยาลัย
ในเมืองไทจง (Taichung) ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลของไตห้วัน 
ในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 – 31 กรกฎาคม 2562 
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▪ การให้การต้อนร ับคณะอาจารย์และนิส ิต จาก 
Diponegoro University, Indonesia เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ตลอดจน
ร่วมกันหารือถึงแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต 

 

 

 
 

3.4 การวิจัย 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการดําเนินงานด้านการ
วิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาและนํา
ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เผยแพร่สู่สาธารณะ ใน
รูปแบบของโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยทั้งจาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางการวิจัยทั้งในและนอกประเทศ และ 
พัฒนาบุคลากรทางการวิจัยของคณะ เพื่อสร้างผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพให้สามารถตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ตลอดจนพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการได้และ

เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อไป โดยดำเนินการผ่านโครงการ/
กิจกรรมดังนี้ 

▪ โครงการฝ ึกอบรมเชิงปฏิบ ัต ิการ "การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ : รุ่นที่ 8 : AKU 
Research Academy : AF8” ในวันท่ี 11 - 12 มิถุนายน 2561 
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▪ โครงการอบรมออนไลน์ “AKU Research Academy” 
หัวข้อ : AKU สู้ SCOPUS ในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2564 

 
▪ โครงการอบรมออนไลน์ “AKU Research Academy” 

หัวข้อ : AKU สู้ SCOPUS ครั้งที ่ 2 หัวข้อ : ชิงทุนวิจัยไม่ใช่
เรื่องยาก ในวันท่ี 19 สิงหาคม 2564 

 
ผลการดำเนินการวิจัยและผลงานทางวิชาการในรอบ 4 ปี 

มีรายละเอียดดังนี้ 

▪ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ (Journal) ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 

 
▪ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ทางวิชาการ (Journal) ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล กพอ. 

 

▪ บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื ่องจากการประชุมว ิชาการระดับชาติ  (Proceeding) 
ระดับชาติ และนานาชาติ  

 

▪ ตำราหรือหนังสือหรืองานแปล 
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▪ ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ดำเนินการ 

 

▪ ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร 

 
ผลงานสิทธิบตัรและอนุสทิธิบัตรบางส่วนในรอบ 4 ปี ดังนี ้

▪ สิทธ ิบ ัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ล ัง” เลขที่
สิทธิบัตร 59529 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “โต๊ะข้าง” เลขที่
สิทธิบัตร 57227 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นายยุทธนา ลายทอง 
และ นายรหัท เลิศโสภาภรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “โต๊ะ” เลขที่
สิทธิบัตร 57228 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นายยุทธนา ลายทอง 
และ นายรหัท เลิศโสภาภรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “โต๊ะ” เลขที่
สิทธิบัตร 57229 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นายยุทธนา ลายทอง 
และ นายรหัท เลิศโสภาภรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ซองใส่ของ” เลขท่ี
สิทธิบัตร 62796 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ 

 
▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่

สิทธิบัตร 63068 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่
สิทธิบัตร 64964 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ 

 
 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่
สิทธิบัตร 64965 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ 

 
 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ทุ่นลอยน้ำ” เลขท่ี
สิทธิบัตร 68213 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ นางสาวภวิกา โสมภูมิ 
และ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต และคณะ 
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▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่
สิทธิบัตร 72955 ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ นายปรีดา ศรีสุวรรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ซองใส่สมุด” 
เลขท่ีสิทธิบัตร 64963 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ นางสาวรุ่งทิพย์ ลุยเลา 

 
▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่

สิทธิบัตร 72956 ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ นายปรีดา ศรีสุวรรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่
สิทธิบัตร 72957 ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ นายปรีดา ศรีสุวรรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่
สิทธิบัตร 72958 ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สิงห์ อินทรชูโต และ นายปรีดา ศรีสุวรรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กระเป๋า” เลขที่
สิทธิบัตร 72959 ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.สงิห์ อินทรชูโต และ นายปรีดา ศรีสุวรรณ์ 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีการนำไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ “แก้ว (ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ออล แคร์ พลัส จำกัด)” 
เลขที ่ส ิทธ ิบ ัตร 1902003884 ผ ู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต  

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีการนำไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ “ช้อน (ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ออล แคร์ พลัส 
จำกัด)” เลขที ่ส ิทธิบัตร 1902003885 ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์  
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีการนำไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ “ถ้วย (ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ออล แคร์ พลัส 
จำกัด)” เลขที่สิทธิบัตร 1902003886 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

▪ สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์และมีการนำไปต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ “จาน (ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ กับ บริษัท ออล แคร์ พลัส 
จำกัด)” เลขที่สิทธิบัตร 1902003950 ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์      
รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต 

▪ อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “บล็อกที่เสริม
โครงกลวงแนวตั ้ง” เลขที ่อนุส ิทธิบัตร 14205  ผู ้ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา วิศิษฎ์ศํกดิ์ และคณะ 

 
▪ อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “ส่วนผสมเนื้อ

บล็อกปูนซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าว” เลขที่อนุสิทธิบัตร 14619  
ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา วิศิษฎ์ศักดิ์ 
และคณะ 

▪ อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “แผ่นวัสดุจาก
ใบสักผสมยางบงและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่อนุสิทธิบัตร 
15406  ผู ้ออกแบบผลิตภัณฑ์ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา 
วิศิษฎ์ศํกดิ์ และคณะ 

▪ อนุสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ “กรรมวิธีการ
ผลิตสารที ่มีฤทธิ ์ต้านเชื ้อแบคทีเรียจากใบและเปลือกต้น
หมักม่อ” เลขที่อนุสิทธิบัตร 15956  ผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
นางสาวขวัญใจ คำมงคล และคณะ 
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▪ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการดีเด่นในรอบ 4 ปี ดังนี ้

