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ปรัชญา
“การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”




ปณิธาน
“ปัญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม” 

สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ประกอบด้วย ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความ

เบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาศาสตร์ 

รู้คิดสร้างสรรค์ รู้นำการแก้ปัญหา ร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมี

คุณค่า




วิสัยทัศน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้ความรู้และสร้างผู้นำ

ทางด้านความคิดและจินตนาการ เพื่อนำพานักศึกษาในการประกอบวิชาชีพ 

ให้เป็นไปในทิศทางที่กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่ประกอบด้วยธรรม 

สู่สังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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สารจากอธิการบดี	 	

สารจากคณบดี	 	

กรรมการบริหารคณะ	 	

อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ARCHITECTURAL	DESIGN	 	

อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบภายใน	INTERIOR	DESIGN	 	

อาจารย์สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง	CONSTRUCTION	MANAGEMENT	 	
อาจารย์สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร	FACILITY	MANAGEMENT	และเจ้าหน้าที่	 	

หลักสูตรที่เปิดสอน	 	

SCHOOL	OF	ARCHITECTURE		 	

ทิศทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สู่	AEC	 	

นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ARCHITECTURAL	DESIGN	 	

นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาการออกแบบภายใน	INTERIOR	DESIGN	 	

กิจกรรมรับน้อง	FRESHY	DAY	ปี	1		 	

ACTIVITIES		

กิจกรรมติวศิลป์เตรียมสร้างสรรค์	และฝึกทักษะการทำ	MODEL	 	

บทสัมภาษณ์น้องปี	1	สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และสาขาการออกแบบภายใน	 	

นักศึกษาชั้นปีที่	2	-	5	สาขาวิชาออกแบบภายใน	INTERIOR	DESIGN	
และสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ARCHITECTURAL	DESIGN		

คำนิยม	ประธานนักศึกษา	2554	-	2555	และรายชื่อคณะกรรมการ	ปีการศึกษา	2555	

นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง	CM	

นักศึกษาปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร	FM	

GURU	TALK	

OFFICE	TALK	

FOA	TALK		

ตำราพิชัยสงคราม	ซุนวู	(THE	ART	OF	WAR)	

ผลงานปี	1	-	4	สาขาวิชาการออกแบบภายใน	INTERIOR	DESIGN	 	
และสาขาวิชาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์	ARCHITECTURAL	DESIGN	

ศิษย์เก่า	ARCHITECTURAL	DESIGN		

ศิษย์เก่า	INTERIOR	DESIGN	

หลักสูตรปริญญาโท	-	ปริญญาเอก	

กิจกรรม	SPU	

ผู้ก่อตั้ง	SPU	

SRIPATUM	UNIVERSITY	
	
		
	





เป็นความยินดีที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดทำหนังสือ AD  


@ Sripatum University ที่พิมพ์ผลงานวิชาการในสาขาวิชา

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาการออกแบบภายใน เป็นฉบับที่ 3 

และคงความเป็นหนังสือที่มีความงดงามของรูปแบบและสูงด้วยคุณค่า

ของเนื้อหา 

ผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิทางสถาปัตย์ที่ปรากฏในหนังสือนี้ จะช่วยให้

นักศึกษามีเจตคติที่ดี มีศรัทธาในวิชาชีพได้อย่างดียิ่ง ที่สำคัญทำให้มี

ความมั่นใจว่า จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

ในการศึกษา 

ขออำนวยพร ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาทุกคนประสบความสำเร็จ 

และสิ่งดีงามในชีวิตตลอดไป 
















(ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน) 

อธิการบด ี

สารจากอธิการบดี	





สารจากคณบดี	

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ ด้วยพิธีครอบครูช่าง เป็นกิจกรรมที่เป็นสิริมงคลแก่ 

นักศึกษาใหม่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีศิลปะ เป็นศิลปินที่มีครู 
เพื่อความภาคภูมิใจและสร้างกำลังใจ หนังสือเล่มนี้เป็นกิจกรรม ผลงานของ 

นักศึกษาปัจจุบันเพื่อให้เห็นความก้าวหน้าและเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดกับ 

หมู่เหล่าอาชีพสถาปนิกและนักออกแบบตกแต่งภายใน และแทนคำขอบคุณต่อ
สถาบันการศึกษา องค์กร บุคคลต่างๆ ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

จากการที่คณะฯ ได้มีวิสัยทัศน์ที่ว่า “ให้ความรู้และสร้างภาวะผู้นำทางด้าน
ความคิดและจินตนาการ” ทำให้คิดถึงในปี 2558 ซึ่งประเทศในอาเซียน 

ทั้ง 10 ประเทศ จะรวมตัวกันเป็นเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งจะมีประชาคมทั้งสิ้น 
680 ล้านคน นักศึกษาจะต้องออกไปพบเจอแน่ๆ ก่อนอื่นขอให้คิดกว้างๆ ก่อน  

การรวมตัวคราวนี้ เป็นโอกาสหรือเป็นวิกฤต ไม่ว่าจะเป็นอย่างใด เราซึ่งอยู่ในภาวะ
นี้จะต้องทำตัวให้พร้อม แข็งแรง ในด้านวิชาการ ความสามารถ รู้เขา รู้เรา จะได้ 

อยู่ในสังคมนั้นได้ ถ้าเป็นโอกาสก็เสมือนว่าเราพายเรือตามน้ำ จะไม่หนักแรง  

แต่ต้องไม่ลืมว่าคนอื่นๆ เขาก็พายเรือตามน้ำเหมือนกัน ความพร้อมและแข็งแรง
เท่านั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งในทางกลับกันเป็นวิกฤตเสมือนพายเรือทวนน้ำ  

ทุกคนก็ทวนน้ำเหมือนกัน ขึ้นอยู่ว่าเราได้เตรียมความพร้อมและความแข็งแรง 

ต่อสู้ได้หรือเปล่า 

ในอนาคต ถ้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดสถาบันสอนภาษาอาเซียน โอกาสที่จะได้คน
ที่อยากจะเข้ามาในบ้านเราจะเข้ามาเรียน เรียกว่า ตกปลานอกบ้าน เพื่อสร้างโอกาส
ในเขตการค้าเสรี ทำให้เราจะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกๆ ที่สร้างสถาบันสอนภาษา
อาเซียน โดยจะมีประชาชนจากอีก 9 ประเทศ ที่เห็นวิสัยทัศน์มาเรียนในสถาบัน
ภาษาอาเซียน โอกาสของเราจะเปิดกว้างขึ้น มีเพื่อนมากขึ้น สร้างเครือข่ายกว้างขึ้น 

ในปีนี้ เราได้ปรับปรุงหลักสูตรที่จะรับเขตการค้าเสรีอาเซียนแล้ว โดยเพิ่มวิชา 

เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ภาษาอังกฤษ เข้าในหลักสูตรใหม่ ผมยืนยันได้เลยว่า  

นักศึกษาที่จบจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะสามารถ
ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียน โดยเป็นผู้นำทางด้าน  ICT และเป็น Art & Design 
ตามที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมตั้งเป้าไว้ 




     (ผศ.พล.อ.เสรี  พุกกะมาน) 
           คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

          ที่ปรึกษาอธิการบดี












P = 4 C. = 01-32 , 85-100 , 109-120 

8 กรรมการบริหารคณะ	
ผู้ช่วยศาสตราจารย์	พลเอกเสรี	พุกกะมาน	

ที่ปรึกษาอธิการบดี และคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ศ.บ.	(สถาปัตยกรรมไทย)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

	 รป.ม.	(รัฐประศาสนศาสตร์)	สำหรับนักบริหาร	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาพุทธศาสนา	มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	

อาจารย์ภาวิณ	สุทธินนท	์รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
M.Sc.	(Architecture	&	Urban	Design)	Columbia	University,	
New	York,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	 •	Architectural	Design	•	Urban	Design	

อาจารยก์นกวรรณ	อสุนัโน	
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการ และหวัหนา้สาขาวชิาการออกแบบภายใน 
สถ.บ.	(สถาปตัยกรรมศาสตร)์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้	
เจา้คณุทหารลาดกระบงั	
สถ.ม.	(เทคโนโลยอีาคาร)	จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั	
ความเชีย่วชาญ	 •	การออกแบบสถาปตัยกรรม	•	งานระบบอาคาร	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ธราดล	เสาร์ชัย	
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คอ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	สถาบัน	
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สถ.ม.	(ออกแบบชุมชนเมือง)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การออกแบบชุมชนเมือง	(Urban	Design)	
และ	การใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบชุมชนเมือง		
•	วัฒนธรรมชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น	
(Vernacular	Architecture)	กรุงรัตนโกสินทร์	
และชุมชนริมน้ำภาคกลาง	ชุมชนริมแม่น้ำโขง	

รศ.ดร.ต่อตระกูล		ยมนาค	
ผู้อำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง (CM) 
วศ.บ.	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
M.Sc.	 (Civil	 Engineering),	 University	 of	

Washington,	USA	
D.B.A.	 (Business	 Administration)	 Nova	

Southeastern	University,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	

•	ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้าง	
การบริหารจัดการงานก่อสร้าง	

อาจารย์อนุชา	ยูสานนท์	
ผู้อำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (FM) 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมภายใน)	สถาบันเทคโนโลยี	

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
M.Arch.	(Architecture)	University	of	Colorado	

at	Denver,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	

•	Modern	Design	
•	Interior	Architectural	Design	
•	Graphic	&	Signage	Design	

อาจารย์ทนงศักดิ์	รัตนสุคนธ์	หัวหน้าภาคสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
สถ.ม.	(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Architectural	Design	Methodology	•	Buddhist	Philosophy	in	Architecture	

ดร.ณัฐวุฒิ	 อัศวโกวิทวงศ์	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย
บูรณาการภาพพื้นที่และสังคม 
สถ.บ.	 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
M.Sc.	 (Urban	Environmental	Management)	
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย		
Dr.rer.pol.	 (Planning)	 มหาวิทยาลัยแห่งเมือง
คาสเซิล,	เยอรมนี	
ความเชี่ยวชาญ	
•	ปฏิบัติการวางแผนและกรณีศึกษา	
เพื่อการพัฒนา	
•	การวางผังที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	
•	การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน	

อาจารย์ภาคภูมิ	อรรถกรศิริโพธิ์	ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
สถ.ม.	(ออกแบบชุมชนเมือง)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การจัดการโครงการและงานบริหารการก่อสร้าง	•	การจัดการทางกายภาพและภูมิทัศน์	
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9อาจารย์สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	

1.	อาจารย์ทนงศักดิ์	รัตนสุคนธ์	หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
สถ.ม.	(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Architectural	Design	Methodology	
•	Buddhist	Philosophy	in	Architecture	

2.	อาจารย์ภาวิณ	สุทธินนท	์รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
M.Sc.	(Architecture	&	Urban	Design)	Columbia	University,	
New	York,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Architectural	Design	•	Urban	Design	

5.	ดร.ณัฐวุฒิ	อัศวโกวิทวงศ์	
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม 
สถ.บ.	 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง		
M.Sc.	 (Urban	 Environmental	 Management)	 สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย	
Dr.rer.pol.	(Planning)	มหาวิทยาลัยแห่งเมืองคาสเซิล,	เยอรมนี	
ความเชี่ยวชาญ	
•	ปฏิบัติการวางแผนและกรณีศึกษาเพื่อการพัฒนา	
•	การวางผังที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย	
•	การจัดการสิ่งแวดล้อมโดยชุมชน	

9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ฐิติวัฒน์	นงนุช	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ผ.ม.	(ผังเมือง)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก	 สาขา	 Built	 Environment,	
Faculty	of	Architecture,	Kasetsart	University	
ความเชี่ยวชาญ	
•	ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมผังเมือง	การวางผังและ	
ภูมิสถาปัตยกรรม	
•	 ด้านการวิจัยประเด็นทางด้านนิเวศวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง
ของเมือง	

4.	ผูช้ว่ยศาสตราจารย	์ธราดล	เสารช์ยั	
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยกจิการนกัศกึษา 
คอ.บ.	(สถาปตัยกรรมศาสตร)์	สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้	
เจา้คณุทหารลาดกระบงั	
สถ.ม.	(ออกแบบชมุชนเมอืง)	มหาวทิยาลยัศลิปากร	
ความเชีย่วชาญ	
•	การออกแบบชมุชนเมอืง	(Urban	Design)	และ	การใชค้อมพวิเตอร	์
ในการออกแบบชมุชนเมอืง	
•	วัฒนธรรมชุมชนและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น	(Vernacular	Architecture)	
กรุงรัตนโกสินทร์	และชุมชนริมน้ำภาคกลาง	ชุมชนริมแม่น้ำโขง	

7.	อาจารย์อัศวิน	ไทรสาคร	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สถ.ม.	(สถาปัตยกรรมเขตร้อน)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Green	Architectural	Design	•	Contemporary	Thai	Style	Architectural	Design	
•	Creative	Thinking	Process	Design	

6.	อาจารย์ธีรบูลย์	ฉลองมณีรัตน์	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	เกียรตินิยม	อันดับ	2	มหาวิทยาลัย
ศิลปากร	
M.Arch.	Architecture	(Honors)	University	of	Florida,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Design	Theory	•	Architectural	Diagram	Interpretation	
•	Acoustical	Design	

8.	อาจารย์ปิยะ	ไล้หลีกพาล	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาโท	สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น		มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความเชี่ยวชาญ		 •	ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม	•	สถาปัตยกรรมไทย	

3.	อาจารย์กนกวรรณ	อุสันโน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้า
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สถ.ม.	(เทคโนโลยีอาคาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การออกแบบสถาปัตยกรรม	•	งานระบบอาคาร		

10.	อาจารย์ชนกพร	ไผทสิทธิกุล	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
บธ.ม.	(การบริหารองค์การและการจัดการ)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
อยู่ระหว่างการศึกษาต่อปริญญาเอก	 สาขาบริหารการศึกษา		
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
ความเชี่ยวชาญ	
•		การออกแบบสถาปัตยกรรม	

11.	อาจารย์จรรยา	ผลประเสริฐ	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยรังสิต	
M.Arch.	(Architecture)	Catholic	University	
of	America	Washington,	D.C.,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	 •	Architectural	Design	
•	Computer	Aid	Architecture	Design	(CAAD)	
	
12.	อาจารย์ดรุณ	นาถจำนง	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
สถ.ม.	(การออกแบบชุมชนเมือง)	จุฬาลงกรณ์	
มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การออกแบบวางผังชุมชน	

1.	 2.	 3.	 4.	

5.	 6.	 7.	 8.	

9.	 10.	 11.	 12.	
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10 อาจารย์สาขาวิชาการออกแบบภายใน	

1.	อาจารย์กนกวรรณ	อุสันโน	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าสาขา 
วิชาการออกแบบภายใน 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สถ.ม.	(เทคโนโลยีอาคาร)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	•	การออกแบบสถาปัตยกรรม	•	งานระบบอาคาร	

2.	อาจารย์อนุชา	ยูสานนท์	
ผู้อำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร (FM) 
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมภายใน)	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
M.Arch.	(Architecture)	University	of	Colorado	at	Denver,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Modern	Design	•	Interior	Architectural	Design	
•	Graphic	&	Signage	Design	

3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระ	ปาลเปรม	
ศ.บ.	(มัณฑนศิลป์)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

4.	อาจารย์มนัส	รักใจ	
ศ.บ.	(มัณฑนศิลป์)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

5.	อาจารย์อนัคฆ์	ณ	หนองคาย	
B.S.	interior	design	University	of	Arizona,	USA		
M.S.	interior	design	University	of	Arizona,	USA	

6.	อาจารย์ไพศาล	ตั้งค้าวานิช	
ศิลปบัณฑิต	สาขาการออกแบบภายใน	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความเชี่ยวชาญ	
•	ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม	
•	สถาปัตยกรรมไทย	

7.	อาจารย์สุธาสินี	ศานติกะนาวิน	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
สถ.ม.	 (สถาปัตยกรรมภายใน)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Concept	Design	
•	จิตวิทยาในการออกแบบภายใน	

8.	อาจารย์ชานนท์	วาสิงหน	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
สถ.ม.	 (สถาปัตยกรรมภายใน)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ	 ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชา
ศิลปะการออกแบบ	(หลักสูตรนานาชาติ)	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื่อการออกแบบ	
•	การศึกษาเอกลักษณ์เพื่อการออกแบบ	

9.	อาจารย์นุชจรี		ศิริชัย	
ศป.บ.	(การออกแบบตกแต่งภายใน)	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
สถ.ม.	 (สถาปัตยกรรมภายใน)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ความเชี่ยวชาญ	•	ออกแบบภายใน	•	Concept	Design	

10.	อาจารย์ณัฐฐา	สววิบูลย์	
สถ.บ.	 (สถาปัตยกรรมภายใน)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
สถ.ม.	 (สถาปัตยกรรมภายใน)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ความเชี่ยวชาญ	
•	ออกแบบภายใน	•	การถ่ายภาพสถาปัตยกรรมศาสตร์	
•	Concept	Design	

11.	อาจารย์เอกชัย	เลิศโชติกุล	
ศป.บ.	(ออกแบบภายใน)	มหาวิทยาลัยรังสิต	
อยู่ระหว่างการศึกษาต่อ	สถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ความเชี่ยวชาญ	•	Interior	Design	•	Furniture	Design	

12.	อาจารย์กิตติภัทร	หงษ์ชูเวช	
ศป.บ.	(ออกแบบภายใน)	มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต	
MA	 Interior	 and	 Spatial	 Design,	 University	 of	
Hertfordshire	(United	Kingdom)	
ความเชี่ยวชาญ	•	Concept	Design	

13.	อาจารย์ณัฐวุฒิ	กิ่งตระการ	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศรีปทุม		
ศ.ม.	(การออกแบบภายใน)	คณะมัณฑนศิลป์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	
ความเชี่ยวชาญ	•	การออกแบบภายใน	•	การออกแบบสถาปัตย์	

1.	 2.	 3.	 4.	 5.	