▪ ก ิจกรรม WORKSHOP บ ูรณาการก ับการว ิจัย
สิ่งแวดล้อมเพื่อดำเนินชีวิตที่กระฉับกระเฉง : การวิจัยเพื่อสรร
สร ้างส ิ ่งแวดล้อมที ่เอ ื ้อต่อกิจกรรมทางกาย กรณีศ ึกษา
สวนสาธารณะชุมชนในเขตเมือง โดย อาจารย์ ดร.สิกิต อริฟวิโดโด 
(หัวหน้าโครงการ) 

 

 
▪ กิจกรรม WORKSHOP บูรณาการกับการวิจัยเรื่อง

การศึกษาปรากฎการณ์เกาะความร้อนเมืองและยุทธศาสตร์
เพื ่อปรับตัวต่อปรากฎการณ์ในเมืองหลักของประเทศเอเชีย
ตะว ันออกเฉ ียงใต ้  ได ้ร ับท ุนจาก Asia pacific network 
global change research foundation โดย อาจารย์ ดร.สิกิต 
อริฟวิโดโด (หัวหน้าโครงการ) 

 

 
▪ โครงการพัฒนาโปรแกรมแบบจำลองสารสนเทศ

อาคารเขียว (Green Bim) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรนันท์ 
ทักขนนท์ (หัวหน้าโครงการ) 

 

 
▪ โครงการพื้นที่อยู่ดีมีสุข : การออกแบบสิ่งแวดล้อม

สรรค์สร้างเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 
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▪ โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาวะ 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วไทย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 

 
▪ โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในที่พักอาศัยเพื่อ

การฟื้นฟูผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้า โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ (หัวหน้าโครงการ) 

 

 
▪ โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อเพิ่มสมรรถนะการวิจัย

ระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร: กรณีศึกษา ที่พักอาศัย
สำหรับผู ้สูงอายุ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 

 

 
▪ โครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมและรักษาการดําเนินชีวิต

ของผู้อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางในคลองเตย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 
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▪ โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่อยู่ดีมีสุข โรงพยาบาล

สมเด็จพระยุพราช ระยะที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ 
สินอุไรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 

 

 

 

 
▪ โครงการเสริมสร้างนโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมสรร

สร้างเอื้อต่อกิจกรรมทางกาย ผ่านการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบ ัต ิการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก  โดย 
อาจารย์ ดร.สิกิต อริฟวิโดโด (หัวหน้าโครงการ) 

 
▪ โครการพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษ

และโรงเรียนเด็กพิเศษที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาการ: เด็กที่มี
ความบกพร่องทางสติปัญญา และเด็กออทิสติกเพื่อลดความเสี่ยง
ในการแพร่ระบาดโรคติดเชื ้อทางเดินหายใจ และโควิด-19      
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ (หัวหน้าโครงการ) 
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3.5 การบริการวิชาการ  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีการดําเนินงานด้านการ

บริการวิชาการ ให้คำปรึกษาและออกแบบสถาปัตยกรรม 
ภูมิสถาปัตยกรรม วางผังเมือง/ผังชุมชน/ผังบริเวณ จาก
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำรายละเอียด
การก่อสร้าง ประมาณราคากลาง และควบคุมงานก่อสร้าง 
รวมทั้งการให้คำปรึกษาการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งยังมีการผลักดันให้เกิดการบูรณาการการบริการ
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย เพื่อให้กับนิสิต
ของคณะสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อ
สร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ การให้บริการทางวิชาการ
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามรอบการบริหารงานของ
คณบดี 4 ปี มีจำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งจากแหล่งทุน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 110 โครงการ เป็น
เงินสนับสนุนการบริการวิชาการรวมทั้งสิ้น 50,019,504.85 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

▪ จำนวนโครงการพัฒนาวิชาการภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลยั 

 
▪ งบประมาณโครงการพัฒนาวิชาการภายนอกและ

ภายในมหาวิทยาลัย 

 

โครงการบริการวิชาการ ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ที่ดำเนินการในช่วง 4 ปี ได้แก ่

▪ โครงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน “การ
ออกแบบวางผังภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ธรรมชาติ: 
พื้นที่กันชนของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง บริเวณหน่วย
พิทักษ์ป่าทุ่งแฝก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี 
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▪ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมบูรณาการการเรียน
การสอน “การวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมเพื่อการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ธรรมชาติ การออกแบบและวางผังบริเวณ
และพัฒนาเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สถานีวิจัยและฝึกนิสิต
วนศาสตร์ หาดวนกร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” 

 

 
▪ โครงการศลิปะเยียวยาผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 

 

 

 

 

▪ โครงการย่านนวัตกรรมศรีราชาได้รับงบประมาณใน
การศึกษาวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติให้ทำการศึกษา
เขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมในอำเภอศรีราชา ด้วยความร่วมมือของ
หน่วยงาน 5 ฝ่าย ได้แก่ ภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม และภาคเอกชน 

 
▪ งานนิทรรศการ "โรงพยาบาลชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

๘๐ พรรษา โรงพยาบาลที่เป็นมากกว่าโรงพยาบาล" จัดแสดง 
ผลงานการออกแบบอาคารสืบสานพระราชปณิธาน พร้อมบอก
เล่าเรื่องราววิถีชีวิตชุมชน และกระบวนการทำงานอย่างมีส่วน
ร่วมของบุคลากรโรงพยาบาล ภาคีสถาปนิกและคนในท้องถิ่น 
ทั้ง 10 จังหวัดทั่วประเทศ 

 

 

 



 

44 

▪ โครงการปร ับปร ุงอาคารการไฟฟ ้านครหลวง 
สำนักงานใหญ่ เพลินจิต รับรองการเป็นอาคารเขียว (Green 
Building) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ ยิ ้มประยูร 
(หัวหน้าโครงการ) 

 
▪ โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและแผน
ป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ปี 2561  โดย ผ ู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์ (หัวหน้าโครงการ) 

 

 

 

 

 