6.	 7.	 8.	 9.	 10.	

11.	 12.	 13.	
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1.	ดร.ชัชวาลย์	พริ้งพวงแก้ว		
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
M.Arch.	 (Architecture),	Graduate	 school	 of	 Architecture,	
Pratt	Institute,	USA	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประธานกรรมการผู้ถือหุ้น	บริษัท	ชัชวาลย์-รอยัล	แฮสโคนิ่ง	จำกัด	
ประธานกรรมการบริษัท	ดีไซน์	103	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การพัฒนาโครงการ	การออกแบบสถาปัตยกรรม	
และบริหารงานก่อสร้าง	

2.	อาจารย์ยอดเยี่ยม	เทพธรานนท์	
สถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
M.Arch.	 (Building	 Technology),	 University	 of	 Illinois	 at	
Urbana-Champaign,	USA	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
กรรมการอำนวยการ	บริษัท	INTERPAC	
(บริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนล	โพรเจคแอดมินิสเตรชั่น	จำกัด)	
อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยาม	ในพระราชูปถัมภ์	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การบริหารงานก่อสร้าง	
•	 เขียน	Computer	 Template	 ที่ใช้ในวงการอสังหาริมทรัพย์และ
วงการวิชาชีพการออกแบบ-ก่อสร้าง	

3.	อาจารย์สุวัฒน์	เชาว์ปรีชา	
น.บ.	(นิติศาสตร์)	มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
วศ.บ.	(วิศวกรรมโยธา)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ประธานกรรมการ	บริษัท	ฤทธา	จำกัด	
อุปนายกคนที่	2	วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย	ในพระราชูปถัมภ์	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การบริหารธุรกิจ		การบริหารจัดการบริหารงานก่อสร้าง	

4.	อาจารย์พลพัฒ	กรรณสูต	
B.B.A.	University	of		Oregon,	USA	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	 เนาวรัตน์พัฒนาการ	จำกัด	
(มหาชน)	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การบริหารธุรกิจ	การบริหารจัดการงานก่อสร้าง	

5.	รองศาสตราจารย์	ปราโมทย์	ธาราศักดิ์	
วศ.บ.	(โยธาโครงสร้าง)	เกียรตินิยม	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
M.Eng.	(วิศวกรรมโยธา)	Asian	Institute	of	Technology	Thailand	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การบริหารจัดการงานก่อสร้าง	งานออกแบบโครงสร้าง	

6.	อาจารย์ภิรวดี	ชูประวัติ	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	มหาวิทยาศิลปากร	
M.Const.	Mgt.	University	of	New	South	Wales	Australia	
ความเชี่ยวชาญ	
•	การบริหารโครงการ	การบริหารจัดการงานก่อสร้าง	

7.	อาจารย์เรกซ์ธนศักดิ์	เรืองเทพรัชต์	
สถ.บ.	 (สถาปัตยกรรมศาสตร์)	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า		
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
M.S.	(Facility	management)	Pratt	Intitute,	New	York,	USA	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Facility	Management,	Real	Estate	

8.	อาจารย์นันทนา	อุตมเพทาย	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรมศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
M.Sc.	 (Facility	 and	 Environment	Management)	 University	
College	London,	UK	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Facility	Manangement,	Architectural	Programming	

9.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.	อรรจน์	เศรษฐบุตร	
Doctor	of	Philosophy	(Ph.D.)	Texas	A&M	University,	USA	
Certificate	in	Facility	Management	(Cert.	FM.)	
Texas	A&M	University,	USA	
M.S.	Georgia	Tech,	USA	
สถ.บ.	(สถาปัตยกรรม)	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Facility	Management,	Energy	Management		

10.	ดร.นิจสิรี	แววชาญ	
Ph.d.	in	Human	Environmental	Design	and	Management:	Facility	
Management	Michigan	 State	 University,	 College	 of	 Human	
Ecology,	Department	 of	Human	Environment	 and	Design,	Ml,	
USA	
Master	of	Science	in	Facility	Management	Pratt	Institute,	School	
of	 Architecture,	 Department	 of	 Facilities	 and	 Construction	
Management,	NY,	USA	
Bachelor	of	Architecture	in	Interior	Architecture	(Hornor)	KMUIT	
ความเชี่ยวชาญ	
•	Facility	Management	,	Architecture	(Interior),	Reserch	

11.	นางสาวพรพิศ	สันทัด	
ผู้จัดการสำนักงานเลขานุการคณะฯ 

12.	นางสาวนิรมล	แปลงมาลย์		
เลขานุการที่ปรึกษาอธิการบดี 

13.	นางสาวกรวรรณ	หวานฉ่ำ	
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ 

14.	นางสาวสาวิตรี	โสระมัด	
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ 

1.	 2.	 3.	 4.	 5.	 6.	

7.	 8.	 9.	 10.	

11.	 12.	 13.	 14.	

เจ้าหน้าที่	

CM	

FM	

รศ.ดร.ต่อตระกูล		ยมนาค	
ผู้อำนวยการ	หลักสูตรวิทยาศาสตร	
มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหาร	
งานก่อสร้าง	(CM)	

อาจารย์อนุชา	ยูสานนท	์
ผู้อำนวยการ	หลักสูตรวิทยาศาสตร	
มหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหาร	
ทรัพยากรอาคาร	(FM)	
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หลักสูตรที่เปิดสอน	

	 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม



ชื่อหลักสูตร : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   สถาปัตยกรรม 

   Bachelor of Architecture Program in  

   Architecture 

ชื่อปริญญา : สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) 

   สถ.บ. (สถาปัตยกรรม) 

   Bachelor of Architecture (Architecture) 

   B.Arch. (Architecture) 

รูปแบบของหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 

   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี  


   จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 167 หน่วยกิต 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรวิชาชีพ 


ที่มุ่ ง เน้นการปฏิบัติ สิ่ งสำคัญคือต้องมีความรู้พื้นฐานและ



ความสามารถเบื้องต้น ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติวิชาชีพอย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาการ วิชาการสถาปัตยกรรม

ควบคุมตามข้อกำหนดของสภาสถาปนิก และโครงสร้างหลักสูตร

ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการพัฒนาหลักสูตรจากเกณฑ์มาตรฐาน 

เพื่อให้ได้คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตที่สอดคล้องกับปรัชญาของ

หลกัสตูรและสถาบนั มคีวามสามารถในการปรบัตวัไดต้อ่สถานการณ์

ใหม่ๆ ที่เข้ามากระทบ โดยมีลักษณะพิเศษแยกตามมาตรฐาน 


ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ที่พัฒนาเป็นความสำคัญของหลักสูตร  

	 สาขาวิชาการออกแบบภายใน



ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

   การออกแบบภายใน 

   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in  

   Interior Design 

ชื่อปริญญา : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การออกแบบภายใน) 

   ศป.บ. (การออกแบบภายใน) 

   Bachelor of Fine and Applied Arts  

   (Interior Design) 

   B.F.A. (Interior Design) 

รูปแบบของหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 

   เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี จำนวน 


   หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 140 หน่วยกิต 

จากการพัฒนาของเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทำให้วิชาชีพ 


การออกแบบภายใน ได้ขยายขอบเขตการเรียนรู้ การปฏิบัติ โดยมิได้

จำกัดองค์ความรู้อยู่เพียงการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านสุนทรียภาพเท่านั้น หากแต่เป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาและ 


ตอบสนองต่อประโยชน์ใช้สอยที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มีการ 


ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจและ

ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีที่เหมาะสม บนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง


หลักสูตรระดับปริญญาตรี	
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	 สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง


ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
    การบริหารงานก่อสร้าง 
    Master of Science Program in Construction  
    Management   

ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารงานก่อสร้าง) 
    วท.ม. (การบริหารงานก่อสร้าง) 
    Master of Science (Construction Management) 
    M.S. (Construction Management) 

รูปแบบของหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 


 

 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี จำนวน 

    หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น 

การขยายการศึกษาสู่วิชาชีพก่อสร้าง ผลิตบุคลากรที่มีคุณสมบัติ 

ด้านการบริหารจัดการเป็นสำคัญ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา
ของตนในงานก่อสร้างได้โดยการค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
สามารถนำความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลทั่วโลกมาประยุกต์ใช้ได้ใน
ประเทศไทยในโครงการที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม และเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย “การศึกษาสร้างคน  

คนสร้างชาติ” ให้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานก่อสร้าง สามารถทำงานสื่อสารร่วมกับ
บุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี สามารถนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการ
บริหารทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อช่วยลดความสูญเสียทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ  ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
การรักษาสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรระดับปริญญาโท	

	 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร


ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
    การบริหารทรัพยากรอาคาร 
    Master of Science Program in Facility  
    Management  

ชื่อปริญญา : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหาร 

    ทรัพยากรอาคาร) 
    วท.ม. (การบริหารทรัพยากรอาคาร) 
    Master of Science (Facility Management) 
    M.S. (Facility Management) 

รูปแบบของหลักสูตรและจำนวนหน่วยกิตเรียนตลอดหลักสูตร 

    เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี  

    จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากร
อาคาร มุ่งผลิตมหาบัณฑิตซึ่งกอปรด้วย ทักษะพื้นฐานด้านการ 
บริหารทรัพยากรอาคารอย่างเป็นระบบ ทั้งด้านการวางแผนและ
การดำเนินการ บริหารทรัพยากรอาคาร โดยเน้นความเข้าใจ 

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น และผลกระทบของ 

สภาพแวดล้อมดังกล่าวต่อประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึง
ความสะดวกสบายและสุขภาพของผู้ใช้อาคาร 
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SCHOOL	OF	ARCHITECTURE	

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิตตั้งแต่ปีการศึกษา 2536 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวง
มหาวิทยาลัยและการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาจากคณะกรรมการการควบคุมวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม    

ปีการศึกษา 2546 คณะฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2547 เริ่มเปิดดำเนินการหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขา
วิชาการออกแบบภายใน เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดงานนอกจากนี ้ คณะฯ ยงัไดเ้ปดิ
หลกัสตูรปรญิญาโท หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาขา
การบริหารทรัพยากรอาคาร ปีการศึกษา 2555 คณะฯ ได้เริ่มใช้หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในทั้ง 2 
สาขาวิชา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงอีกวาระหนึ่งเนื้อหาสาระในการปรับปรุง เพื่อให้
ตอบรับกับพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการเตรียมบัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการเปิด
เสรีทางวิชาชีพ   

แนวทางการจัดการเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพ สร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ให้เตรียมพร้อมเข้าสู่การทำงานภายใต้
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคต คณะฯ ใช้อาจารย์ประจำเป็นผู้ดูแลบริหารจัดการหลักสูตร 
ร่วมกับวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับในวงการ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบภายใน ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ รวมถงึใหค้ำแนะนำใน
การทำงานแกน่กัศกึษา มกีารจดักลุม่วชิาเลอืกในแขนงตา่งๆ ใหน้กัศกึษาเลือกเรียนตามความสนใจ
และความถนัดของนักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถหลากหลาย กระจายสู่แหล่งงาน
ตรงความต้องการของตลาดงานมีการก่อตั้งศูนย์วิจัยเพื่อการบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม 
(CISR) และศูนย์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการออกแบบ (IDDC) เป็นหน่วยงานสร้างผลงานทางวิชา
การและวิชาชีพส่งเสริมการสร้างและจัดการองค์ความรู้ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะ 

นอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ 
และนับเป็นหน่วยกิตในการเรียนเพื่อเตรียมบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามที่องค์กร ผู้ใช้บัณฑิต
ตอ้งการมากทีส่ดุ รวมถงึสง่เสรมิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีจ่ำเปน็ในการทำงานอาท ิ การเรยีนรู้
ระบบการทำงานทีเ่ปน็สากล การบรูณาการภาษาองักฤษกบัรายวชิาตา่งๆ การประสานเทคโนโลย
ี
สารสนเทศเข้ากับการเรียนการสอน การจำลองสถานการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกับสาขาวิชาชีพ
อื่นๆ เพื่อให้มีทักษะในการทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

ในวิชาชีพของตน เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ก้าวสู่ความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 

อาจารยก์นกวรรณ		อสุนัโน	
ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยวชิาการและ	

หวัหนา้สาขาวชิาออกแบบภายใน	
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การรวมประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ บรูไน, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซีย, พม่า, 
ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC  

มีแนวคิดหลักว่า 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน จะกลายเป็นเขตการผลิตเดียว ตลาดเดียว  

หรือ Single market and production base มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี  

กลุ่มประเทศได้วางข้อตกลงร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs)  

เรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนได้อย่างเสรี ซึ่งจะเริ่มในปี 
ค.ศ. 2015 โดยกำหนดให้ครอบคลุม 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพแพทย์, ทันตแพทย์, พยาบาล, 
วิศวกร, สถาปนิก, การสำรวจ และบัญชี  

สถาปัตยกรรม นับเป็นหนึ่งในวิชาชีพที่เปิดให้มีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศ
อาเซียนอื่นได้ โดยต้องปฏิบัติงานร่วมกับสถาปนิกท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้สถาปนิกและ 

นักออกแบบภายใน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกับบริษัท
ต่างประเทศที่เข้ามาประกอบกิจการในประเทศไทย  รวมถึงการทำงานร่วมกับนักวิชาชีพ 

ต่างชาติในอนาคต โดยต้องมีการพัฒนาความรู้และทักษะในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนา 

ขีดความรู้ความสามารถ (Competency) ในการทำงานด้านอื่นๆ เพื่อให้สามารถทำงาน 

ร่วมกับชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพของตน ในการนี้ สถาบันการศึกษา
ต่างๆ ที่มีการจัดการเรียนการสอนสถาปัตยกรรม ต่างก็เตรียมการเพื่อรองรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีนโยบายให้ความสำคัญกับความ
เปลี่ยนแปลงนี้ โดยเตรียมความพร้อมในการผลิตบัณฑิต จัดเตรียมหลักสูตรที่มีการพัฒนา
เนื้อหาวิชาและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถทำงานในอาเซียนได้ มีการบูรณาการ
ภาษาอังกฤษเข้ากับทุกรายวิชา และเพิ่มความเข้มข้นของการใช้ภาษาอังกฤษขึ้นเรื่อยๆ  

เมื่อเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้น เพิ่มเนื้อหาภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ เช่น 
การใช้ภาษาอังกฤษในการเจรจาธุรกิจและในการทำสัญญาต่างๆ กฎหมายการค้า  

การประกอบวิชาชีพระหว่างประเทศและมาตรฐานการบริการวิชาชีพที่เป็นสากล มีการนำ
ความรู้ด้านอาเซียนมาบูรณาการในทุกรายวิชาทั้งด้านวิทยาการ, ศิลปะ และวัฒนธรรม  

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานออกแบบและประสานการทำงานด้านต่างๆ  

ในขอบข่ายวิชาชีพเข้าด้วยกัน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน การจัดตั้งสำนักงาน
จำลองเพื่อฝึกปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการทำงานเป็นทีมให้บรรลุผล ทั้งนี้
เพื่อสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ให้เตรียมพร้อมสู่การเป็นสถาปนิกอาเซียนในอนาคต 

ทิศทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	สู่	AEC	
อาจารยก์นกวรรณ		อสุนัโน	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	

	 1.	 55002170	 นาย	ทวิช	เติมธนาภรณ์	 เก่ง	
	 2.	 55002954	 น.ส.	ประภาภรณ์	สีต่างคำ	 -	
	 3.	 55003726	 นาย	ประจักษ์	สิงห์แก้ว	 ประจักษ์	
	 4.	 55004707	 นาย	เศรษฐรัฐ	ทศวรโชติ	 บอส	
	 5.	 55005339	 นาย	วัลลภ	คุณาธรรม	 -	

1	 3	 4	

6	 7	 8	 10	

11	 12	 13	 14	 15	

16	 17	

	 6.	 55005822	 น.ส.	สิริภิรมย์	กลิ่นจันทร์	 ไข่ดาว	
	 7.	 55007428	 น.ส.	ณัฐกมล	กานต์สิริภัค	 ทู	
	 8.	 55007675	 นาย	ณัฐพล	จับสงวน	 เจมส์	
	 9.	 55007757	 นาย	วันเตาเฟก	บากา	 -	
	 10.	 55008029	 นาย	ธรณิศวร์	สุขสวัสดิ์	 เติ้ล	

	 11.	 55008098	 นาย	ทัศน์ไท	สงวนนาม	 บูล	
	 12.	 55008574	 น.ส.	จีรนันท์	ดอนจิ๋วไพร	 มด	
	 13.	 55008581	 นาย	พงษ์พัฒน์	เกตุแก้ว	 ชาย	
	 14.	 55008978	 นาย	สหเศฐช์	วรภักดี	 สแลมดังค์	
	 15.	 55009031	 น.ส.	สุพรรณี	ศรีคต	 แอน	
	 16.	 55009144	 นาย	พิริยะ	ทองสันเทียะ	 ซัน	
	 17.	 55009562	 น.ส.	ศิรินันท์	กำยาน	 แนน	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	

	 18.	 55010054	 นาย	อัษฎาวุฒิ	บุญรัตน์	 มอส	
	 19.	 55011775	 นาย	ปวริศร	ผลจำรัส	 เกมส์	
	 20.	 55012085	 น.ส.	ปรารถนา	ทับทิม	 กระแต	
	 21.	 55012427	 นาย	ธีร์	เวชโพธิ์	 ธีร์	
	 22.	 55012681	 นาย	ศิริเกียรติ	นาเลิศ	 พีท	

	 23.	 55012876	 นาย	เอนก	สมนึก	 โอ้	
	 24.	 55012883	 น.ส.	ซารีนา	สุวรรณจูฑะ	 ติ๊นา	
	 25.	 55012996	 นาย	พีระวัฒน์	มีคำ	 พี	
	 26.	 55013206	 น.ส.	สุภาวดี	คงทอง	 น้ำผึ้ง	
	 27.	 55015059	 น.ส.	นุดา	บุญธรรม	 ไวน์	

18	 19	 20	 21	 22	

23	 24	 25	 26	 27	

28	 29	 30	 31	 32	

33	 34		 28.	 55015186	 นาย	ทศพล	เมืองพรม	 ซัน	
	 29.	 55015888	 นาย	ศิริศักดิ์	เเย้มรู้การ	 เจฟ	
	 30.	 55016009	 น.ส.	ธาราพร	พรมอาสา	 น้ำตาล	
	 31.	 55016092	 นาย	ธนกร	โพธิ์นุช	 หลิว	
	 32.	 55016989	 นาย	ศุภกร	สุขเกษม	 ไตเติ้ล	
	 33.	 55017035	 น.ส.	ปทิตตา	ทองขาว	 น้ำค้าง	
	 34.	 55018181	 นาย	ปริชนนท์	สาลี	 ลีฟ	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	

35.	 55018643	 น.ส.	สายทิพย์	บัวขำ	 ทิพ	
36.	 55018883	 นาย	ณัฐพล	บัวจงกล	 -	
37.	 55019237	 นาย	ภัทรชนน	วรรณมาศ	 กาน	
38.	 55021988	 นาย	อนณ	โสมนัด	 อนณ	
39.	 55022185	 นาย	ธีรนพ	กระบิล	 อั้ม	

40.	 55022205	 นาย	จิตรกร	อุยวรรณัง	 ตั้ม	
41.	 55022510	 น.ส.	เขมิสรา	นันตา	 -	
42.	 55023495	 นาย	ณัฐพงศ์	ฉ่ำเฉื่อย	 เบิร์ด	
43.	 55023806	 น.ส.	ไอนี	มณฑาถวิล	 นี	
44.	 55023995	 นาย	ไทยคม	แก้วแดง	 เพียว	

35	 37	 38	 39	

40	 42	 43	 44	

45	 47	 48	 49	46	

50	 51	 45.	 55024565	 นาย	เชน	พรหมจักร	 เชน	
46.	 55025382	 น.ส.	วลัยภรณ์	มะปูเลาะ	 ยุต	
47.	 55025457	 น.ส.	พัชรีย์	นพวิจิตร์	 ออนซ์	
48.	 55025591	 น.ส.	มัลลิกา	สิมมะลา	 น้ำตาล	
49.	 55026010	 นาย	มกรา	มีรัตน์	 มกรา	
50.	 55026661	 นาย	ณัฏฐกิตติ์	บุษนารีย์	 นัด	
51.	 55027666	 นาย	อานันต์	สังวาลย์	 อานันต์	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์	
52	 54	 55	53	

59	 60	 61	58	

62	 64	 65	 66	63	

67	 68	

52.	 55027926	 นาย	ทินวัฒน์	สุทธะ	 ทินวัฒน์	
53.	 55028527	 นาย	ปรเมศวร์	ธนะเพิ่ม	 เน็ต	
54.	 55028781	 น.ส.	กัณทิมา	ชาญอุประการ	 ก้านมุก	
55.	 55029224	 นาย	บุลากร	สุดสายเนตร	 ตอง	
56.	 55029957	 น.ส.	สราพรรณ	บุญประธรรม	 -	

57.	 55032374	 นาย	วัฒนา	สวนทอง	 -	
58.	 55032456	 นาย	ปิยโชค	แสงสกุล	 ปิยโชค	
59.	 55033095	 นาย	เอกชัย	วิชยานุรักษ์	 โบ๊ต	
60.	 55033913	 น.ส.	เจนจิรา	เพชรรัตน์	 กุ้ง	
61.	 55034158	 นาย	ณัฐพงษ์	ตงคำ	 พงษ์	

62.	 55034189	 น.ส.	นพภัสสร	พุ่มคุ้ม	 ฟูฟ่อง	
63.	 55034898	 นาย	วัชระ	การุณ	 เบนซ์	
64.	 55035848	 น.ส.	จิราภรณ์	บัวงาม	 เมย์	
65.	 55037355	 นาย	เจตพัฒน์	เคยเห็น	 โอ๊ต	
66.	 55037848	 นาย	กำพล	อินภิชัย	 นัด	
67.	 55038754	 นาย	ณัฐกร	สุขโรจน์	 ดิว	
68.	 55039982	 นาย	ยุทธนา	นวลใย	 บี	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาการออกแบบภายใน	

1.	 55000601	 นาย	อุดมเดช	สารีกิจ	 มาส	 	
2.	 55003346	 น.ส.	วริศรา	คำดี	 แพ๊ตตี้	 	
3.	 55003966	 น.ส.	นนท์นภา	มงการ	 ป่าน	 	
4.	 55005113	 นาย	อภิสิทธิ์	บุญชูคำ	 เต้	 	
5.	 55005480	 น.ส.	มณฑิณี	มาลีแย้ม	 โรส	 	
6.	 55006029	 น.ส.	วารี	โพธิ์สร้อย	 เตย	 	
7.	 55006416	 น.ส.	ปัณฑิตา	จิตรสมุทร	 มิน	 	

8.	 55008492	 น.ส.	วิภาพร	พิมพ์โพธิ์	 ป๊อป		
9.	 55009428	 นาย	วัฒนา	โลหะสาร	 ติ่งติ่ง		
10.	 55009668	 นาย	ปฐมพงศ์	สงเคราะห์ธรรม	 ปั้น		
11.	 55009966	 นาย	พงศกร	นุตเวช	 ไนท์		
12.	 55010465	 น.ส.	นฤมล	ขาวเหลือง	 แน็บ		
13.	 55010681	 น.ส.	ขวัญชนก	แก่นจักร์	 ทราย		

1	 2	 3	 4	 5	

6	 7	 8	 9	 10	

11	 12	 13	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาการออกแบบภายใน	

14.	 55011004	 น.ส.	ธิดาทิพย์	สร้อยระย้า	 ดาว	 	
15.	 55013244	 นาย	บัญญัติ	คำแก้ว	 ปอนด์	 	
16.	 55013939	 นาย	ไตรภพ	รื่นกลิ่น	 ไนซ์	 	
17.	 55014650	 น.ส.	ชนิดาภา	รุ่งเรือง	 นุ๊กกี้	 	
18.	 55014732	 นาย	นฤเบศ	ทิวแพ	 เซน	 	
19.	 55015939	 น.ส.	สุชาดา	มลศิล	 แหม่ม	 	
20.	 55017326	 นาย	ปริวรรษ	พันโท	 ไปป์	 	

21.	 55018807	 นาย	วุฒิชัย	ศรีศิลปอุดม	 ริว	 	
22.	 55019100	 นาย	สุภาพ	พุ่มทิม	 แบงค์	 	
23.	 55021022	 น.ส.	นพรัตน์	สาลี	 ดรีม	 	
24.	 55021724	 นาย	ทรงศักดิ์	ตุปันนา	 โก้	 	
25.	 55022421	 นาย	ถิรวัฒน์	หอมวิเศษ	 โก๋	 	
26.	 55023046	 น.ส.	มานิตา	สีน้ำเงิน	 เกรซ	

14	 15	 16	 17	 18	

19	 20	 21	 22	 23	

24	 25	 26	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาการออกแบบภายใน	

27.	 55023320	 น.ส.	วิภาวดี	จูฑังคะ	 เปิ้ล	
28.	 55023351	 นาย	นรภัทร	แสงหิรัญ	 หนุ่ม	
29.	 55024034	 น.ส.	นฤมล	ชัยเกษม	 ดรีม	
30.	 55024301	 น.ส.	พิมพ์วิไล	ลุงลี	 จอย	
31.	 55024510	 น.ส.	สุพัตรา	ชุมเพ็ญ	 ว่าน	
32.	 55024527	 น.ส.	สุนันทา	บุญสม	 แอน	
33.	 55024952	 น.ส.	นฤชล	ลือพันธ์	 เกลือแร่	

34.	 55025522	 น.ส.	พิมพ์ชนก	นาประเสริฐ	 ครีม	
35.	 55025680	 นาย	รวิวัฒน์	จันเทียน	 จุ๋ย	
36.	 55025697	 นาย	นพรัตน์	ยิ้มขลิบ	 เจ๋ง	
37.	 55025868	 นาย	พงศกร	ธรรมยศ	 แบงค์	
38.	 55025933	 นาย	คมสันต์	จิระพัฒน์พิศาล	 เจมส์	
39.	 55027231	 นาย	โชติวิทย์	ชาติธีรเกียรติ์	 จอห์นจิ๊	

27	 28	 29	 30	 31	

32	 33	 34	 35	 36	

37	 38	 39	
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นักศึกษาชั้นปีที่	1	สาขาวิชาการออกแบบภายใน	

40.	 55027471	 นาย	สิทธิ์ศักดิ์ฎา	สุทธิปลื้ม	 เบส	
41.	 55027697	 นาย	ปัญญา	หง	 สอง	
42.	 55029306	 น.ส.	พัทรภรณ์	พัฒนะกุลพันธุ์	 พีนัท	
43.	 55029539	 นาย	วิชิต	พิลากุล	 ตั้ม	
44.	 55029584	 น.ส.	รุ่งทิพย์	เหมประยูร	 เต้ย	
45.	 55030329	 น.ส.	ณัตชา	จันทนะภาพ	 ฮัท	
46.	 55030723	 นาย	ธนาพล	แท่นทอง	 ต้อง	

47.	 55031184	 นาย	ณัฐวุฒิ	บุญมีโชติ	 โจ้	
48.	 55032627	 น.ส.	ณภัทร	นวปฎล	 เจ	
49.	 55036292	 น.ส.	หทัยพร	วังกะฮาด	 อ้อ	
50.	 55038381	 นาย	อรรถพล	บุญทองใหม่	 ปาล์ม	
51.	 55038507	 นาย	จักราชัย	รอดภัย	 สอง	
52.	 55040501	 นาย	ตวันใหม่	ยอดระบำ	 ปอนด์	
53.	 55032069	 นาย	ธนพนธ์	มังสิงห์	 ออม	

40	 41	 42	 43	 44	

45	 46	 47	 48	 49	

50	 51	 52	 53	



FRESHY  DAY 
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FRESHY	DAY	ปี	1	กิจกรรมรับน้อง	



ความประทับใจ	จากดาว-เดือน	









P = 4 C. = 01-32 , 85-100 , 109-120 

25

นายศุภกร	สุขเกษม	
ผู้แทนการประกวดเดือนคณะ	2555	

   ดิฉันจบมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   จากโรงเรียนทิวไผ่งาม ก่อนที่จะ 


 
 
 เขา้มาศกึษาทีค่ณะสถาปตัยกรรม-

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ชว่งทีส่อบเขา้มหาวทิยาลยั

ดิฉันสมัครสอบตรงและสอบติดที่สถาบันที่มีชื่อเสียง
หลายแห่ง แต่ก็สละสิทธิ์ทั้งหมด เพราะสาเหตุด้วย
คุณพ่อจบการศึกษาและทำงานมาทางสายงาน
ก่อสร้าง จึงคิดว่าน่าจะเลือกเรียนทางด้านสถาปัตย์
เพื่อช่วยงานคุณพ่อ ประกอบกับทุกคนในครอบครัว 

ก็มีความเห็นตรงกันว่า น่าจะมาเรียนที่นี่เพราะมี 

ชื่อเสียงมายาวนาน เลยมาสมัครและสอบเข้าได ้
พรอ้มทัง้สอบไดโ้ควตา้เรยีนดอีกีดว้ย



เมื่อเข้ามาศึกษามีความรู้สึกที่ดีจากการต้อนรับของ
รุ่นพี่และอาจารย์ทุกท่าน รุ่นพี่ ให้ดอกไม้สวยๆ 
อาจารย์ผูกข้อมือ รับขวัญให้พร โดยเฉพาะการแสดง
กลองคณะฯ ของรุ่นพี่ในวันปฐมนิเทศ ที่รู้สึกตื่นเต้น
ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน รวมทั้งกิจกรรมการต้อนรับ
ต่างๆ ทั้งในงาน Mad Man Day Freshy Day งาน
บายศรคีณะฯ และวนัไหวค้ร ู ทำใหด้ฉินัไดรู้จ้กัเพือ่นๆ

พี่ๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้แสดงความคิดเห็น  

ได้แสดงออก รวมทั้งมีโอกาสให้ดิฉันเป็นตัวแทนคณะ
ในการประกวดดาวเดือน รู้สึกตื่นเต้นอยู่เหมือนกัน
แต่ก็ทำได้และภาคภูมิใจ 

สำหรับการเรียนในช่วงนี ้ ก็อยู่ระหว่างการปรับตัว 

ยังไม่เข้าที่เข้าทาง เพราะการเรียนที่คณะฯ แตกต่าง
จากตอนเรยีนมธัยมมาก ม ีAssignment เยอะ แตโ่ชคดี
ที่มีอาจารย์ให้คำแนะนำที่ดี ดูแลอย่างใกล้ชิด อีกทั้ง
ไม่เข้าใจอะไรทางบ้านก็คอยช่วยสอนให้ด้วย รวมทั้ง
มีนิสัยที่ไม่ชอบยอมแพ้จึงคิดว่าไม่น่ายากสำหรับการ
เรียนถึงแม้จะไม่ค่อยมีพื้นฐานด้านศิลปะมาก่อน 

สำหรับน้องๆ ที่อยากศึกษาในด้านนี้ ขอให้ตั้งใจ  

มุ่งมั่นในสิ่งที่ทำ เพราะความพยายามจะทำให้เรา
ชนะทุกครั้ง ฝากบอกเพื่อนๆ พี่ๆ ให้ช่วยดูแลกัน
อย่างอบอุ่นแบบนี้ ประคับประคองช่วยเหลือกัน
ตลอดไปค่ะ 

กระผมเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก เวลา 
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ จะผ่านมหาวิทยาลัย 
ศรีปทุมบ่อยๆ มองเข้ามาดูกลุ่มอาคารสวยงาม 
ร่มรื่น คิดไว้ว่าในอนาคตอยากเรียนที่นี่  
และในที่สุดก็ได้มาสมัครเรียนที่นี่จริงๆ โดยได้ เลือกคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เพราะได้ยินชื่อเสียงจากผลงานต่างๆ ที่รุ่นพี่
เคยทำไว้จากสื่อต่างๆ และจากการเข้าไปดูผลงานต่างๆ ใน
website ของคณะฯ ในวนัทีม่าสมคัรชอบอาคารภายในมหาวทิยาลยั

ดูทันสมัยมาก ในวันปฐมนิเทศมีบรรยากาศสนุกสนาน เฮฮา รุ่นพี่
ให้ความเป็นกันเอง ประทับใจมาก 

เมื่อเปิดเรียน มีกิจกรรมมากมายที่ต้องเข้าร่วมตั้งแต่การซ้อมเชียร์ 
มีการซ้อมร้องเพลงสนุกๆ แบบถาปัดๆ มีท่าเชียร์ของคณะฯ ที่
เป็นเอกลักษณ์ที่ใครๆ ก็หันมามอง มีวัน Mad Man Day ที่ให้
ปลดปล่อยความคิด และการแสดงออกแบบสุดๆ ทั้งเหนื่อยทั้ง
สนุก ต่อด้วยงาน Freshy Day ซึ่งกระผมได้รับเลือกเป็นเดือน
คณะฯ เป็นตัวแทนในการประกวด ถึงแม้ว่าตัวผมเองจะไม่ชนะ 
แต่ก็ภูมิใจที่ได้แสดงความสามารถและมีโอกาสเป็นตัวแทน
เพื่อนๆ ในนามคณะฯ และต่อมากิจกรรมที่ประทับใจมากๆ คือ 
วันบายศรีคณะฯ ที่พี่ๆ มาผูกข้อมือและให้พร รวมทั้งบรรยากาศ
และเพลงที่พี่ๆ ทำให้รู้สึกซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูก แต่ทุกกิจกรรมที่
ผ่านแฝงไว้ด้วยสาระที่สอนให้กระผมและเพื่อนได้รู้จักกัน รู้จักพี่ๆ 
พี่ศิษย์เก่า คณาจารย์ ผ่านการทำงานร่วมกัน มีการวางแผน  