 
▪ โครงการศึกษาประสิทธิภาพของหมอนไส้หลอดใน

การป้องกันแผลกดทับผู้ป่วยติดเตียงและแนวทางใหม่ในการ
พัฒนาหลอด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต 
(หัวหน้าโครงการ) 
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▪ โครงการให้คำปรึกษาและวิจ ัย "ศูนย์ทดลองพืช
พรรณประกอบอาคาร" โดย อาจารย์ ดร.กันติทัต ทับสุวรรณ 
(หัวหน้าโครงการ) 

 

 
▪ โครงการออกแบบก่อสร้างสิ ่งอำนวยความสะดวก

สำหรับแหล่งนันทนาการในพื้นที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี (หัวหน้าโครงการ) 

 

 

▪ โครงการศึกษาแนวคิดการออกแบบอาคารเขียว ตาม
เกณฑ์การประเมินความยั ่งยืนทางพลังงานและสิ ่งแวดล้อม 
(TREES) โครงการพัฒนาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซนซ ีโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิกานต์ 
ยิ้มประยูร (หัวหน้าโครงการ) 

 
▪ โครงการจ้างปรับปรุงเกณฑ์ผลิตภัณฑ์นำกลับมาใช้

ใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ 
อินทรชูโต (หัวหน้าโครงการ) 

 
▪ โครงการพัฒนารถสระผมเพื่อผู้ป่วยติดเตียงเพื่อการ

พยาบาล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต (หัวหน้า
โครงการ) 
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3.6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะสถาป ัตยกรรมศาสตร ์มี ก ิ จกรรมและการ
ดำเนินงานในภาพรวมด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในรอบ 4 ปี ดังนี ้

▪ พิธีไหว้ครูช่าง เนื ่องจากการเรียนการสอนทางด้าน

สถาปัตยกรรม ถือว่าเป็นศาสตร์ทางด้านศิลปะแขนงหนึ่ง จึงนับถือ

ครูซึ่งเป็นที่เคารพสำหรับผู้ประกอบการศิลปะ พิธีไหว้ครูช่าง

จัดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และเพื่อเป็น

การแสดงความเคารพต่อผู้เป็นเจ้าของวิชาความรู้เป็นประจำทุกปี 

 

 

 

 

▪ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณี
สงกรานต์ในรั้วสถาปัตย์เกษตร เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย
คณะได้จ ัดก ิจกรรมสรงน ้ำพระ รดน ้ำดำหัว  และขอพร
คณาจารย์อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นประจำทุกปี 

 

 

 

 
▪ โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นสัญจร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 จัดขึ้น
เพื่อให้นิสิตใช้ความรู้และทักษะทางการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์
สิ ่งที ่ดีให้แก่ชุมชน โดยได้ร่วมกับชุมชนตลาดริมน้ำสามโคก 
(บางเตย) ตำบล สามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธาน ี
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▪ โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม

พื้นถิ่นสัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำปี 2561 “ตลาด
โบราณนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา” 

 

 

 
▪ กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม การทาสี

ซ่อมแซมวัดไทรน้อยบริเวณรอบโบสถ์ และกำแพงวัดที่เสียหาย
จากน ้ำท ่ วม ช ุมชนไทรน ้อย อำเภอบางบาล จ ั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ปี 2561 
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▪ โครงการค่ายอาสาพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมพื้นถิ่น
สัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติสมเดจ็พระ
เจ้าอยู ่ห ัว ร ัชกาลที ่ 10 “ท่าฉลอม จั งหวัดสมุทรสาคร” 
ประจำปี 2562 โดยใหน้ิสิตออกแบบภาพและนำเสนอแบบร่าง
แก่ชุมชน และชุมชนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากนั้น
ปรับปรุงแบบ และลงมือวาดภาพเสร็จอย่างสวยงาม 

 

 

 
▪ โครงการเรียนรู้เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม

พื ้นถิ ่นสัญจร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจำปี  2563 
“ตลาดน้อย” ชุมชนตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 

 

 

 
▪ โครงการจดัทำแผนที่และออกแบบภูมิสถาปตัย์เพื่อ

บูรณะวดัอรญัญิก จังหวัดพิษณโุลก ปี 2564 

 

3.7 การบริหารและจัดการบุคลากร 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบการศึกษาต่อ การเข้ารับการ
อบรมพัฒนา เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน เพื่อเพิ่มเติม
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผ่านโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

▪ โครงการสัมมนาบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ปี พ.ศ. 2561 – 2564  
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▪ โครงการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน (AKU Best 

Improvement Award) ประจำปี 2560 เรื่อง การประชาสัมพันธ์
หนังสือใหม่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ QR Code 
ในวันที่ 7 กันยายน 2560 

 

 

 
▪ การแลกเปลี ่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะทำงาน

ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
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▪ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารโครงการ

ด้วยกระบวนการคุณภาพ (PDCA)” เป็นโครงการที่ดำเนินการ
เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มีความรู้ ความ
เข้าใจถึงแนวคิด หลักการ และการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารโครงการ/
กิจกรรมในภารกิจของตนเอง ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2562 

 

 

▪ การศึกษาดูงานโครงการ Chula Zero Waste 
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ดำเนิน
โครงการ/กิจกรรมในการจัดการฃยะมูลฝอยและขยะอันตราย
ในพื้นที่เมืองและมีการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ครั้งที่ 1 
วันที่ 29 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 

 
▪ โครงการสัมมนา "มาทำความรู้จัก EdPEx กันเถอะ" 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิด 
หลักการ และการดำเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ในวันท่ี 4 ธันวาคม 2562 
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▪ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์

การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์" สำหรับนำไปต่อยอดในการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ ในวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 

 

 

 
▪ กิจกรรมส่งเสริมการสร้างสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี

ภายในองค์กร ในการบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ "นิสิตกับ
การสร้างสุข (ภาวะ) แนวทางการรับมือกับนิสิตป่วยโรคซึมเศร้า
สำหรับอาจารย์และบุคลากร" ในวันที่ 14 กันยายน 2562 
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▪ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติ
การคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : AKU GO 2021” ในวันที่ 1 
ธันวาคม 2563 