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และกล้าแสดงออก 

ช่วงนี้ใกล้วันสอบก็ตั้งใจเรียน แม้การเรียนในคณะนี้จะมีงานเยอะ 
แต่ก็สนุกเพราะได้ความรู้ใหม่จากอาจารย์ อาจารย์สอนให้คิดเป็น
ทำเป็น ไม่จำกัดโลกทัศน์ของตัวเอง สอนให้คิดนอกกรอบ แต่ต้อง
ค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองด้วย รู้จักการวางแผนที่ครอบคลุมที่
ทำให้เราบรรลุเป้าหมายได้ อาจารย์สอนดี คอยดูแลอย่างดี และ
ไม่เข้าใจอะไรก็เข้าพบปรึกษา สอบถามได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่
ในเวลาเรียนหรือนอกเวลา 

สุดท้ายนี้อยากบอกทุกท่านว่า ชีวิตในมหาวิทยาลัยไม่มีอะไรง่าย 
และไม่มีอะไรยาก ขอให้เราทำให้ดีที่สุดไม่มีอะไรเกินความ
สามารถของตัวเราเองครับ 

น.ส.ณัฐกมล	กานต์สิริภัค	
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ACTIVITIES
Art	&	Culture	

Art and Culture festival 2012: ในธีม “ในหลวงในดวงใจเรา” โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และคณะดิจิทัลมีเดีย ได้ร่วมกันจัดทำ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีการจัดแสดงผลงานการประกวด และ 

การสาธิตการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบที่มีแรงบันดาลใจจากพระอัจฉริยภาพ
ทางด้านศิลปะในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านทางสื่อศิลปะประเภทต่างๆ ได้แก่  

การถ่ายภาพ การดนตรี และกิจกรรม เป็นต้น 
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ค่ายพัฒนาศักยภาพ	

“รุ้ง”	

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา ได้พา 

นักศึกษาไปร่วมทำกิจกรรมที่แก่งกระจาน 
เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาตนเอง และพัฒนาการ
ทำงานร่วมกันในฝ่ายกิจการนักศึกษา
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พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง	

พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง เป็นการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาชีพช่างสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
ช่างออกแบบภายใน โดยอัญเชิญพระครู พระวิศณุกรรม และเชิญครูช่างต่างๆ เป็นประธาน 

ในพิธีครอบครู เป็นประเพณีสืบต่อมายาวนาน และผู้ที่กระทำพิธีนั้น จะเป็นครูอาวุโสที่เคยถูก

ครูครอบศิษย์ด้วยพิธีการเช่นเดียวกัน
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ปัจฉิมนิเทศ	

รับปริญญา	

งานปัจฉิมนิเทศ จัดขึ้นเพื่อแนะแนวทางในการทำงานในสายอาชีพให้กับบัณฑิตใหม่  


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
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ทัศนศึกษาศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	

ทัศนศึกษา	MOCA	

วิชา ARCH วัสดุและการก่อสร้าง สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศึกษา
สถาปัตยกรรม วัสดุก่อสร้างพื้นถิ่น เรือนพื้นถิ่นในหมู่บ้าน 4 ภาค ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 

จ.พระนครศรีอยุธยา


นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาการออกแบบภายใน ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย (MOCA) เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน 











P = 4 C. = 01-32 , 85-100 , 109-120 

31

ทัศนศึกษา	บริษัท	Siam	Woodland	

สาขาวิชาการออกแบบภายใน นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปเยี่ยมชมโรงงานของ บริษัท Siam  


Woodland เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้างตกแต่งภายใน
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กิจกรรมติวศิลป์เตรียมสร้างสรรค์	ครั้งที่	1	สำหรับน้องๆ	มัธยมจากทั่วประเทศ	
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ฝึกทักษะการทำ MODEL 
อาจารย์ดรุณ นาถจำนง 



34





P = 2 C._ 33-84  , 101-108

In
te

rio
r D

es
ig

n 

ถาม : ทำไมถึงเลือกเรียนออกแบบภายใน ที่ ม.ศรีปทุมคะ?
ตอบ : หนูฝันอยากเป็นนักออกแบบภายในค่ะ ไปสมัครเรียนที่อื่นแต่ตัดสินใจไม่ได้ วันที่ 
มาสมัครเรียนที่ ม.ศรีปทุม มีอาจารย์มารับสมัคร และสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองมาก  
พร้อมกับมีรุ่นพี่มาคอยให้คำแนะนำ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในสาขาออกแบบภายใน 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงรู้สึกอบอุ่น และสร้างความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ในการทำตาม
ความฝันของตัวเอง ทุกคนที่นี่ให้ความรู้สึกว่าหนูเป็นคนสำคัญ ทั้งที่พบกันเพียง  
ครั้งแรก ยิ่งเพิ่มความมั่นใจว่า ม.ศรีปทุม ต้องให้ความสำคัญแก่นักศึกษาแน่นอน   
จึงไม่รีรอตัดสินใจเลือกเรียนที่นี่ทันที 

ถาม : ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรคะ?
ตอบ : เคยเรียนที่อื่นมาไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลย มีความสุขมาก อบอุ่น อาจารย์สนใจ ดูแล 
เปน็อยา่งด ี มคีวามสามารถในการสอนใหเ้กดิความเขา้ใจ อธบิายเมือ่เกดิปญัหาอยา่งใกลช้ดิ 
กล้าซักถามพูดคุยปรึกษา รุ่นพี่น่ารัก เพื่อนๆ คอยช่วยเหลือกัน ทำให้หนูตกหลุมรัก 
คณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์ม.ศรปีทมุ เขา้แลว้จรงิๆ คะ่ 

ถาม : ทำไมถึงเลือกเรียนออกแบบภายใน ที่ ม.ศรีปทุมคะ?
ตอบ : ผมอยากเป็นสถาปนิก แต่ด้วยเหตุผลและความเหมาะสมผมจึงสนใจสาขา
ออกแบบภายใน และเริ่มหาข้อมูลว่าที่ไหนมีเปิดสอนบ้าง พร้อมทั้งปรึกษาครอบครัว  
พี่สะใภ้ให้คำแนะนำว่า น้องเรียนที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม กำลังจะสำเร็จ
การศึกษา และเล่าว่าที่นี่มีความสามารถของผู้เรียน โดดเด่น ผมจึงสนใจมากและ
ตัดสินใจเลือกเรียนที่ ม.ศรีปทุมครับ 

ถาม : ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรคะ?
ตอบ : ผมเคยเรียนที่อื่นมาไม่ประทับใจ เพื่อนไม่มี เวลาไม่เข้าใจไม่รู้จะถามใคร แต่ที่นี่
ผมชอบบรรยากาศในการเรียนในห้อง อาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ให้ความรู้ใหม่ๆ  
สามารถนำไปปฏิบัติงานได้ กิจกรรมที่คณะจัดขึ้นทำให้เกิดความสนิทสนมกันในกลุ่ม
เพื่อนใหม่ที่เพิ่งมาเจอกัน ให้สามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกัน ครบทั้งความรู้และความสุข
สนุกสนานเลยครับ 

บทสัมภาษณ์น้องปี 1  สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสาขาการออกแบบภายใน 
ความประทับใจในคณะฯ 

น.ส.สุชาดา มลศิล 

นายพงศกร นุตเวช 
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ถาม : ทำไมถึงเลือกเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ ม.ศรีปทุม
ครับ? 

ตอบ : ผมชอบวาดรูปมาตั้งแต่เด็กครับ ชอบสิ่งก่อสร้างที่

มันใหญ่ๆ ดูแล้วประหลาดตา มันทำให้ผมอยากรู้อยากเห็น

ว่าสิ่งๆ นั้นสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ผมจึงเลือกเข้าคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ครับ 

ส่วนทำไมต้องที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมน่ะหรอครับ ก็เพราะ

ว่าเพื่อนแนะนำ จึงเข้าไปศึกษาในเว็บไซต์ของสถาบัน แล้ว

เห็นว่ามีผลงานของรุ่นพี่ในคณะที่ดูแล้วประทับใจมาก แล้ว

ที่คณะสถาปัตย์ ศรีปทุมแห่งนี้ มีโครงการติวศิลป์ก่อน

เรียน เป็นพื้นฐาน ไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงลองมาติวดู แล้ว

ได้เห็นบรรยากาศที่อบอุ่นแต่ห้องแอร์เย็นมาก แล้วผม

ก็ได้รู้จักกับอาจารย์พี่ป้อง วันแรกผมหนาวมากครับ

และจากติวที่โครงการศิลป์ ผมจึงได้ตัดสินใจมาเรียนที่

มหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้ ได้เข้ามาแล้วไม่ผิดหวังครับ 

นายสหเศฐช์  วรภักดี 

พี่ๆ ที่คณะน่ารักทุกคน นิสัยดีมาก อาจารย์ก็เป็นกันเอง 

แต่น่าเคารพทุกคน

ถาม : ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรครับ? 

ตอบ : หลังจากที่ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มาถึงสองเดือน

เต็มๆ ก็รู้สึกว่า ขี้เกียจไม่ได้เลย งานไม่เยอะหรอกครับ แต่

เพื่ออนาคตของเราแล้ว จะขี้เกียจไม่ได้ เพราะเราก็เรียนถึง

ระดับมหาวิทยาลัยควรจะปรับตัวซะบ้าง สมัยผมเรียน

มัธยมปลาย ผมขี้เกียจมากครับ ขาดเรียนเป็นว่าเล่น 

เพราะคิดว่าเรียนๆ ไปเดี๋ยวก็จบ แต่พอขึ้นมาถึงจุดๆ นี้

ก็ได้พบว่า ไม่มีสิ่งใดได้มาด้วยความไม่พยายามเลยครับ 

ผมก็ใช้ชีวิตตามปกติธรรมดานี้ล่ะครับ ผมเป็นคนอารมณ์ดี 

ยิ้ มง่ าย จึ งปรับตั วได้ ง่ ายต่อสั งคมในรั้ วของระดับ

มหาวิทยาลัย มีเวลาเล่นอะไรไร้สาระน้อยลง เอาเวลา 

ไปทำงาน ทำการบ้านซะส่วนใหญ่ จนแทบจะเลิกเล่นเกม

ไปเลยครับ แต่ก็ดีแล้ว เพราะผมอยากตั้งใจเรียนมากกว่า 

เพื่อนๆ พี่ๆ ในคณะ ก็รักกันดีครับ ชอบมาก มีทั้งพี่สาย

รหัส แล้วก็พี่บุญธรรม ถ้าไม่ได้พี่ๆ คอยแนะนำใน 

ช่วงแรกๆ ก็คงจะทำอะไรไม่เป็นแน่ๆ ประทับใจ พี่โก 

มากครับ เขาเป็นพี่บุญธรรมผม คอยแนะนำอะไรเยอะแยะ

ไปหมด สอนเทคนคิการวาดตา่งๆ นานา จากวาดไมเ่กง่เลย

เพราะผมเรียนมัธยมมาจึงไม่รู้เรื่องอะไรมากนัก แต่ตอนนี้

พอรู้เรื่อง และวาดเป็นขึ้นมาแล้ว เพราะรุ่นพี่และเพื่อนๆ 

คอยแนะนำ ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีแค่นี้ละครับ  

แบ่งเวลา หาเพื่อน หาพี่ สามัคคีกันไป แค่นี้ก็มีความสุข

มากแล้ว 
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ถาม : ทำไมถึงเลือกเรียนสถาปัตยกรรม-
ศาสตร์ ที่ ม.ศรีปทุมครับ? 
ตอบ : ถามว่าทำไมหนูถึงเลือกเรียนคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์? คำตอบ หนูไม่ได้

เป็นคนเลือกเองค่ะ หนูแอนตี้ที่จะเรียน

ด้านนี้ด้วยซ้ำ คือตอบตรงๆ ว่าหนูไม่ได้

คิดที่จะเรียนด้านนี้เลย และมันก็ไม่ใช่

ความถนัดของหนูด้วย ไม่ใช่สิ่งที่หนูชอบ

ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยศูนย์หมดเพราะหนูไม่มี

ความรู้ทางเรื่องวาดเขียน หนูวาดภาพไม่เก่ง 

เอาง่ายๆ ไม่เป็นอะไรเลย ที่หนูได้มาเรียน 

ที่นี่เพราะว่าครอบครัวจับส่งมาเรียน เขา

ต้องการให้หนูเรียนด้านนี้ เพราะที่บ้าน

ทำงานเกี่ยวกับออกแบบ รับเหมาก่อสร้าง 

เขาต้องการให้หนูมาสืบสานงานต่อจาก

ครอบครัว ซึ่งหนูทำทุกอย่างเพื่อจะหนีที่จะ

เรียนด้านนี้ เช่น หนูหนีออกจากบ้าน ไปอยู่

บ้านเพื่อนสักพัก หรือหางานทำเพื่อที่จะ

ส่งตัวเองเรียนในสิ่งที่ชอบ อยากทำในสิ่งที่

ตัวเองไม่เคยได้มา แต่สุดท้ายหนูก็ไปไม่รอด 

ต้ อ งกลับบ้ านและต้ อ งยอม เรี ยนคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเขาก็พาหนูมา

สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ คือวันนั้น ร้องไห้ 

ทั้งวัน (หัวเราะ) เพราะไม่อยากสมัครเรียน

คณะนี้ พอเขาให้หนูทำแบบทดสอบวัด 

ความรู ้ เชือ่หรอืเปลา่ หนวูาดอะไรไมเ่ปน็เลย

วาดนะ แต่วาดแบบมั่วๆ ก็หนูไม่มีความรู้

น.ส.สายทิพย์  บัวขำ 

ด้านนี้หนิ พอสอบสัมภาษณ์ อาจารย์เขาก็

บอกหนูว่า “คุณไม่มีทักษะสักนิด” หนูก็

ยอมรับค่ะว่าหนูไม่มีความรู้ด้านนี้เลย... แต่

ยั งดีนะคะที่อาจารย์ที่ สัมภาษณ์หนู เค้า 

ก็ให้คำปรึกษาหนูเขาให้หนูลองเข้ามาติว 

ในโครงการติวศิลป์ของคณะกับอาจารย์

ที่สอนสถาปัตย์นี้ดู เผื่อจะได้ปูพื้นฐาน

และสามารถเรียนทันเพื่อนได้ จะไม่มี

ปัญหาในวันเปิดเทอม และหนูก็มาติว

ตามทีอ่าจารยใ์หค้ำปรกึษา มาทีน่ีอ่าจารย ์

สอนเข้าใจง่ายมากค่ะ เขาสอนตั้งแต่

ฝกึลายเสน้ ฝกึวาด Drawing หรอื Sketch

ภาพ Perspective สอนตดั Model ทำโคมไฟ 

พารู้จักวัสดุ ในการตัด Model จริงๆ ถ้า

ไม่มาเรียนหรือติว หนูก็ไม่รู้นะว่ามันคือ

อะไร และแต่ละอย่างหมายความว่าอะไร 

คือหนูเริ่มรู้สึกดีขึ้นกับการเรียนคณะนี้ และ

ยืนยันที่จะเรียนต่อที่นี่ และคณะนี้ หนูจะคิด

ซะว่า ทำเพื่อตัวเอง และคนในครอบครัว ซึ่ง

สำหรับหนูต้องใช้พรแสวง และความอดทน 

อดกลั้น และทำใจเพื่อที่จะรักสิ่งนี้ เพราะ 

เราเองอยู่กับสิ่งนี้ไปทั้งชีวิต ฉะนั้นหนูต้อง

เริ่มที่จะรักในสิ่งที่ตัวเองเรียนอยู่ 

ถาม : ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรครับ? 
ตอบ : เปิดเทอมวันแรก หัวใจหนูก็เต้นไม่

เป็นจังหวะ เพราะอะไรหรอ? เพราะว่าหนู

กลัวเรียนไม่ทันเพื่อน!! กลัวเรียนไม่รู้เรื่อง!!  
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ถาม : ทำไมถึงเลือกเรียนสถาปัตยกรรมศาสตร์  
ที่ ม.ศรีปทุมครับ? 

ตอบ : ที่ตัดสินใจเรียนคณะสถาปัตยกรรม- 

ศาสตร์ ที่ศรีปทุม เนื่องด้วย 2 เหตุผล คือ 

1. ตนเองเป็นคนที่มีความสนใจเรื่องความสวยงาม 

ทางสถาปัตยกรรม ชอบไปดูสิ่งก่อสร้างที่มีความแปลกตา  

สวยงาม เช่น วัดวาอารามเก่าๆ จึงเกิดแรงบันดาลใจ 

ให้อยากลองศึกษาให้ลึกซึ้ง เป็นจริงเป็นจังยิ่งขึ้น 

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นเป็นมหาวิทยาลัย 

เอกชนที่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสูง ทันสมัย 

และอยู่ใกล้ๆ กับที่พัก เดินทางสะดวกและไม่ต้อง 

ออกมาห่างไกลบ้าน สามารถไปกลับได้ทุกวัน  

นี่คือเหตุผลที่เลือกที่นี่ค่ะ 

ถาม : ชีวิตรั้วมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรครับ? 