 

 

 

 
▪ โครงการเพิ่มศักยภาพทาง Digital ของบุคลากรสาย

สนับสนุนและช่วยวิชาการ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 
2, 27 ตุลาคม 2563 และ 3 พฤศจิกายน 2563 

  

 

 

 
▪ การอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และ

บุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 รูปแบบ online เรื่อง "OKRs 
กับการพัฒนาองค์กรอย่างสร้างสรรค์" 

 

 

 



 

53 
 

▪ โครงการอบรมลายเซ็นดิจิตอล AKU Digital Identity 
ในรูปแบบ online ให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร 
ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

 

 

 
▪ การอบรมออนไลน์ KU.UDC Easy Talk on Depression 

ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ : ในวันที่โรคทางจิตเวชแวะมาเยี่ยมเยียน 
ในวันท่ี 18 ธันวาคม 2564 

 

▪ โครงการสำนักงานสีเขียว 
- การอบรมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

ในหัวข้อ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการ
ดำเนินงาน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การ
สื่อสารและสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและ
พล ังงาน หมวดท ี ่  4 การจ ัดการของเส ียหมวดท ี ่  5 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย และหมวดที ่ 6 การ
จัดซื้อจัดจ้าง ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 
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- การฝึกอบรมเรื่อง  การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา
สำนักงานสีเขียวใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวข้อการ
ฝึกอบรม “แนวทางการบริหารจัดการขยะ ขยะพลาสติก 
การคัดแยกขยะ และเส้นทางสู่ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล” ในวันท่ี 
20 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 

 
 

- การดูงานสำนักงานสีเขียว ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ้อมน้อย 
ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม ในวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 

 

 

 
- การบรรยายโครงการสำนักงานสีเขียวในหัวข้อ "การจัดการ

ขยะเพื่อสิ่งแวดล้อม ในวันท่ี 17 กันยายน 2563 
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- การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินสำนักงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Green Office 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  

 

 

 

▪ โครงการพัฒนาระบบงานในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างถูกต้องและเป็นระบบ ในวันท่ี 5 มิถุนายน 2563 

 

 
▪ โครงการ Mini KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปัน และ

ถ่ายทอดทักษะระบบงานด้าน IT ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การสร้าง
แบบสอบถามด้วย google form 2) การใช้โปรแกรม Ms.Excell 
และ 3) การออกแบบด้วยเครื่องมือออนไลน์ Info Graphic 
ในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 
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▪ โครงการ KM แลกเปลี ่ยนเร ียนรู ้  เร ื ่อง  การทำ
ตำแหน่งชำนาญการ สายสนับสนุนทางวิชาการของพนักงาน
เงินรายได้ โดยให้ความรู้เนื้อหาของกฎระเบียบขั้นตอนและ
หลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งชำนาญการให้แก่บคุลากรคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 

 

 

 
▪ การประชุมเชิงปฏิบัต ิการคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรเชิงรุก เพื่อการจัดการแบบบูรณาการ ในวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 
▪ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนผลการดำเนนิงาน

และวางแผนงบประมาณ ป ีงบประมาณ 2565 - 2566 : THE 
LEGACY, Workshop for AKU Future" ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 
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3.8 ความภาคภูมิใจ AKU News 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ร ับรางวัล ทั ้งในระดับ

หน่วยงาน ระดับบุคลากร และระดับนิสิต โดยมีผลงานเด่นท่ี
ได้รับรางวัลดังนี ้

หน่วยงาน 

▪ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสำนักงาน  
สีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ประจำปี 2563 

 

 

▪ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภท 
รางวัลสำหรับคณะขนาดกลางและเล็ก ด้วยคะแนน 87 % ใน 
"โครงการ Best Practice ด้านการปฏิบัติงานด้านการเงิน 
การคลัง และบริหารพัสดุ" 

 

 
▪ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชมเชย จาก

การประกวด "โครงการ KU Data Driven Competition" 
จัดโดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์  จำนวน 2 ทีม ได้แก่   
ทีมงานแผนพัฒนาและสือ่สารองค์กร และทีมงานคลังและพัสด ุ
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บุคลากร 

บุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปี พ.ศ. 2561 

▪ รองศาสตราจารย์ ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์ประจำ
ภาควิชานวัตกรรมการอาคาร และนางสาวณัฐฎี ศรีดารานนท์ 
นิส ิตปร ิญญาเอกหลักส ูตรปร ัชญาดุษฎีบ ัณฑิต สาขาวิชา
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง ได้รับรางวัล Silver Medal Award (สาขา 
Building/Architecture/Construction) จากผลงาน “ Indirect 
Light Sky Dome with Natural Ventilation” จากงานแสดง
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ "46th International Exhibition 
of Inventions Geneva 2018“ ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

  

 

 

▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ ์อารีย์ อาจารย์
ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม ผู ้แทนสถาปนิกผู ้ออกแบบ
อนุร ักษ์/ปรับปรุง เข้าร ับพระราชทานรางวัลอนุร ักษ์ศิลป
สถาปัตยกรรมด ีเด ่น ประจำปี 2561 จากสมเด ็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 
 

บุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปี พ.ศ. 2562 

▪ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ได้รับรางวัล
สินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2562 (Design Excellence 
Award 2019 : Demark 2019) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) 
"Scrap Lab silver spoon" และได้รางว ัลระดับนานาชาติ 
GOOD DESIGN AWARD  (GMark) 2019 โดยเข้าร ับรางวัล
จาก Atsushi Oi, president of Japan Institute of Design 
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Promotion (JDP) ผลงานคือ ช้อนสำหรับผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่
มีปัญหากล้ามเนื้อมือและแขน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

 
▪ รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำ

ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาศิลปะการ
ออกแบบ (ผู้เช่ียวชาญสร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม) 
ประจำปี 2562 เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติศิลปินร่วมสมัย โดย
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม 

 

บุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปี พ.ศ. 2563 

▪ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัมพล แสงเอี้ยม อาจารย์ประจำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ ที่ได้รับรางวัล Design Excellence 
Award (DEmark) ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและดิจิทัล เป็น
เวทีประกวดรางวัลที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มอุตสาหกรรมการ
ออกแบบสินค้าของประเทศไทย 

 
▪ อาจารย์ขวัญชัย กาแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชา

สถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล สร้างสรรค์ดีเด่น ด้านสถาปัตยกรรม 
ผลงานการออกแบบอาคารสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพล โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา ในงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานออกแบบและ
สร้างสรรค์ ครั้งท่ี 4 
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▪ รองศาสตราจารย์ ดร. สิงห์ อินทรชูโต อาจารย์ประจำ
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ที ่ได้ร ับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
บุคลากรซีเนียร์ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จากผลงาน "พรม
อัพไซเคิลจากขยะพลาสติกเพื ่องานสถาปัตยกรรม" ในการ
ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

นิสิต 

นิสิตที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปีการศึกษา 2561 

▪ นายพสิษฐ ์ภาคเจริญ นางสาวศิริพร โซะเฮ็ง นิสิตช้ันปี
ที่ 4 ภาควิชาสถาปัตยกรรม และ นางสาวรจนา วัฒนศิลป์ นิสิต
โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมอาคาร (ภาคพิเศษ) 
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการ
ประกวดแนวคิดออกแบบผลิตภัณฑ์การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สิ ่งของเหลือใช้ Eco Upcycling ในงาน Eco Creative Design 
Award 2018 จากผลงาน Brick Straw ผนังจากหลอดพลาสติก 

 

 
▪ นางสาวปิยธิดา ศรีอุดม นางสาวพิมพ์วิภา สุวัตนพงศ์ 

และนางสาวภิรัญญา สิทธิเดชากุล นิสิตภาควิชานวัตกรรมอาคาร 
ได้รับรางวัลชนะเลิศนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และ popular 
vote จากผลงาน "เก ้าอ ี ้จากแกนกระดาษ“ จ ัดโดยคณะ
สิ่งแวดล้อม 
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▪ นายอรช ุน กาฬภ ักดี  น ิส ิตช ั ้นป ีท ี ่  3 ภาคว ิชา

สถาปัตยกรรมได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบเหรียญรุ่น KU78 
ในโครงการประกวดออกแบบเสื้อรุ่นและเหรียญรุ่น KU78 

 
▪ นายวัฒนา นากสุก และ นายกฤษฎ์ แพรพันธ์ นิสิตช้ัน

ปีที่ 5 ภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ในโครงการประกวดแบบ The  Phenomenon Luxury Design 
Contest การประกวดออกแบบบ้าน ไฮเอนท์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 
The Phenomenon เราไม่ใช่แค่สร้างบ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์
ของ The Emperor House 

 

 
▪ นายศุภณัฐ ศรินนภากร และ นายธนัท งามเดโช 

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรมได้รับรางวัลชมเชย
จ า ก ก า ร ปร ะ ก วด  The Fifth “WenKe Cup” Collegiate 
Landscape Design Competition การพัฒนาพื ้นที ่เมืองเก่า
เพื่อการอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
ย่าน Dongshizhen เมือง Zhijiang จังหวัด Yichang มณฑล 
Hubei ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
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▪ นายณชพล เฉลิมลักษณ์ และ นายศุภวิชญ สุขงานิสิต

ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวด
ออกแบบสวนก่ึงสำเร็จรูป (Modular Instant Garden) และได้
นำแบบมาจัดสวนจริงใน Garden Zone งานบ้านและสวน 2018 

 

นิสิตที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปีการศึกษา 2562 

▪ นางสาวณัฏฐาทิพย์ เจริญศิริพรกุล และ นางสาวอมรรตัน์ 
ไชยพิเดช นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ในงาน Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2019 ภาคใต้
แนวคิด Happy garden  จัดแสดงผลงานที่สวนปาร์คนายเลิศ 

 
▪ อาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาควิชานวัตกรรมอาคาร 

เข้าร่วมประกวดก่อพระเจดีย์ทราย ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศ 
อ ันด ับ 2" ในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในร ั ้วนนทรี 
ประจำปี 2562 
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▪ นางสาวอ ัญช ิสา เสนาช ัย ศ ิษย ์ เก ่ า ภาคว ิชา
สถาปัตยกรรมที่ได้รับรางวัล Best of Architecture category 
ในการประกวดผลงานวิทยานิพนธ์ Degree Shows 2019 ที่
จ ัดโดย art4D จากผลงาน “สถาปัตยกรรมเพื ่อการฟื ้นฟู
การเกษตรด้วยนวัตกรรมการออกแบบบนพ้ืนท่ีสวนตาล” 

 

▪ นายปรัตกร อินทรกำแหง และนางสาวกรกนก วิมลนิมิตร 
นิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม ช้ันปีท่ี 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ใน “Design contest: New Trend New Gen” โดย 
AP จากประกวดออกแบบตกแต่งภายในห้องชุดคอนโดโครงการ 
Aspire งามวงศ์วาน ภายใต้แนวความคิด  “New Trend New Gen” 

 

 
 
นิสิตที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปีการศึกษา 2563 

▪ นายวทัญญู วิภูสิทธิกุล และนางสาวจิตตานันท์ สวัสดิ์
พงศธร นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 จากงาน Nai Lert Flower & Garden 
Art Fair 2020 
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▪ นายณชพล เฉลิมลักษณ์ นิสิตชั ้นปีที ่  4 ภาควิชา  
ภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล  
รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากประกวดออกแบบตกแต่งบ้าน หัวข้อ 
อยู่ “บ้านท่าน” อย่านิ่งดูดาย : Sustainable – Innovative  – 
Realistic ระดับนิสิตนักศึกษา 

 

 
▪ นางสาวณัฐสุดา บุญช่วย นิสิตชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัล

เหรียญทอง การเเข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภททีมหญิง 5 คน 
น ้ำหน ักรวมไม ่ เก ิน 300 ก ิโลกร ัม ในการเเข ่งข ันก ีฬา
มหาวิทยาลัยเเห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 

 
 

▪ นางสาววราพร เลิศไสว นายลิปกรณ์ โยธาวงศ์
นางสาวประภัทรวดี บุญรอด นางสาวพิมพกานต์ พึ ่งฉิม 
นายภูรินทร์ ลักขษร นางสาวมีนลดา พรหมนิมิต นางสาววรรณพร 
ดิษบรรจง นางสาวณัฐวนันท์ รุจีระศิลป์ นางสาวปาณิสรา 
ศรีพุมระ นางสาวภัคมันต์ญา น่วมบัว และนางสาวมธุภาณี 
หิรัญสาย นิสิตภาควิชานวัตกรรมอาคาร ได้รับรางวัลชมเชย 
จากการประกวดโครงงานความยั่งยืน ในผลงาน "โครงการ
เซียมซีขยะ" ในการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง
ประเทศไทย  

 

 

 
▪ นางสาวจุฬาล ักษณ์ แสนคูณท้าว นิส ิตภาควิชา

นวัตกรรมอาคาร ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร ์ ประเภทนิส ิตระดับปริญญาตรี จากผลงาน 
"คอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อมโดยใช้นวัตกรรม
การนำสีและแสงช่วยกระตุ้นผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม" ในการ
ประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พ.ศ. 2563 
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ศิษย์เก่า 

ศิษย์เก่าที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปีการศึกษา 2561 

▪ นายดลเทพ เจตีร์ ศิษย์เก่าภาคสถาปัตยกรรม ได้รับ
รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งปี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก (Thesis 
of the Year Architecture Prize 2018) ในงานสถาปนิก'62 จาก
ผลงาน "ความสัมพันธ์เชิงเกื ้อกูลระหว่างสถาปัตยกรรมและ
สิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนคลองด่าน 
จังหวัดสมุทรปราการ" 

 
▪ นายดลเทพ เจตีร์ ศิษย์เก่าหลักสูตรสถาปัตยกรรม-

ศาสตรบัณฑิต ได้รับรางวัลรางวัลที่ 3 สถาปัตยกรรมยั่งยืน
ระดับโลก จาก LafargeHolcim ประเภท Next Generation 
นับเป็นคนไทยคนแรกท่ีได้รางวัลนี ้

 
 

ศิษย์เก่าที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปีการศึกษา 2563 

▪ นายก ิ ตต ิ ก ุ ล  นนทแก ้ ว  ศ ิ ษย ์ เ ก ่ าภาคว ิ ช า
สถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประเภทความคิด
สร้างสรรค์/การทดลอง ในงาน Thesis of the year award 
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(TOY) 2020 ประจำปี 2563 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แห่งประเทศไทย 

 
 

ศิษย์เก่าที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ ปีการศึกษา 2564 

▪ นายพิษณุ อุปัญญ์ ศิษย์เก่าจากภาควิชาสถาปัตยกรรม 
ได้ร ับรางวัลชมเชย TOY Arch 2021 ของภาคกลาง จาก
ผลงาน "การสร้างสมดุลของระบบนิเวศในลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัด
มุกดาหาร" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัทลียา จิรประเสริฐกุล 
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

▪ นายศรวุฒิ กิตติบัณฑร ศิษย์เก่าภาควิชาสถาปัตยกรรม 
ได้คิดค้นอาหารรูปแบบใหม่ โดยการนำ “ขนไก่” ที่เคยเป็นขยะ 
มาเป็นโปรตีนแทนเนื้อสัตว์  
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เครือข่ายสาย Green (แหล่งทุนวจิัยและบริการวิชาการ) 
แหล่งทุนวิจัย 

ปีงบประมาณ 2560   
▪ Asia-Pacific Network for Global 

Change Research 
▪ Stockholm Environment 

Institute 
▪ USHIO LIGHTING. INC. 
▪ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) 
▪ บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 
▪ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 
▪ บริษัท เอสไอเอ็ม เทคโนโลจิสต์ จำกัด 

▪ โรงพยาบาลกลาง (สำนักการแพทย์) 
▪ ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อ

สุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนนุ
การสร้างเสริมสุขภาพ 

▪ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(องค์การมหาชน) พอช. 

▪ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

▪ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

▪ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

▪ สำนักงานคณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

▪ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) 

▪ สำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (สวก.) 

▪ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

ปีงบประมาณ 2561   
▪ Nomura Real Estate 

Development Co.,Ltd. 
▪ The Japan Society for the 

Promotion of Science (JSPS) 
▪ World Health Organization - 

Southeast Asia Regional Office 
▪ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

(ทปอ.) 

▪ การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) 

▪ มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย 
▪ ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยกลุ่มคลสั

เตอร์พลังงาน จากเงินกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

▪ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรา้ง
เสรมิสุขภาพ (สสส.) 

▪ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
▪ การเคหะแห่งชาต ิ
▪ บริษัท เอ21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 
▪ สำนักงานคณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ 
▪ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) 

ปีงบประมาณ 2562   
▪ Global Challenges Research 

Fund (GCRF) 
▪ Nomura Real Estate 

Development Co.,Ltd. 
▪ Tokyo Metropolitan Government 
▪ United Nations Development 

Programme (UNDP) 

▪ Asian Coalition for Housing 
Rights (ACHR) Funded by ESRC 
under the Global Challenges 
Research Fund (GCRF) 

▪ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 
(สกว.) 

▪ มูลนิธิเอสซีจ ี

▪ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
(สวรส.) 