ตอบ : ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในช่วง 2-3 เดือน 

มานี้ก็เป็นเสมือนช่วงเปลี่ยนแปลงชีวิตอีกครั้งหนึ่ง  

ที่เริ่มเรียนหนักขึ้น เรียนในสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคย พบเจอ 

เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ๆ ช่วงนี้การเรียนและกิจกรรมจะเริ่ม 

ประดังเข้ามาในชีวิตพร้อมๆ กัน บางครั้งก็ทำให้เหนื่อย 

และท้อแท้ไปบ้าง แต่ก็พยายามบริหารเวลาให้เพียงพอ  

ทำทุกอย่างให้เต็มที่ ดีกว่ามานั่งเสียดายทีหลังว่าไม่ได้ทำอะไรเลย เพราะเมื่อ

มันผ่านไป จบไป เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเรานั้นก็ทำได้ เพียง

แค่อดทนทำให้ถึงที่สุดแล้วสิ่งดีๆ มันก็จะเกิดกับเราเอง อย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้ 

หากยังไม่ได้ลงมือทำ แม้จะไม่ประสบความสำเร็จ ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลย 

ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำไปนั้นไม่มีอะไรสูญเปล่า มีแต่จะเป็นประสบการณ์ให้เรา 

ในคราวต่อไป 

น.ส.ปรารถนา  ทับทิม 

แต่ก็ยังดีนะ ที่หนูมีเพื่อนดี ที่หนูอยู่ต่อได้

ทุกวันนี้ ก็เพราะเพื่อนและคนรอบข้าง 

ทุกคนให้กำลังใจหนูเยอะมากค่ะ มา 

วันแรก อาจารย์ก็สั่งงานเลยค่ะ งานเพียบ 

กิจกรรมแน่น แทบจะไม่ได้พักกันเลย  

แตห่นกูไ็มเ่คยใหง้านพอกนะคะ สองเดอืน

มานี้ ที่เรียนที่นี่ มันมีอะไรหลายๆ อย่าง

ที่สอนให้หนูเข้าใจ และยอมรับในสิ่งที่ 

ตัวเองเป็นอยู่ค่ะ หนูพยายามใช้ชีวิต 

ให้สนุกในรั้วมหาลัย มีกิจกรรมก็กอบโกย 

ก่อนที่จะไม่ได้อยู่ เป็นเฟรชชี่ เพราะ 

เฟรชชี่มีแค่ครั้งเดียว สำหรับเราที่นี่  

ให้หนูได้ทำอะไรที่ตัวเองไม่เคยได้ทำ 

เชน่ ประกวดดาวเดอืน คณะหนไูดต้ำแหนง่

ป๊อปปูล่าโหวต ซึ่งเป็นอะไรที่งงๆ หนูได้

เข้าชมฟรีสไตล์แดนซ์ อย่างน้อยๆ มันก็

คือสิ่งที่หนูก็ชอบเหมือนกัน 

การเรียนของหนูนั้น หนูพัฒนาฝีมือ 

ไปเรื่อยๆ จากคนที่ เริ่มต้นจากศูนย ์

ทกุอยา่งเลย ตอนนีก้เ็ริม่ดขีึน้เยอะกวา่เดมิ

เพราะเกิดจากการฝึกฝน และมีอาจารย์

และเพื่อนๆ ให้คำปรึกษาและช่วยสอนให้

ตลอด จนทำให้หนูพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้น 

ขอขอบคุณอาจารย์และเพื่อนๆ ทุกคน 

นะคะที่คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจ 

มาตลอด ขอบคุณค่ะ 



นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

53029706 นาย ภาณุพงศ์ ทิพย์สุวรรณ คิม 
54004661 นาย ธนะชัย พุ่มพวง กอล์ฟ 
54005642 น.ส. จินตนา เพียรดี ขวัญ 
54005697 นาย อัคคเดช ตันติจรัสกุล อัก 
54005995 นาย ชาญณรงค์ ไชยบุดดา แจ๊ค 
54007957 นาย อิทธิวัฒน์ กิจสินธพชัย วิน 
54010007 น.ส. ณัฐกาญจน์ ทองทิพย์ นัท 

54014343 น.ส. ปวีณา ศรีสวัสดิ์ หญิง 
54014761 น.ส. เบญจมาศ ศิริแสง เอ้ 
54019420 นาย มนตรี นาคสมบูรณ์ ไอซ์ 
54024227 นาย พรเทพ ขาวเเก้ว อ๊อด 
54024309 น.ส. สิริรัตน์ ละม้าย แนท 
54024316 นาย ชนะชัย ยอดต่อ ชัย 
54025619 นาย ปรัชญา คำวังสง่า บอม 

54026018 นาย อรรคเดช สุวรรณรัตน์ อาร์ม 
54028107 นาย อวิรุทธิ์ บาทจิต นุ๊ก 
54028114 นาย อริยะ รักษายส เอฟ 
54028703 นาย ปฏิพัทธ์ พันธ์ขาว เอ๊กซ์ 
54029044 นาย ภควัน กิ่งก้าน ฟรุ๊ต 
54030430 นาย โชคชัย แสงอรุณ ตั๊ก 
54030461 น.ส. พานุกา เด็ดดวง อ๊ะ 

38





P = 2 C._ 33-84  , 101-108



54030649 นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุญประกอบ เอ็ม 
54031579 น.ส. กุลธิดา สุ่มมาตย์ ปู 
54032358 น.ส. ณิชนันทน์ จันทรัตน์ ควีน 
54032947 น.ส. ดาริการ์ พันเสนา เก๋ 
54023051 นาย วันรบ ศรีสม น้องรบ 
54035524 น.ส. สุนิสา มิ่งเมือง บี 
54036865 น.ส. เนตรนภิส สวัสดี นก 

54037435 น.ส. ภณิดา ฟองสมุทร เนม 
54039613 นาย พิรชัชย์ ศรีทองเมือง ปืน 
54039853 นาย ชนินทร์ โชติพิบูลย์ทรัพย์ นิน 
54041179 นาย ธนัท โชติเชาวน์ชวลิต นัท 
54041977 นาย ภานพ หิรัญเดชธนา ต้น 
54042876 นาย เอกสิทธิ์ อ่อนศรี ไปร์ท 
54043737 นาย นันทวุฒิ เขียวย้อย โจ๊ก 

54046554 นาย วีระ อ๊อตจังหรีด เบน 
54047357 นาย ธรรมรัตน์ เป้ากลาง แฟ๊บ 
54048403 น.ส. รัชฎาภรณ์ คนขยัน เนย์ 
54048489 นาย พูลลาภ อุประถา ทีเด็ด 
54051022 น.ส. ณัฐนันท์ ไกรสร นิว 
54051635 น.ส. ขวัญตา ย้อยแสง ผึ้ง 
54027760 นาย ชนินทร์ เติดประโคน เทห์ 
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52048783 นาย ณัฐพงษ์ ยังกีรติวร 
53000498 นาย วิษณุ วรศิริสุวิมล 
53001311 น.ส. จิณห์จุฑา ชูสิน 
53023528 นาย ณัฐปคัลภ์ ทิพยจันทร์ 
53044350 นาย ดนัยธร ขุนรัตน์ 
53044932 นาย วรรักษ์ ศุกระชาต 
54001717 นาย ศรัณยู จันทร์บัว 
54002370 นาย พัชรพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา 
54002692 นาย ธีรเวศ เกาะพุ่ม 
54002705 นาย วีระยะ หนูสง 
54005464 นาย สิทธิกันต์ ฤกษชาญชัย 
54006729 นาย ปัณณวิชญ์ ทองสุก 
54006774 นาย ชินพงศ์ ประไพพาณิชย์ 
54007248 น.ส. มณีรัตน์ หลุ่งตี้ 
54007255 น.ส. วณิดา จรทอง 
54007560 นาย ไพสิน รักรังสิมันต์สุข 
54007793 นาย ธวัชชัย หงษ์ทอง 
54007851 น.ส. พรสุดา เลี้ยงชีพ 
54008281 น.ส. หทัยภัทร ศิริวงค์ 
54008370 น.ส. ศุภรัตน์ อินทร์ดิษฐ์ 
54008541 นาย กฤษดา เสาวภายนต์ 
54009022 นาย ดนูนาถ ธิราขันธิ์ 
54010425 นาย สิทธิชัย ตาษสุวรรณ 
54010569 น.ส. วลัยพร หลังโนนโพธิ์ 
54010634 นาย ปิยะนัดด์ มุงคำภา 
54010672 นาย ชยทัต ประทุมศาลา 
54010747 น.ส. ชุติมา แซ่เฮ้ง 
54011595 น.ส. พรชนก สมงาม 
54012172 น.ส. กุลธิดา เสาธงใหญ่ 
54012545 น.ส. สุภาภรณ์ สายสัมพันธ์ 
54014881 นาย ร่มเกล้า ช่วยดู 
54014994 น.ส. วิไลพร อินทวงค์ 
54015691 นาย ณัฐพล นิลศิริ 
54018007 นาย ภูมิ ดวงแข 
54018689 นาย ชัชวาลย์ วงษารี 
54020772 น.ส. กรกช คำศรี 
54021866 น.ส. จามจุรี ชูรัตน์ 
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54021897 น.ส. ภาณุกา สุดใจ 
54022032 นาย สมพงษ์ เพ็ชรศรี 
54022330 นาย ภาณุพงศ์ สุกสอน 
54023164 น.ส. อลิสา ชูเลิศ 
54023715 นาย วีรชน โสงขุนทด 
54024094 น.ส. อุทัยรัตน์ สว่างแก้ว 
54024241 นาย อรรถกร ม่วงมิตร 
54024272 นาย วีระพล เจนใจ 
54024289 นาย รณฤทธิ์ เรือนตา 
54024614 นาย กมล กลิ่นเมธี 
54025397 นาย พชรพล เหลี่ยมเเก้ว 
54025784 น.ส. วรรณิศา นาวาล่อง 
54027013 นาย กฤษดา สุวชาติ 
54029760 นาย วรดิศ ไกยวงศ์ 
54030598 น.ส. ลอบีฮะ สุไลมาน 
54032550 นาย ปาณพฤฒิ มุขตา 
54032714 นาย อคฐิษณัชธภดา เขมิกาฐิภาฬฏา 
54034492 นาย นิวัฒน์ วรกิจไพบูลย์ 
54035055 น.ส. มัสนา โก๊ะแอ 
54035928 นาย อธิพงษ์ นัยวิกุล 
54036245 นาย วรรษธร หยวกแฟง 
54036841 นาย ภาคภูมิ เนระภูศรี 
54039579 นาย ประกฤษฎิ์ ประภัยวงษ์ 
54040287 น.ส. อาภัสรา เรืองการุณ 
54040578 นาย ณัฐพงศ์ สุขใส 
54041871 นาย อัฑฒ์พล รักษารมย์ 
54042441 นาย ธราดล อ่อนชำนิ 
54042927 นาย ธนดล มณีอินทร์ 
54045004 นาย ภูริพัตร คำหล้า 
54045237 น.ส. ปาณิสรา ป้องสุพรรณ 
54046770 นาย ศุภโชค กิจหว่าง 
54046883 น.ส. จิรัชยา ลี 
54047528 นาย นิพนธ์ ล่ำใหญ่ 
54047953 น.ส. พิมพ์พนิตา ศรีภิรมย์ 
54047984 นาย คุณากร จันทร์สม 
54051293 นาย ธันวา โสภา 
54052798 น.ส. อินทร์ธราพร คงแก้ว 
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51036376 นาย กิตติพงษ์ เจนรักษา 
52044625 น.ส. วิลาวัณย์ รอดเครือ 
52049562 น.ส. อานิส มะเต๊ะ 
53000234 นาย ภานุพงค์ มณีศรี 
53001164 นาย สุทธิกัณฑ์ ศรีสวัสดิ์ 
53001493 นาย อำพล แย้มทอง 
53003140 นาย อิทธิศักดิ์ โสภาเวทย์ 
53004114 นาย อภิสร สวัสดิวงศ์ 
53005397 น.ส. สุพรรณิการ์ สว่างวงศ์ 
53007671 นาย พิสิษฐ์ บุญแก้ว 
53009493 น.ส. นัทธมน ทองฉ่ำ 
53011808 น.ส. ศศิมาภรณ์ สาทำ 
53011815 น.ส. ฐิดารัตน์ ส่งศิริ 
53012327 นาย อภิณัฐ มหามนตรี 
53013017 น.ส. ศิริพร ตันติภักดี 

53018783 นาย ฤทธิชัย เผ่าภูธร 
53019086 น.ส. ฐิติกานต์ เปี่ยมเปรมสุข 
53019257 นาย พชร ดุษิยามี 
53019428 นาย วีระศักดิ์ หลิมวิวัฒน์ 
53020890 นาย วุฒิพงศ์ คำแสน 
53026561 นาย พงษ์อนันต์ ตันสกุล 
53026941 นาย อธิป มุนินทร์นิมิตต์ 
53027011 น.ส. ชิดชนก เลิศสกุลวงษ์ 
53027364 นาย รวีภัทร์ พุ่มทอง 
53029097 น.ส. สุจิตรา คำไข 
53029977 น.ส. ชัชยากร เดชคง 
53031142 น.ส. วรพิชชา บุญทองแก้ว 
53032363 นาย พัทธนดนน์ ฉิมพลีวัฒน์ 
53032609 น.ส. เบญจมาศ มอไธสง 
53034116 นาย กฤตกร เวชกุล 

53035313 นาย พงศธร เจียรประดิษฐ์ 
53036914 น.ส. กมลชนก ศรีสุข 
53037584 นาย ธีรภพ ศรีอนันตคุป 
53037820 น.ส. กฤษวรรณ ศิลาทอง 
53037940 นาย ศทุธชานน ธนะกจิรุง่เรอืง 
53037988 น.ส. นาตยา ตาวงศ์ 
53038414 นาย ธนพล สายเมฆ 
53039015 นาย ชัยณรงค์ การีรัตน์ 
53039351 นาย วัชรพงศ์ มหึมา 
53039402 นาย นคร กระต่ายวงษ์พระจันทร์ 
53039635 นาย พรเทพ ฉันทะดำรงรัตน์ 
53040083 น.ส. ขวัญฤดี อาทิตย์ 
53042343 นาย ปณต เพ็งเพ็ชร 
53042761 นาย ภัทร์ชนน อัครวัฒน์สุนทร 
53042925 นาย ฐาปัตย์ เดชอ่อนพันธุ์ 

53042963 นาย พลภัทร์ จาดเจริญ 
53043855 น.ส. นภาลัย เหล็กกล้า 
53043975 นาย ศิวกร ชัยประเสริฐ 
53044456 นาย สุกฤษฏิ์ มาสุข 
53044634 นาย ธงไชย ชาวชายโขง 
53046158 น.ส. รุสมานี มาแย 
53047019 น.ส. นนธิรา คงที่ 
53050741 นาย ธงชัย เพ็ชร์ย้อย 
53057397 นาย ศิวดล ตรีว่าอุดม 
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52032392 นาย ณัฐวุฒิ คชรัตน์ อาท 
52044050 นาย รติ ลีลาสำราญ ปิง 
53001859 น.ส. อรนภา อินทร์พิมพ์ บุ๋ม 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

53007708 น.ส. ทิพย์สุดา ศรีชัยชนะ แอน 
53008809 น.ส. ปรารถนา เงียบประโคน กาน้ำ 
53009544 นาย กิตติโรจน์ ชุ่มพึ่ง เจมส์ 

51011804 นาย จักรพงษ์ โนพันธ์ เก้า 
52000321 น.ส. ณัฐกร ภู่ประดิษฐ์ นัท 
52018205 นาย ชัยณรงค์ สุริยาสถาพร อุ๊บอิ๊บ 

53009859 นาย วงศกร ไชยโสดา กี้ 
53010783 น.ส. สุดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น แน็ค 
53010834 นาย ณัฐวุฒิ งามธนญาดา วีนัส 
53013079 น.ส. กิตติมา มงคลมาสู่ อุ๋ม 

53014923 นาย อดิศร ทานะกัณฑ์ ดิ๊ก 
53017315 นาย พงศกร พวงจันทร์ขาว เต้ย 
53017404 น.ส. ไพลิน หิรัญวัฒน์ แอน 
53017904 น.ส. ฤทัยรัตน์ ทองสกุล แอ๊น 

53019106 น.ส. สุจิตรา แรงสู้ ปาย 
53024054 นาย อภิรักษ์ คุณสมบัติ รักษ์ 
53025580 นาย ประวิทย์ คงแท่น บอล 
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53030281 น.ส. รุจิเรข รักดี วิ 
53030370 นาย สมบัติ ขันธวิธิ โอ 
53031217 น.ส. ลดามาศน์ มลบุตร นิว 

53033337 น.ส. ศิริพร ผ้าลายทอง แอน 
53035471 นาย นิพนธ์ สีธุ อาร์ม 
53037851 น.ส. รินธร นิธิสมสกุล ระฆัง 

53039539 น.ส. สุพรรษา ใจมา ฝน 
53039700 นาย อรรควัฒน์ อ่างหิรัญ ไอซ์ 
53047033 น.ส. ศิริพร บุญทะวงค์ ฝ้าย 

53048901 น.ส. กฤติกา วิรัติ ฟักแฟง 
53053897 นาย สมัชชา เนียมแตง สมัชชา 
53043728 นาย พิเชษฐ พฤกษวรรณกุล เชษ 
53037382 นาย สุทธิพงษ์ บัวคง เบียร์ 

53054190 นาย สุทธิพล ครองผล อาร์ม 
53059948 น.ส. นัฎฐิกา สังคำพันธุ์ ก้อย 
53018694 นาย ศุภกร นิ่มประเสริฐ เบสท์ 
53011233 นาย ไชยพงศ์ สุวรรณ์ โอม 

53015517 นาย เมธากานต์ สุธรรม ฟิวส์ 
53019442 น.ส. เจนจิรา ธนภัทรวรากร เจน 
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49026846 นาย ไชยากร มนวรินทรกุล ตั๋ง 
50001911 นาย กานต์ พุทธรักษา กานต์ 
50027104 นาย กฤษณะ จินดาวงศ์ เคน 
50032285 นาย ดนุพล เหมพันธ์ กล้วย 
50039540 นาย อนุวัฒน์ เพชรบำรุง อาร์ม 
51003057 นาย เฉลิมพงศ์ เผือกพูลผล นัฐ 
51003944 นาย เจษฏา กล่อมมณี เพียว 
51014703 นาย พิษณุ อํานาจ แซม 
51014892 นาย ศราวุธ สุนทรเลิศมงคล ต๊ะ 
51017222 น.ส. รัชนีกร เหมศิริ ฟี่ 
51022245 นาย ธนากรกาญจน์ เสตะสุนทร เติร์ก 

51024067 นาย ชัยรัตน์ ผดุงเกียรติวงศ์ เบสท์ 
51025795 นาย จตุรภุช พรามน้อย ฟลุ๊ค 
51026707 น.ส. เกศรัตน์ แซ่โค้ว หมิว 
51031395 น.ส. ชนิสรา ทองสมุทร วิว 
51031439 น.ส. วรารัตน์ ผางพันธ์ มะปราง 
51033117 นาย นันทวิทย์ สังขอินทร์ วิทย์ 
51037213 นาย ภาสุ แป้นนาค เก่ง 
51039840 น.ส. พัรวีน อับดุลสมาน เนส 
51040298 นาย ธวัชชัย ไฮงาม บอล 
51041875 น.ส. จันทร์ทิพย์ ศรีสงคราม แจง 
51042781 นาย จารักษ์ จิระกุล เกมส์ 

51045313 น.ส. ปิยรัตน์ เตี้ยวซี่ เบียร์ 
51068912 นาย ฤทธิศักดิ์ เคนประดิษฐ์กุล โจ้ 
52002472 น.ส. นฤมล สีดำ ทิพย์ 
52003131 นาย ธันวา ศรีวิสุด เบนซ์ 
52004181 นาย อโนชา โพธิพฤกษ์ อาร์ม 
52005282 นาย ชาตรี อังศุวิจิตรกุล ตรี 
52010863 น.ส. พิมพ์สกุล น้ำเหนือ เพียว 
52012205 น.ส. สุนทรีย์ ค่ำสุริยา แอ๊น 
52013351 น.ส. สุพรรณิการ์ ปิ่นเกตุ กิ่ง 
52015402 นาย สิทธิพงศ์ ศรีสุวรรณ เบิ้ล 
52016192 น.ส. อรพรรณ มืดแคน กวาง 
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นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

52016281 น.ส. ดรุณี กันพนม กวาง 
52019344 น.ส. อุษณีย์ สรสวัสดิ์ น้ำตาล 
52022507 น.ส. เวณิกา ลุ่นเซียะ แพร 
52022569 น.ส. มาริสา สมถะธัญกรณ์ แตงโม 
52024230 นาย ศิริศักดิ์ ชูเกษร ดิว 
52024552 น.ส. อมรรัตน์ เอื้อศิริรัตนไพศาล น้ำฝน 
52025259 นาย อภิวัฒน์ ถูกจิตร เอ็ม 
52025482 นาย วรรณภัทร์ บุญเจริญ ต้อง 
52025639 น.ส. ศุภลักษณ์ เปี่ยมเพ็ชร หลิน 
52026987 น.ส. ปนัดดา รักชาญศรีศักดิ์ ทราย 
52027160 นาย อดิศร สีงามรัตน์ เดียร์ 

52027317 นาย นัฐวุฒิ มวลทอง นัท 
52027684 นาย ประภาพันธ์ ผิวคล้ำ ต้อง 
52029002 นาย กีรติ มีกลิ่นหอม เฟรม 
52029184 นาย อัษฎางค์ เอี่ยมสอาด ดิว 
52029499 นาย จักรกฤษณ์ สีเล เดี่ยว 
52031102 น.ส. ปทุมรัตน์ มิตรพิทักษ์ พู่ 
52031551 น.ส. สุรีรัตน์ ตุ้ยขน่าน หญิง 
52031859 นาย เมธาวุธ เพียรมานะกิจ มิ้ว 
52034563 น.ส. ณัฐพร เปลี่ยนศรี แนน 
52036152 น.ส. โสภิตา กิจเจริญทรัพย์ดี กวาง 
52037171 น.ส. ศิริรัตน์ ยงพรม นิ่ม 

52039811 น.ส. ลักษิกา ศรีแสงธรรม น้อยหน่า 
52042574 นาย ยุทธพร บุนนาค ตั้ม 
52042598 น.ส. ศิริวรรณ ศรีษาพุทธ์ อ้อ 
52043719 นาย พงศ์พัฒน์ ทองอร่ามเวช แคมป์ 
52044598 น.ส. กัญญนันทน์ เชิดเกาะ ติ้ง 
52044707 นาย นรรนภพ สุราวรรณ์ ต้อม 
52038658 น.ส. ภาณุวัฒน์ อัศศานึก อาร์ม 
51009906 นาย บัลลพ แสงจารึก น๊อต 
52019546 นาย วิวรรธน์ ศรีแสงทรัพย์ ติ 
52026054 นาย ธนาธร สิทธิวัน เต๋า 
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50007846 นาย ศริย อิสริยสุนทร 
50008194 นาย ณัฐวุฒิ สุรศักดิ์บำรุง 
50043633 นาย ณัฐวุฒิ เสนีย์ 
51012234 น.ส. ชลธิชา จันทร 
51017284 นาย สิปปภาส รักษ์ชล 
51018070 นาย เลอศักดิ์ พลอยสมบุญ 
51026283 นาย ภูสรันต์ เดชนวพรมงคล 
51026632 นาย ณัฐพงศ์ สงวนไว้ 
51037991 น.ส. ศุภลักษณ์ สุขมล 

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

51056716 น.ส. ภมริน บุตรศรี 
52000287 น.ส. ศรุดา โตธนเศรษฐ 
52000314 นาย ศักดิ์แก้ว แก้วอินทร์ 
52000578 น.ส. สุนิษา แซ่อึ้ง 
52001066 นาย อลงกรณ์ โพธิ์เมือง 
52001080 นาย วิเชียร โรจน์บวรวิทยา 
52001124 นาย สันดุษิต หอมหยก 
52002256 น.ส. อุไรรัตน์ ศิริ 
52003066 น.ส. ระพีพรรณ ประทุมขันธ์ 

52004585 น.ส. พนาพรรณ เลิศกิตติกุลโยธิน 
52007662 นาย ธีรยุทธ แซ่ก๊วย 
52008427 น.ส. รัชนก ยาที 
52008965 นาย ชูชัย วีระเชี่ยวชาญชัย 
52009148 น.ส. สุกัญญา ยะวัง 
52009686 น.ส. นาถยา หนูมาก 
52010712 นาย ต่อสกุล ทิพย์ทอง 
52015919 นาย พงษ์พัฒน์ ศรีรัมย์ 
52016534 น.ส. อัญชณา คำขา 
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52016558 น.ส. รุ่งอรุณ ปัญโยกาส 
52017700 นาย สกุล แสงแก้ว 
52018236 น.ส. ชลธิชา รอมาลี 
52020209 น.ส. สุกัญญา พลาพล 
52020716 น.ส. จันทร์เพ็ญ ควรดี 
52022381 นาย วิทวัส วรรณบูลย์ 
52024716 น.ส. รุ่งทิวา จันทร์ย่อยศ 
52025615 นาย ธีรพงษ์ รักษ์ตัว 

52025766 น.ส. กัญญวรรณ จำปาชัย 
52025893 นาย ธีระพงษ์ นามโภชน์ 
52029968 นาย กฤษณะ เหล่าสกุล 
52030734 นาย นครินทร์ ซิ่วนัส 
52030741 น.ส. ปวริศา ทิพย์เดชากร 
52030847 นาย ณัฐศรันย์ ฝักฝ่าย 
52031575 นาย ธรณิศ คงนาน 

52036227 นาย ธนศาสตร์ ชูสกุล 
52036809 นาย สันติธร ตาสี 
52040036 นาย ชลัช วงศ์ประทุม 
52042290 นาย พงศธร เอี่ยมสอาด 
52044081 นาย อภิชาติ กัลยา 
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48009492 นาย วีรพล ปัจฉิมเวช 
48023969 นาย สุริยพงศ์ กุ้งหรัด 
49052300 นาย ณัฐวุฒิ อุบล 
49064633 นาย จามิกรณ์ ศรีมณี 
49064640 นาย นัฐกร วงศ์แก้ว 
50008043 นาย เอกสุวัชร์ กลิ่นสุทโธธนาศิริ 
50015857 นาย ศุภกร สุนทรารักษ์ 
50017511 นาย วีระพงษ์ มากสุวรรณ 
50024647 นาย อรุณ ฐานทรัพย์เจริญ 
50028483 นาย พัฒนะ ฤกษ์สวัสดิ์ถาวร 
50030867 น.ส. นันทิยา นามะยอม 
50037622 นาย พงศ์ภัทระ สุรินทร์ต๊ะ 
50039704 นาย เรวัตร เส้งประถม 
50040190 น.ส. วิภาดา อาปรีชา 
50046772 นาย เชษฐศักดิ์ สังข์ทอง 
50051182 น.ส. ธนิกานต์ โทสูงเนิน 
51001280 น.ส. อรุโณทัย ฉัตรธรรมาภรณ์ 
51008583 น.ส. พัทธ์ธีรา เทพผสม 
51020858 นาย อัครเดช คมคาย 
51021106 น.ส. ดวงกมล สุภารัตน์ 
51025740 นาย สุทานนท์ เกตุแป้น 
51025980 นาย กฤษศิลา กูหนัน 
51030650 นาย เอกภัทร แสงโหมด 
51030718 น.ส. เบญญาภา อินทร์สอาด 
51031597 นาย แสนยานุภาพ สุขเนียม 
51032941 น.ส. พัชรพฤกษ์ ลาภเจริญไพศาล 
51034016 นาย ประภาส เหมียนทอง 
51034489 นาย ธไนนิตย์ เหมมณี 
51034496 น.ส. ฤทัยรัตน์ แซ่ลิ่ม 
51035939 นาย สุขสันติ์ รู้บุญ 
51036530 นาย กิตติศักดิ์ ศรีสุข 
51040274 นาย อรรถสิทธิ์ เหงาจิ้น 
51041135 น.ส. วิลาสินี มุ่นเชย 
51041231 นาย รัตนศักดิ์ กออำไพร 
51043522 นาย ณัฐพล มนุญผล 
51044894 น.ส. จิราพร เบญยะมาตร 
51045375 น.ส. ปัทมา สุจิตวนิช 
51049464 นาย เตชิต สินทรัพย์ 
51050665 นาย อมรศักดิ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล 
51054552 นาย เจษฎา ขาวสะอาด 
51057766 น.ส. จิราพร ทองประภา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
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คำนิยม ประธานนักศึกษา 2554-2555

นายศักดิ์แก้ว แก้วอินทร์ 

ก่อนหน้าที่ผมจะมาสมัครเรียนที่มหาวิทยาศรีปทุม ผมทุ่มเทให้กับกีฬาของ
โรงเรียนมากจนทำให้พลาดการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีที่จบมัธยมปลาย  
ผ่านไปกับการค้นหาตัวเองเกือบปีผมจึงเริ่มคิดว่าจะไปทางไหนต่อดี คุณพ่อ 
คุณแม่ให้คำแนะนำว่า “ถนัดทางไหนก็ไปเรียนทางนั้น ทางบ้านสนับสนุน 
เต็มที่ ชอบวาดรูปก็เลือกเรียนด้านที่มีทางหารายได้จากการวาดรูปสิ” ผมจึง
เริ่มค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จนในที่สุดค้นมาเจอคำว่า “สถาปัตยกรรม” 
คิดว่าน่าจะเป็นเส้นทางชีวิตที่ผมควรจะเลือก ถึงแม้ผมจะยังไม่ค่อยเข้าใจกับ
วิชาชีพด้านนี้นัก แต่ผมเลือกสมัครสอบที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นอันดับสอง และสอบติดในที่สุด 

ความประทับใจแรกที่ได้รับคือ การต้อนรับอย่างดี และอบอุ่น ทั้งจากรุ่นพี่ และ
คณาจารย์ ตั้งแต่วันแรกของการมาเรียน ซึ่งผมไม่เคยคิดว่าจะมีความรู้สึกที่ดี
แบบนี้ ในวันนั้นมีพิธีต้อนรับอย่างดีและตื่นเต้นในวันปฐมนิเทศ มีความ
สนุกสนานจากงาน Freshy Day และ Mad Man Day ของคณะฯ และที่สุด
ของความรู้สึกดีๆ คือพิธีครอบครูช่าง ที่รู้สึกได้ถึงขวัญและกำลังใจที่ครู 
มอบให้กับศิษย์มีความอบอุ่นและมั่นใจว่าผมไม่ได้อยู่ที่นี่คนเดียว 

การเรียนในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมนั้นต่างจาก 
ในสมัยมัธยมมาก ที่นี่มีการเรียนการสอนที่ เข้มข้นทั้งด้านเนื้อหาและ 
การทำงาน ทำให้เรารู้คุณค่าของการฟัง รู้คุณค่าของการคิด รู้คุณค่าของ 
การทำ และรู้คุณค่าของเวลา มีครูอาจารย์ที่สอนด้วยความทุ่มเท สอนให้คิด
เป็นทำเป็นมากกว่าการหยิบยื่นให้ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนออกไปสู่
วิชาชีพได้อย่างมั่นคง 

ภายในสภาพแวดล้อมของคณะสถาปัตย์ ผมชอบพื้นที่โล่งๆ หน้าคณะฯ ที่
ผ่อนคลาย ร่มรื่น ชอบบรรยากาศการใช้ชีวิต แบบพี่ๆ น้องๆ การเอาใจใส่ 
ดูแลกัน ผมเป็นลูกคนเดียวของบ้าน ไม่เข้าใจเรื่องการมีพี่น้อง ก็ทำให้ผมรู้จัก
การดูแลผู้อื่น รู้จักการมีพี่ดีๆ ได้รับคำปรึกษาที่ดีทำให้เข้าใจว่า ความผูกพันธ์ 
คืออะไร 

สุดท้ายนี้ เนื่องจากคณะจะมีอายุครบ 20 ปีในเร็วๆ นี้ สิ่งที่อยากเห็นก็คือ  
การที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในระดับแนวหน้า
ของประเทศอย่างนี้ตลอดไป และมุ่งหน้าสู่ระดับนานาชาติต่อไป 
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รายชื่อคณะกรรมการปีการศึกษา 2555 

52000314  
นายศักดิ์แก้ว  แก้วอินทร์  
(ประธานนักศึกษา)  
084-399-7882  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

52018236  
นางสาวชลธิชา  รอมาลี  
(รองประธานนักศึกษา)    
082-210-9362  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

52025766  
นางสาวกัญญวรรณ  จำปาชัย  
(เลขา-เหรัญญิก)    
086-007-8284  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

53011233   
นายไชยพงศ์  สุวรรณ์  
(ประธานเชียร์)   
083-637-3417  
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

52027160  
นายอดิศร สีงามรัตน์  
(รองประธานเชียร์-หัวหน้ากลอง)    
087-675-089    
สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

สันทนาการ 

53018694  นายศุภกร นิ่มประเสริฐ  
082-686-2596  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

53010783  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์ชูกลิ่น 
083-502-3321  สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

54025784  นางสาววรรณิศา นาวาล่อง 
081-091-1009 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

54043737  นายนันทวุฒิ เขียวย้อย 
083-172-5231 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

อุปนายก (ประสานงาน) ภายใน 

53040083 นางสาวขวัญฤดี อาทิตย์ 080-275-7258 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

54032358 นางสาวณิชนันทน์ จันทรัตน์ 087-038-4556   สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

54035524 นางสาวสุนิสา มิ่งเมือง   087-471-5476   สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

54007851 นางสาวพรสุดา เลี้ยงชีพ   089-037-2288   สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

54052798 นางสาวอินทร์ธราพร คงแก้ว 089-831-7311 สาขาสถาปัตยกรรม 

อุปนายก (ประสานงาน) ภายนอก 

52029968  นายกฤษณะ เหล่าสกุล   
084-551-0196 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

53035313  นายพงศธร เจียนประดิษฐ์   
089-685-1045 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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ศิลปวัฒนธรรม 53040545  นายฉัตรชัย จันทร์อ่ำ  
086-754-8399 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

54001717  นายศรัญญู จันทร์บัว   
080-567-5066 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

54008281  นางสาวหทัยภัทร ศิริวงค์  
082-797-5682 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

54014994  นางสาววิไลพร อินทวงค์   
086-192-6004  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

สื่อสิ่งพิมพ์ (ประชาสัมพันธ์) 

51026632  นายณัฐพงศ์ สงวนไว้  088-093-7361 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

52007662  นายธีรยุทธ แซ่ก๊วย  089-895-6132 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

52015919  นายพงษ์พัฒน์ ศรีรัมย์  082-466-2019 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

52010712  นายต่อสกุล ทิพย์ทอง  084-717-1284 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

52025893  นายธีรพงษ์ นามโภชน์  081-759-0904 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

54009002  นายดนูนาถ ธิราขันธ์  087-352-9864 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

54022032  นายสมพงษ์ เพ็ชรศรี  084-197-0075 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ปฏิคม (ต้อนรับ) 