▪ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

▪ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

ปีงบประมาณ 2563   
▪ Academy of Medical Sciences, UK 
▪ Activethai.org 
▪ Arts and Humanities Research 

Council (AHRC), UK 

▪ WHO Japan Voluntary 
Contribution 

▪ WHO South East Asia Regioal 
Office (SEARO) 

▪ มูลนิธิเอสซีจ ี

▪ บริษัท เอ21 คอนซัลแทนท์ จำกัด 
▪ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
▪ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน

การเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ (บพข) 
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แหล่งทุนงานบริการวิชาการ 

ปีงบประมาณ 2560   
▪ บริษัท วัฒนาธร จำกัด  
▪ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
▪ บริษัท อิวหลีอุตสาหกรรม จำกัด 
▪ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์
▪ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 

▪ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 
▪ USHIO LIGHTING. INC. 
▪ บริษัท A21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 
▪ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

(องค์การมหาชน) 
▪ บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) 

จำกัด (มหาชน) 

▪ โรงพยาบาลกลาง (สำนัก
การแพทย์) 

▪ บริษัท Infra Group จำกัด 
▪ ห้างหุ้นส่วนจำกดั ส.วสณุิชย์อุดมสนิ 
▪ การไฟฟ้านครหลวง 
▪ บริษัท โมโม่เทค จำกัด 

ปีงบประมาณ 2561   
▪ บริษัท ภัทรเมธากจิ จำกัด  
▪ Bright Management Consulting 

Co.,Ltd.  
▪ บริษัท ไพร์ม ลีฟว่ิง ศูนย์วิจัย จำกดั 
▪ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน)  

▪ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอน
ซัลติ้ง จำกัด  

▪ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด  
▪ บริษัท ไซน์-เทค เอ็นจิเนยีริ่ง 

คอนซัลแตนท์ จำกัด  
▪ Siam Sindhorn Co., Ltd.  

▪ บริษัท ออสการ์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด  
▪ การไฟฟ้านครหลวง  
▪ บ.แสนสริิ จำกัด (มหาชน)  
▪ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  
▪ การเคหะแห่งชาต ิ
▪ อาทิตยา วัฒนาธร 

ปีงบประมาณ 2562   
▪ สถาบันอาคารเขียวไทย 
▪ มูลนิธิพลังงานที่ยั่งยืน (สำนักงานใหญ่) 
▪ Bright Management Consulting Co., Ltd. 
▪ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 

(มหาชน) 
▪ สำนักงานชลประทานท่ี 13  
▪ กรมชลประทาน 
▪ กรมป่าไม ้
▪ HP Inc (Thailand) Ltd. 

▪ บริษัท A21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 
(สำนักงานใหญ่) 

▪ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำกัด (มหาชน) 

▪ บริษัท SIG Combibloc Limited 
▪ บริษัท เอเซียเอ็นจเินียริ่ง แอนด์ 

เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกดั 
▪ บริษัท ทรี บี เอส ขำกัด 
▪ บริษัท อาตาปี จำกัด 

▪ สถาปนิก วิศวกร หรือที่ปรึกษาผู้มี
ส่วนร่วมในโครงการออกแบบฯ 

▪ บริษัท ทิฟฟานี เดคคอร์ จำกัด 
▪ บจก.ดอยคำผลติภณัฑ์อาหาร 
▪ สถาบันปลูกป่าและระบบนเิวศ 

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) 
▪ โรงพยาบาลราชวิถี 
▪ TCT Company Limited 
▪ บริษัท สหการวิศวกร จำกัด 

ปีงบประมาณ 2563   
▪ บริษัท โพเอ็ม โกลบอล จำกัด 
▪ Bright Management Consulting 

Co., Ltd. 
▪ บริษัท ไอเอสอีที (ประเทศไทย) จำกัด 
▪ นางสาวณัฐปภัสร์ อรรจฐานสิร ์

▪ บริษัท ไบร์ท แมเนจเม้นท์ คอน
ซัลติ้ง จำกัด 

▪ บริษัท เซ้าท์อ๊ิสท์เอเชียเทคโนโลยี จำกัด 
▪ บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด 

(สำนักงานใหญ่) 

▪ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

▪ กรมป่าไม ้
▪ บริษัท เอ 21 คอนซัลแตนท์ จำกัด 
▪ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด 
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รายชื่อบริษัทที่สนับสนุนกิจกรรม/แหล่งทุน/รายช่ือผู้บริจาคทุนการศึกษาของคณะ 

ปีงบประมาณ 2561   
▪ บริษัท ลายเส้น พับบลิชช่ิง จำกัด  
▪ บริษัท แอดวานซ์ไวรเ์ลส เน็ทเวอร์ค จำกัด  
▪ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 

(มหาชน) 
▪ สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ ์

▪ บริษัท ดีเทค ไตรเนต็ จำกัด 
▪ มูลนิธิ วันชัย - อรชร คุณานันทกลุ 
▪ ปริกาญจน์  สรุพันธ์พิชิต 
▪ กฤษดา  ประเสริฐสิทธ์ิ 
▪ ชไมพร  กอบบุญโชต ิ
▪ พลเอก เสถียร  เพิ่มทองอินทร์ 

▪ เกศริน  ดรุนยัธร 
▪ ขวัญชัย  กาแก้ว 
▪ เพ็ญพักตร์  มหาวจิิตร ์
▪ ภณ  กรองทอง 
▪ เฉลิมเกียรติ  ป้ันทอง 
▪ เลอสม สถาปิตานนท์ 

ปีงบประมาณ 2562   
▪ บริษัท ปตท.  จำกัด (มหาชน)   
▪ บริษัท กรีนบ๊อกซ์ดีไซน์ จำกัด   
▪ บริษัท วาย.โอ.เยนเนอรัล จำกัด 
▪ บริษัท ซัพพลาย (1983) จำกัด 
▪ บริษัท ลายเส้น พับบลิชซิ่ง จำกัด  
▪ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต  จำกัด 
▪ บริษัท ดีเอสแอล เอเซีย-แปซิฟิก จำกัด  
▪ บริษัท แมททีเรียล แฮนดลิ่ง บิซิเนส จำกัด 
▪ บริษัท ดิลก และบุตร จำกัด 
▪ มูลนิธิ ดลิก-เพ็กจู้ กุลมงคล 
▪ บริษัท เจริญกรุงเอ็นจิเนียริ่ง จำกดั 
▪ เลอสม สถาปิตานนท์ 
▪ อนุสรณ์  ภักดิ์สุขเจรญิ 
▪ จิญาพัฎฐ์  สุวรรณประสาท 
▪ ผุสดี  พันธุมพันธ ์
▪ รัมณยี์  สถิตกาญจนะ 
▪ นิวัตร  สถิตกาญจนะ 
▪ ขวัญชัย กาแก้ว 
▪ วันทนา  ชูอุตสาหะ 