51037991 นางสาวศุภลักษณ์ สุขมล   

089-890-5154  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

53005397  นางสาวสุพรรณิการ์ สว่างวงศ์    

086-739-3203 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

53053734  นางสาวจิรนันท์ จิตบุตร   

082-228-4049 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

53043855  นางสาวนภาลัย เหล็กกล้า  

085-323-1138 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

53029484  นางสาวอิงฤทัย ปิ่นอมร   

087-461-6369 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

53013017  นางสาวศิริพร ตันติภักดี   

087-327-5474  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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53037820  นางสาวกฤษวรรณ ศิลาทอง 
084-641-9972 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

53036914  นางสาวกมลชนก ศรีสุข 
084-751-8945 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

53010947  นางสาวธีร์วรา โลหะการกุล 
089-129-6443 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 

53042367  นายจิรวัฒน์ บวรสิทธิชัย 
084-553-1148 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

54034492  นายนิวัตน์ วรกิจไพบูลย์ 
088-089-9558 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

54040287  นางสาวอาภัสรา เรืองการุณ 
086-166-4104 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

54008281   นางสาวหทัยภัทร ศิริวงศ์ 
082-797-5682 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 

สวัสดิการ ฝ่ายแสงเสียง 

51052874  นายจำนง ไทยเจริญ 084-769-5231 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
53032363  นายพัทธนดนน์ ฉิมพลีวัฒน ์ 080-818-9151  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
53020890  นายวุฒิพงศ์ คำแสน 089-001-9455 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
53039402  นายนคร กระต่ายวงษ์พระจันทร์     080-201-9313  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
54046883  นางสาวจิรัชยา ลี  087-788-1584 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สวัสดิการ ฝ่ายสถานที ่

52008427 นางสาวรัชนก ยาที 083-337-6477 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
52022381 นายวิทวัส วรรณบูลย ์ 084-312-9270 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
52017700 นายสกุล แสงแก้ว 087-091-9749 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
52036809 นายสันติธร ตาสี 089-884-8731 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
53038414 นายธนพล สายเมฆ 087-798-9906 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์

สวัสดิการ ฝ่ายอุปกรณ ์
54007560 นายไพสิน รักรังสิมันต์สุข 087-568-2739 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
54008541  นายกฤษดา เสาวภายนต์ - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
54015691 นายณัฐพล นิลศิริ 083-789-3022 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
53044634 นายธงไชย ชาวชายโขง (ประธานชมรม) 084-600-7128 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
53032363 นายพัทธนดนน์ ฉิมพลีวัฒน์ 080-818-9151 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 (รองประธานชมรม) 

สวัสดิการ  
ฝ่ายอาหาร 
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1. 55800016 นาย ศราวุธ จำปานันท์ 
2. 55800023 น.ส. พิมพ์กัลยา เกตุศรีบุรินท์ 
3. 55800136 นาย จรัญ บุตรดี 
4. 55800150 นาย ปรเมศร์ กำลังเก่ง 
5. 55800174 นาย ชิติพัทธ์ บุญวาสนา 
6. 55800225 นาย ปัญญาพล จันทร์ดอน 
7. 55800270 นาย เดชา วัฒนนามกุล 
8. 55800294 นาย อรรถรส ลิปตพัลลภ 
9. 55800307 นาย ณัฐพงศ์ มีแสง 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  

1 2 3 5 

6 7 8 9 10 

11 13 15 

16 17 10. 55800496 นาย สมพร จุลสุทธิ 
11. 55800530 น.ส. โอปอ ไพรสณฑ์ 
12. 55800585 นาย โพชฌงค์ ทองน้อย 
13. 55800605 นาย เจน จำลองราช 
14. 55800612 นาย สุกิจ อินทร์เจริญ 
15. 55800681 นาย ดำเนิน ทะนวนรัมย์ 
16. 55800725 นาย ภาสกร ภู่รุ่งฤทธิ์ 
17. 55800749 น.ส. สุมารินทร์ ดวงนนท์ 
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1. 55800054 นาย พงศธร เธียรอุกฤษฏ์ 
2. 55800112 น.ส. ธิดารัตน์ แก้วภิรา 
3. 55800167 นาย สุรินทร์ แก้วระย้า 
4. 55800256 นาย เกรียงศักดิ์ โพธะ 
5. 55800352 นาย เสริมศักดิ์ แสงสว่าง 
6. 55800441 น.ส. ดวงใจ เพ็ชรประพันธ์ 
7. 55800489 นาย รฤก อ.อินทรวิชิต 
8. 55800667 น.ส. ทิพวรรณ อาจเลิศ 
9. 55800674 น.ส. พัชรินทร์ พันธุ์แดง 
10. 55800698 น.ส. ทัดดาว สีนวลจันทร์ 
11. 55800756 นาง ณัฏฐณิชา อัศวพลังกูล 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

1 2 3 

6 7 

8 

10 11 

4 
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TALKGURU TALK 

Q : คิดอย่างไรครับ กับการเตรียมพร้อมของสถาปนิกปัจจุบันเพื่อรองรับการทำงาน  
ในอนาคตที่เปิดกว้างมากขึ้น โดยเฉพาะการเปิดเสรีในกลุ่มอาเซียน เป็นอย่างไรครับ ? 

A : ปัจจุบันงานด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมขยายตัวและเป็นที่ยอมรับมากกว่าในอดีต 

และจะยิ่งมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมี 

การเปิดเสรีบริการวิชาชีพนี้ การเตรียมพร้อมของสถาปนิกรุ่นใหม่ๆ มีหลายสิ่งที่ต้อง 

เข้าใจและปรับปรุงให้เกิดการยอมรับของสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น  

ประการแรก ความรู้ความเข้าใจ (Knowledge) ในสิ่งที่เรากำลังจะทำ คือการเตรียม

ค้นคว้าหาข้อมูล ความรู้ และทำความเข้าใจในเนื้อหาโจทย์และสภาพแวดล้อม หรือ 

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ เพราะในการทำงานเราต้องตอบคำถามในหลายแง่มุม  

กับคนหลายๆ คน ลูกค้า ทีมงาน หรือสังคม ไม่ว่าผลงานจะเป็นเช่นไร จะมีคำถาม 

เสมอว่า คุณคิดอย่างไร มีที่มาที่ไปอย่างไร ทำไมถึงรูปร่างหน้าตาอาคารถึงเป็นเช่นนี้  

ถ้าคำตอบมีอยู่ในผลงานหรือกระบวนการอยู่แล้ว ก็ไม่ต้องอธิบายมากมายอะไร หรือ 

ในแง่ของคำถามในเชิงกระบวนการก่อสร้าง ก็จะลงรายละเอียดวิธีการไหนควรทำหรือไม่ 

อย่างไร วัสดุใดควรใช้หรือไม่ใช้ หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะแก้ปัญหาอย่างไร ทั้งหมดที่กล่าว

มานี้ ก่อนการทำงานใดๆ ก็ควรศึกษาทำความเข้าใจก่อนที่จะเข้าไปรับผิดชอบ  

รู้จักวิเคราะห์ หาเหตุและผลให้ชัดเจน และต้องมีผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในสิ่งที่เรา

ไม่มีความรู้มากพอ 

ประการที่สอง เรื่องของภาษา (Language) สำคัญมากในการนำเสนอข้อมูลและความ

คิดของสถาปนิก ในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้จากผู้อื่น ชาติอื่นด้วย เช่น 

การรับฟังข่าวสาร ข้อมูลจากต่างประเทศ ทั้งทาง INTERNET, MAGAZINE หรือ 

การสัมมนาพูดคุยกับสถาปนิกต่างชาติ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน จะเป็นภาษาที่สำคัญ 

ในการทำงานในอนาคต จะทำให้เราได้เปรียบและมีทางเลือกมากกว่า 

ประการที่สาม เรื่องของการนำเสนอ (Presentation) เพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ 

จะลงมือสร้างงานเอง จะต้องถ่ายทอด นำเสนอข้อมูล แนะนำความคิด สิ่งที่เรา

ออกแบบให้ผู้อื่นเข้าใจ หรือคล้อยตาม ปฏิบัติตามได้ รูปแบบ และวิธีการนำเสนอ รวม

ไปถึงการเขียนแบบที่ละเอียดชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและรวดเร็ว ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามา 

มีบทบาทช่วยให้งานในส่วนนี้สะดวกสบายขึ้นก็จริง แต่สิ่งสำคัญยังเป็นตัวบุคคล 

ที่ต้องเลือกใช้เทคโนโลยีนั้นๆ ให้เหมาะสม เพราะที่สุดแล้วเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือ

ที่ช่วยแสดงงานให้ชัดเจนขึ้นเท่านั้น เนื้อหาสาระสำคัญยังคงต้องมาจากกระบวนการคิด

ของนักออกแบบเอง  

คุณเมธนี มาสศิรัตน ์
Methanee Massirarat  
Design Director, PMCM Consulting Co., 
Ltd., Bangkok, Thailand 2012-Present  
อาจารย์พิเศษ 

Education :
Master of Architecture, Pratt Institute, New 
York, USA (graduated with honors) 1996  
Bachelor of Architecture, Silpakorn 
University, Bangkok, Thailand (graduated 
with honors) 1993 

Experienced :  
Sen i o r Assoc i a t e P r i n c i pa l , KPF
Architecture Design Consulting, Shanghai, 
China 2009-2012  
Sen io r Assoc ia te P r i nc ipa l , Kohn
Pedersen Fox Associates PC, New York, 
USA 1996-2009  
NT Architecture and Planning, Bangkok, 
Thailand 1993 
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ประการสุดท้าย การทำงานร่วมกับผู้อื่น 

(Team Work) เท่าที่สังเกตคนไทยส่วนใหญ่ 

เรายังไม่คุ้นเคยกับการทำงานเป็นกลุ่ม หรือ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นนัก จึงเป็นสิ่งที่ต้องฝึกฝน

และยอมรับการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น  

ซึ่ ง เป็ นสิ่ งที่ หลี ก เลี่ ย ง ไม่ ได้ เ ลย ในงาน

สถาปัตยกรรม ทั้งงานภายในหรือต่างประเทศ 

เราต้องเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นเรื่อง

สำคัญในการทำงานโครงการขนาดใหญ่ๆ ที่มี

ความซับซ้อนทั้งตัวโครงการเองและตัวบุคคล

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังรวมไปถึงการประสาน

สุดท้ายก็อยากฝากไว้ว่า การทำงานเป็นสถาปนิกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หรือ

ทำงานอาชีพอื่นๆ ก็ ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าเรามีความตั้งใจและรักในสิ่งที่ เรา  

ทำจริงๆ เป็นพื้นฐานสำคัญมากครับ 

งานกับบุคคลเหล่านี้ให้กับเจ้าของโครงการ 

เพื่อให้ได้ผลงานที่เราต้องการ หรือทีมงาน

ออกแบบไว้ ในการทำงานกับชาวต่างชาติ จะ

ดีตรงที่ทุกคนมีความเป็นมืออาชีพ เปิดโอกาส

ให้กับทุกคน ในการแสดงความคิดเห็น ถ้ามี

ความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีประสบการณ์

และมีความคิดสร้างสรรค์ ก็สามารถเป็นที่

ยอมรับได้   
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Q : มุมมองของผู้มีประสบการณ์ทำงานใน
สายอาชีพ ว่ามีแนวคิดอย่างไรในการทำงาน
ด้านการออกแบบ ? 

A : ในมุมมองการทำงานด้านงานตกแต่ง

ภายในกว่า 10 ปี จนถึงปัจจุบันแสดงให้เห็น

แล้วว่าวิชาชีพที่เราร่ำเรียนมา ประสบการณ์ที่

ได้รับจากการทำงานทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศสามารถนำมาประกอบอาชีพได้อย่าง

ภาคภูมิใจ มีโอกาสที่ดีที่จะได้แสดงความ

สามารถด้านความคิด และเป็นอาชีพที่ต้อง

อดทน เปิดใจเพื่อยอมรับความคิดเห็นของ

ลูกค้า และแนะนำเสนอแนวทางที่ถูกต้องให้

กับสังคม มีบทบาทหน้าที่ต่อสังคม ที่ชัดเจน 

ซึ่งปัจจุบันงานด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ภายในถ้าเทียบจากเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว 

ประเทศไทยนับเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีบทบาทมากจาก

การที่รุ่นพี่ๆ และตัวผมเองได้ไปทำงานที่ 

คุณสีหราช  คำสำรวย  
Sriharat Komsomruay (Bom) 
Principal / Design Director, iid+STUDIODESIGN Co., Ltd., Bangkok, Thailand : present 
http://www.facebook.com/ iidstudiOdesignBangkok 

Education :  
IT-Business / Management at Australia School of Business and Technology ( ASBT, 
Sydney Australia )  
Bachelor of Interior Architecture, ID-ED-KMITL,  
Experienced :  
Director Interior Architecture and Corporate Identity Graphic and Sign, Enspire 
Co.,Ltd., Singapore, Australia 
Senior Interior Architecture, Concept International design Co.,Ltd., Bangkok, Shanghai China  
Senior Interior Architecture, Artbuster Design Studio, Australia, Bangkok 

ต่างประเทศอย่างประเทศสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น นับเป็นการเริ่มต้นและโอกาส 

ที่ดีที่ได้เปิดตัวนักออกแบบไทยให้เป็นที่รู้จักในมุมกว้างขึ้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกำลังมีการเติบโต ขยายตัวในเชิงธุรกิจ การค้าและการลงทุน  

นั้นหมายถึงโอกาสที่พวกเราจะได้ก้าวเดินและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบนโลกทรงกลม 

ที่หมุนเร็วทุกวินาทีคือการแข่งขัน โดยเฉพาะหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

ที่จะมีการเปิดเสรีบริการวิชาชีพนี้ การเตรียมพร้อมของมัณฑนากรรุ่นใหม่ๆ จำเป็นอย่างยิ่ง 

ที่จะต้องมองภาพอนาคตให้ไกลและไปให้ถึง ในขณะที่โลกกำลังเปิดโอกาสให้เราได้เผชิญ 

และท้าทายความสามารถ มีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้และเข้าใจพื้นฐานสังคมของประเทศนั้นๆ  

เพื่อที่เราจะได้เดินตามและรู้ให้ทันการเปลี่ยนแปลง

 
Q : นักออกแบบรุ่นใหม่ จะต้องเตรียมความพร้อมอย่างไร  ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เพื่อที่จะก้าว
ออกมาทำงาน และประสบความสำเร็จในวันข้างหน้า ? 

A : การเตรียมความพร้อมของน้องๆ เมื่อเรียนจบออกมา พร้อมที่จะเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่ 

สิ่งสำคัญที่อยากจะแนะนำ 3 หลักใหญ่ๆ ก็คือ

ประการแรก พร้อมที่จะเรียนรู้ให้เร็ว (Learning Fastest) คือการเตรียมความพร้อมเรียนรู้ให้

เร็วมากเท่าไรยิ่งด ี เรียนรู้บนความหลากหลายของโลกปัจจุบัน มีความคิดใหม่และสด และ

นอกกรอบอยู่เสมอ เข้าใจปัญหาและการแก้ปัญหาในเชิงซ้อนของงานได้เป็นอย่างดี สนใจ

บริบทรอบข้างของเมืองและประเทศนั้นๆ ยิ่งจะได้เปรียบในเรื่องของกระบวนการคิดงาน

TALKGURU TALK 
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ออกแบบอย่างมี ระบบ เพื่ อนำไปสู่ งาน