▪ สมยศ  ชาญจึงถาวร 
▪ ชนาพรรณ  จึงรุ่งเรืองกิจ 
▪ จารุวรรณ  เค้าอุทัย 
▪ โชติกา  ธีรขจรโชต ิ
▪ โชติช่วง  ธีรขจรโชต ิ
▪ นันทา  วงศ์ปิยนันทกุล 
▪ ฐิติมา  เอี่ยมพิกุล 
▪ ภัทรนันท์  ทักขนนท์ 
▪ ชนิกานต์  ยิ้มประยรู 
▪ สายทิวา  รามสูต 
▪ ศิริพร  อื้ออารีย์กุล 
▪ วิมล  ชมไพศาล 
▪ สุณี  สตัย์วินิจ 
▪ พรทิพย์  พงษ์รอด 
▪ เยาวดี  ทวีวงษ์ 
▪ เกตมิตร์  พุฒิวิเชียร 
▪ กรรณิกา  อินทุวร 
▪ ทัศนีย์ โชคเจรญิ 
▪ วิเศษ  พรมสวัสดิ ์

▪ สมจิตร์  รอดงาม 
▪ ศรัณย์  จารุรตัน์จามร 
▪ ประสงค์  ไชยเรือนแก้ว 
▪ สุรชาติ  พานสายตา 
▪ พิมพ์ภัส  ทวีกิจอมรภัทร ์
▪ ยุทธนา  บุญกนก 
▪ ธนินาถ  ตันติศิริพันธฺุ ์
▪ สมนึก จันทรส์ิริพจน ์
▪ ทัยวรี  เจริญลาภ 
▪ อาสา  คชเสน ี
▪ ปริยา  เกียรติธีรชัย 
▪ ทศพร  เพียรชอบ 
▪ วีรภัทรา  ภูมสิถิตพงษ ์
▪ สุปรียา  หวังพัชรพล 
▪ สายฝน  รักใคร ่
▪ ทิชาภรณ์  สฤษฎิพันธาวาทษ ์
▪ เปมิศา เดชาสถิตย์วงศ ์
▪ ชนกพร  อินเที่ยง 
▪ สายหยดุ  นาคน้อย 

ปีงบประมาณ 2563   
▪ บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด  
▪ บริษัท ดีเทค ไตรเนต็ จำกัด 
▪ บริษัท กรีนบ๊อกซ์ดีไซน์ จำกัด 
▪ บริษัท ธนัทธร จำกัด 
▪ โรงเรียนกวดวิชารุ่งพิทยา 
▪ บริษัท จงไท่ อิเล็คทริค จำกดั 

▪ บริษัท ดี คราฟท์ ดีไซน์ แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จำกัด 

▪ บริษัท เอส.พี.เหนือ จำกดั 
▪ ร้านกึกก้องพาณิชย ์
▪ ณรงค์ เจริญศริิพรกุล 

▪ พรรณยี์ แก้วใส 
▪ ขรรชัย ธรรษพิทยะ 
▪ เลอสม สถาปิตานนท์ 
▪ วระชาติ  ทนังผล 
▪ กฤตยา บำรุงแคว้น 
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ปีงบประมาณ 2564   
▪ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกดั 
▪ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด 
▪ บริษัทสตดูิโอ เจดท์ จำกดั 
▪ เลอสม สถาปิตานนท์ 
▪ สุธิดา  สัตยากร 
▪ เอกรินทร์  อนุกูลยุทธธน 

▪ สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน ์
▪ สายทิวา  รามสูต 
▪ ธีรวิทย์  ลิ้มทองสกุล 
▪ สุปรียา  หวังพัชรพล 
▪ ภัทรนันท์  ทักขนนท์ 
▪ ชาคริต  วิชัยยุทธิ์ 

▪ เพกา  เสนาะเมือง 
▪ ภณ  กรองทอง 
▪ ผไทชนก สิรเิวชชะพันธ์ 
▪ จตุรพร  สิงหรัญ 
▪ ขวัญชัย  กาแก้ว 
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คณะผู้จัดทำ 
 
ผศ.ดร.ปารเมศ  กำแหงฤทธิรงค ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์ ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.สภุาพร  แก้วกอ  เลี่ยวไพโรจน ์ รองคณบดฝี่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร ประธานคณะทำงาน 
ผศ.ประวุฒิ  แย้มยลงาม รองคณบดฝี่ายกิจการนิสติและกิจการพิเศษ รองประธานคณะทำงาน 
นางสาวสุกัญญา  กล้าขยัน หัวหน้างานแผนพัฒนาและสื่อสารองค์กร คณะทำงาน 
นางสาวรัตติกรณ์  วิเชษฐกุล หัวหน้างานบริหารและธรุการ คณะทำงาน 
นางพจนา  สมทรัพย ์ หัวหน้างานบริการการศึกษา คณะทำงาน 
นางนิธินาถ  เห็นจงชม หัวหน้างานคลังและพัสด ุ คณะทำงาน 
นางสาวพุทธภรณ์  มะละคำ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะทำงาน 
นายเอกภพ  หนองคาย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทำงาน 
นายธนากฤต  ช่วยเนียม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทำงานและเลขานุการ 
นายไพฑูรย์ คำสวสัดิ ์ นักประชาสัมพันธ์ คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ 
   
ภาพประกอบ (สีน้ำ)   
นายนวพล ชูคำ  
นายภูริทัต เนตรนยิม 

นิสิตภาควิชานวัตกรรมอาคาร 
นิสิตภาควิชาภูมสิถาปัตยกรรม 

ปกหน้า 
ปกหลัง 

 



 