ออกแบบที่เป็นสากลและการยอมรับในเวที

งานออกแบบในภูมิภาคเดียวกัน สำรวจค้นหา

ตัวเองและข้อบกพร่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนา

ความคิด เสริมความรู้ทักษะและความชำนาญ

ในด้านวิชาชีพให้แข็งแกร่งสู่ความมั่นใจและ

กล้าที่จะเผชิญโอกาส ในวิชาชีพของตัวเอง 

สู่การเป็นนักออกแบบรุ่นใหม่เพื่อความสำเร็จ

ที่กำลังจะมาถึง  

ประการที่สอง อยากประสบความสำเร็จ

ต้องเตรียมความพร้อม เรียนรู้ภาษาอย่าง

รวดเร็ว (Language Fastest) ภาษาเป็น 

สิง่สำคญัมากในยคุไรพ้รมแดน โลกทีก่วา้งใหญ่

นับวันจะแคบลงทุกวัน ภาษาสากลทั้งภาษา

อังกฤษ ภาษาจีนหรืออื่นๆ เป็นเครื่องมือ 

สื่อสารที่สำคัญที่เราจำเป็นต้องนำมาใช้เพื่อ

ถ่ายทอดความคิด แสดงตัวตน แสดงผลงาน 

ข้อมูล และที่สำคัญคือนำมาใช้เพื่อสื่อสารต่อ

รองและการรักษาผลประโยชน์ของงาน

ออกแบบในเชิงธุรกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน 

และความเขา้ใจเดยีวกนัในสงัคมโลกยคุปจัจบุนั

การนำเสนอขอ้มลูและความคดิของมณัฑนากร

ในยุค AEC จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเอง

ให้เร็วแบบก้าวกระโดด เพื่อที่จะสามารถ

เท่าเทียมกันในภูมิภาค  

ป ร ะ ก า ร ที่ ส า ม  ท ด ล อ ง ค ว า ม คิ ด  

(Experimental Concept) และการค้นหา

แรงบันดาลใจ (Inspiration) ทุกครั้งเมื่อ  

มีโอกาส โดยส่วนตัวแล้วผมให้ความสำคัญ

กับงานแนวความคิด (Conceptual) และการ

ทดลองเพื่อหาแนวทางใหม่ๆ ในเชิงรูปแบบ

วัสดุและนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมา 

ทดลองใช้ได้ในอนาคตกับทุกโครงการ เหล่านี้

จะ เป็นสาระสำคัญทุกโครงการของผม  

เกิดจากการทดลองและปรับเปลี่ ยน

กระบวนการคิดให้สอดคล้องกับโจทย์ที่ 

ได้รับมา การทำงานเพื่อเสนองานขั้นต้น

ต้องนำเสนอความคิดให้กับลูกค้าเกิน 

100% ทุกครั้งที่เราดำเนินการเพื่อทำให้เกิด 

ความประทับใจในขั้นต้นสู่การพิจารณาให้

ดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป สำหรับขั้นตอน 

ในการนำเสนอก็ เหมือนกับการทำงาน

ออกแบบของมัณฑนากร ในการนำเสนองาน

ดา้นสถาปตัยกรรมภายในทัว่ไป การนำเสนอ

ขึ้นอยู่กับความน่าสนใจใหม่ๆ ซึ่งเกิดจาก

มันสมองความคิดของเราเป็นสิ่งสำคัญ

เพื่ อที่ จะถ่ ายทอดข้อมูลและอธิบายแนว 

ความคิดในแต่ละขั้นตอน ของพื้นที่ งาน

ที่ เ ราทำสิ่ งที่ เ ราออกแบบให้ผู้ อื่ น เข้ า ใจ  

และเกิดการยอมรับในรูปแบบ จะด้วยวิธีการ 

นำเสนอด้วย เทคโนโลยี ใดๆ ก็ตามแต่  

เวลาก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ ง กระชับและ

รวดเร็ว เข้าใจง่าย งานเอกสารต้องเต็มไปด้วย 

คุณภาพตามขั้นตอนของการนำเสนอ ถึงจะ

เรียกว่ามืออาชีพครับ 

สุดท้ายก็อยากฝากไว้ว่ า การทำงานใน

สายอาชีพด้านงานออกแบบตกแต่งภายใน 

อนาคตอาชีพนี้ยังคงท้าทายสมองให้เราคิดอยู่

เสมอ ผมอยากให้น้องๆ นักออกแบบรุ่นใหม่ 

มีความอดทน พยายามที่จะมองหาโอกาสให้

ตัวเองเท่าที่จะหาได้ เมื่อโลกเปิดโอกาสเรา 

พยายามเดินเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยง

และกล้าที่จะคิดนอกกรอบ และพร้อมที่จะ

เดินเข้าไปค้นหาตามความฝันที่ตัวเราเอง

ต้องการครับ  
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Tan ya i s a n awa r d -w i n n i n g a n d
in ternat iona l ly recogn ized in ter io r
designer. She has considerable expertise 
across corporate workplace design and 
briefing, for multinational corporations and 
financial institutions. She is passionate 
about ensuring that the design principles 
and budget are maintained through the 
documentation and construction stages. 
Her experience included working in Hong 
Kong for 5 years prior to her re-joining 
HASSELL in 2002 in Thailand. She 
relocated to Singapore in 2010 to lead the 
workplace team

Qualification 
- 1992 Bachelor of Architecture (Interior  
 Architecture), King Mongkut Institute of  
 Technology Ladkrabang, Bangkok

Professional Affiliations 
- Thailand Interior Designer’s Association 
- Architect Council of Thailand 
- Registered Architect. Thailand

Award 
- 2011 Asia Pacif ic Interior Design  
 Awards, Excellent, Work Space for  
 PTTEP 
- 2011 Asia Pacific Property Awards in  
 Association with Bloomberg Television,  
 Five Star Award, Best Office Interior,  
 Thailand (For PTTEP) 

- 2010 Asia Pacific Commercial Property  
 awards in Association with Bloomberg  
 Television, Highly Commended, Best  
 Interior Design, Thailand (For dtac)

Workplace Project Experience 
- Credit Suisse Smartworking_Pilot &  
 CBC, Singapore 
- Ministry of National Development,  
 Singapore  
- Economic Development Board of  
 Singapore 
- Google, Singapore 
- ANZ Singapore (Briefing) 
- ANZ Private Banking, Singapore (Asian  
 Guideline) 
- dtac House, Bangkok, Thailand 
- PTTEP Headquarter, Bangkok, Thailand 
- Tilleke & Gibbins, Bangkok, Thailand 
- SEC New HO, Bangkok,  Thailand 
- SCB, Flagship Retail Bank, Bangkok,  
 Thailand 
- Adidas, Bangkok, Thailand 
- Embassy of the State of Qatar,  
 Bangkok, Thailand 
- Embassy of Spain, Bangkok, Thailand 
- DST International, Bangkok, Thailand 
- Pacific Healthcare, Bangkok, Thailand 
- CPF Logistic, Bangkok, Thailand 
- Meinhardt, Bangkok, Thailand 
- Merck Sharp & Dohme (MSD), Bangkok,
 Thailand 
- MFC Asset Management, Bangkok,  
 Thailand 
- TMB Bank, Bangkok, Thailand 
- Thai Leighton, Bangkok, Thailand 
- Banpu Public Company, Bangkok,  
 Thailand 
- DHL International, Bangkok, Thailand 
- LMG Insurance, Bangkok, Thailand 
- Capital Advisory, Bangkok, Thailand 
- Watson, Farley & Williams, Bangkok,  

 Thailand 
- ADPSSC, Bangkok, Thailand 
- University of San Francisco, Bangkok,  
 Thailand 
- Bovis Lend Lease, Bangkok, Thailand 
- Effem Foods, Bangkok, Thailand 
- General Motors, Rayong, Thailand 
- Credit Suisse Private Banking, Hong Kong
- Leo Burnett, Manila, Philippines  
- Kimberly Clarke, Manila, Philippines 
- Dresdner Bank, Hong Kong 
- Regus Business Centres, Thailand,  
 Vietnam, Phil ippines, Hong Kong,  
 Japan, Australia 
- Jones Lang LaSalle, Bangkok, Thailand 
- Jardine Matheson, Bangkok, Thailand 
- Mobil Oil, Bangkok, Thailand

Hospitality and Residential Project 
- Thai Airway Lounge, Manila, Philippines
- Central Samui Beach Resort, Samui  
 Island, Thailand 
- Country Marina Hilton, Bangprakong,  
 Thailand 
- Tree Bark 1&2 Restaurant, Bangkok,  
 Thailand 
- IBM Showroom, Bangkok, Thailand

Specialist Expertise 
- Concept Design/Space Planning 
- Workplace Interior Design

Professional Experience 
2002  -  present Principal  
  HASSELL Thailand/Singapore 
1997  Design Director  
  Goudie Associates Hong Kong 
1995  Associate /Director  
  Davenport Campbell 
1992  Interior Designer  
  Woods Bagot Thailand  
1991  Interior Designer  
  Teac Company Limited 

Tanya Suvannapong 
Principal 
HASSELL 
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สายวิชาชีพนักออกแบบตกแต่งภายใน 
ของเรา ก็เป็นวิชาชีพอีกสายหนึ่ง  

ที่คงมีคำถามเกิดในใจกันทั่วไป ว่าควรต้องมี
คุณสมบัติพื้นฐานในประกอบวิชาชีพอย่างไร

จึงจะสามารถแข่งขันได้เมื่อจบออกไป 
จากสถาบันการศึกษา ในอนาคตอันใกล้ 
ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน... 

เรื่องนี้คงปฏิเสธกันไม่ได้ว่ากำลังเป็นประเด็นยอดนิยมในกลุ่มคนสายอาชีพของ
พวกเราหลายต่อหลายคนคงจะทั้งมีคำถามที่ค้างคาใจ หรือไม่อีกทีก็คงจะทราบ
คำตอบกันดี แต่ก็คงที่จะยังมีที่บางส่วนก็คงยังเกรงและเกร็งกับการที่จะต้องมี 
การเปลีย่นแปลงหรอืปรบัตวั เพือ่เตรยีมตวัรบัมอืกนัสำหรบัเรือ่งนีอ้ยูพ่อสมควร... 

ถ้าเราจะลองมาเรียงลำดับกันง่ายๆ สำหรับคุณสมบัติที่ว่าคืออะไร เราอาจจะ
สามารถหาคำตอบหลักๆ ได้พบในตัวอักษรแค่เพียง A-D 
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HASSELL_Melbourne Studio 

B_Be Bold with Design 

Gook Design is not iconic responses. 
Design is a solution to a client’s 
problem  or an efficient response to 
their operational attributes and an 
accurate reflection of the aspiration of 
the client. Good design an be built 

economically and outlast social trends. 
It is not always timeless, but can be 
respected from the perspective of time - 
a few years out. Good design gives a 
greater outcome to the client than they 
expected  

งานออกแบบไม่ใช่การสร้างสัญลักษณ์หรือ
ไอคอน งานออกแบบที่ดีคือการตอบโจทย์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสนองต่อความ
ต้องการ และต่อการใช้งานตามความลูกค้า
ต้องการได้อย่างสูงสุด งานออกแบบที่ดี ควรที่
จะสามารถสร้างได้ในราคาที่สมเหตุสมผล 
และควรจะต้องเป็นงานออกแบบที่สามารถคง
ความสวยงามอยู่ได้เป็นระยะเวลานานไม่ว่า
กาลเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน มากว่าการ
ออกแบบที่เป็นเพียงแค่การทำตามแนวโน้ม
ของแฟชั่นหรือที่เราเรียกว่าตาม trend! 

งานออกแบบที่ดี ควรจะได้ผลลัพธ์ที่ออกมา
เกินความคาดหมายของตัวลูกค้าเอง การมี
เอกลักษณ์เป็นตัวของตัวเองก็เป็นสิ่งที่จะ 

A_Attitudes! 

Be prepared to defend your design 
response but remember that you are 
young to design solutions which often 
need practicality overlays. Remember 
that you still have a lot learn. In the 
western world design management 
respect design capability not your age 
or seniority  

มีความพร้อมที่จะ defend งานออกแบบ/คอน
เซ็ปต์ของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่
ลืมว่าประสบการณ์ในสนามของการออกแบบ
ของเรายังน้อยสำหรับนักออกแบบมือใหม่ๆ 
ควรที่จะต้องมีแนวทางหรือหลักการ ในเรื่อง
ความเป็นไปได้ที่นำไปสร้างงานจริ งมา 
overlay อีกที และที่สำคัญจะต้องไม่ลืมว่า ยัง
มีเรื่องที่เรายังจะต้องเรียนรู้อยู่อีกมากมายใน
สนามมืออาชีพ 

ในโลกสากลของมือระดับอาชีพ ทีมผู้บริหาร
จะให้ความสนใจ มองและเคารพในความ
สามารถในเรื่องการออกแบบในแต่ละราย
บุคคลเป็นหลัก จะไม่ ได้มองที่ อายุหรือ
แค่ในเรื่องของวัยวุฒิ ดังนั้นดีไซเนอร์ที่มี 
ความสามารถที่ เด่นชัดในเรื่ องของการ
ออกแบบ จะเป็นข้อได้เปรียบที่ชัดเจนสำหรับ
ความก้าวหน้าในอาชีพการงาน 

Passion = ความอยาก สำหรับบุคลากรใน
สายวิชาชีพของเรา เรื่องนี้เป็นองค์ประกอบที่
สำคัญในอันดับต้นๆ อีกเรื่องหนึ่ง ความอยาก
ที่จะเรียนรู้ อยากที่จะก้าวหน้า อยากที่
ต้องการที่จะผลิตผลงานที่ดีๆ และมากๆ ขึ้น
โดยต่อเนื่องออกมา... 

เรื่องพวกนี้จะเริ่มให้ดีได้ ควรเริ่มจากการที่เรา
ต้องหาตัวเราเองให้เจอก่อน ดูให้รู้ว่าเรารัก 

หรือถนัดกับงานประเภทไหนจะเป็นในด้าน
ดีไซน์ ด้านจัดการ หรือด้านพรีเซนเตชั่น 
งานของพวกเราเป็นงานที่ต้องใช้ความ
บาลานซ์ ความผสมผสานที่ลงตัว ระหว่าง 
งานศิลปะและความรู้ทางวิชาการจึงมีความ
ยากและซับซ้อนของตัวเนื้องานอยู่ค่อนข้าง
พอสมควร ดังนั้นหากเราสามารถที่จะทำงาน
ในด้านที่เรารักและถนัด เราก็จะมีแรงผลักดัน
ที่ดีที่จะให้เรามีกำลังกายและใจที่จะเดินไป 
ในสายวิชาชีพนี้ได้อย่างมีความสุขและสนุก 
Passion ที่ว่ามันก็จะเกิดตามมาโดยอัตโนมัต ิ
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สร้างความแตกต่าง งานออกแบบคืองานขาย
รสนิยม ความรู้สึกที่มีฟังก์ชั่น และหากเรา
สามารถที่ จะเป็นนักออกแบบที่สามารถ
เป็นต้นคิดหรือต้นทางของสไตล์ได้ โอกาส
ของเราก็จะเพิ่มมากขึ้น มากกว่าที่ เราจะ
พยายามทำตาม หรือแค่ทำเหมือนกับคนอื่นๆ 
ที่มีที่เป็นกันอยู่ หรือทำเพียงแค่เพื่อให้ร่วม
สมัยกับเค้าได้ ก็คงต้องสู้บนสนามการแข่งขัน
กันหนักหน่อย เพราะสุดท้ายตัวลูกค้าก็จะเป็น
ผู้ตัดสินเองว่าจะเลือกนักออกแบบไทยหรือ
ต่างชาติ เมื่อพิจารณาผลงานโดยรวมและเมื่อ
รวมกับคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย 

C_Communications  

Professional insurance requires good 
records of all communication with 
clients, consultants and collaborators. 
The ability to invest the time to record 
decisions, directions or project status 
is paramount! 

ความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารในระดับ
สากล ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของภาษาอังกฤษ 
...มีรุ่นพี่ท่านหนึ่งได้กรุณาส่งลิงค์ข้อมูลของ 
ASEAN University Network มาให้อ่าน มี
ข้อมูลเรื่องภาษาสื่อสารที่น่าสนใจมากว่า  
บ้านเรากลายเป็นลำดับสุดท้ายในด้านความ

สามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (ทั้งอ่าน พูด 
และเขียน) แต่ที่น่าสนใจกว่า คือเรากลับเป็นที่
หนึ่งในเรื่องทักษะในการสื่อสารกับเพื่อนร่วม
งาน... คงจะเป็นเรื่องดีไม่ใช่น้อย หากทั้งสอง
ทักษะของบุคลากรในบ้านเราจะไม่กลายเป็น
สมการผกผันดัง เช่นผลการวิจัย เพราะ
ผลลัพธ์ที่ได้ก็คงจะกลายเป็นคำตอบที่ลงตัว
และสมบูรณ์แบบสำหรับคุณสมบัติที่เป็นที่
ต้องการของสนามแข่งขันในระดับสากล 

การสื่อสารเรื่องที่สองที่เห็นได้ค่อนข้างชัดว่า
บุคลากรของเรา (โดยส่วนใหญ่) ยังไม่ค่อยที่
จะแข็งแรงกันซักเท่าไหร่ ก็คงจะเป็นเรื่องการ
สื่อสารในเชิงกระบวนการเรียงลำดับความคิด 
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รวมไปถึงกระบวนการแสดงความคิด...มีพี่ๆ 
เพื่อนๆ หลายๆ ท่านได้เคยให้ความเห็นไว้ว่า 
คนของเราถูกฝึกให้ทำงานแบบทำตามๆ กัน 
หรือจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าเด็กของเราวิเคราะห์
ไม่เก่ง จึงอธิบายที่มาที่ไปไม่ค่อยได้ ขาด
เหตุผลที่มาสนับสนุนทำให้ขาดความน่าเชื่อ
ถือ ซึ่งในเรื่องนี้ก็คงมีส่วนและคงเป็นผลที่ 
สืบเนื่องมาจากระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยที่ไม่ได้เน้น หรือให้ความสำคัญหรือ
ปลูกฝังในเรื่องพวกนี้เด็กของเราควรที่จะได้
รับการสอนให้กล้า กล้าที่จะสงสัย กล้าที่จะ
ถาม กล้าที่จะมองต่าง และกล้าที่จะเผชิญกับ
ปัญหา หรือโจทย์ที่ซับซ้อน ควรจะได้รับการ
สอนให้พยายามมองหาวิธีแก้ปัญหา หรือ
วิเคราะห์ที่มาของปัญหา เพื่อนำไปสู่ความ
เข้าใจและสามารถนำเหตุผลมาแก้ไขปัญหา
เหล่านั้นได้ 

สองเรื่องนี้ถ้าจะว่าไป ต้องถือว่าเป็นหัวใจที่
สำคัญที่สุดของอาชีพของการเป็นนักออกแบบ
มืออาชีพ และเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญ
และเป็นขั้นปฐมบทที่ควรจะต้องมีกัน เพราะ
หากเราไม่สามารถที่จะสื่อสาร อธิบายหลัก
การที่มาที่ไปหรือแนวคิดของงานออกแบบ
ของตนเองได้ แล้วเราจะสามารถถ่ายทอด
ความคิด ไอเดีย ขายงานของเราให้ลูกค้า
ทราบและเข้าใจได้อย่างไร... 

D_Discipline 

In the age of Social media. Gen X, Gen 
Y, Screenagers, there is a belief that 
new grads will only work to their own 
time. This sounds fine until you realize 
that a lot of people require information, 
design responses to be issued, 
reviewed and critiqued on a regular 
basis. Time is of the essence in 
business. We all rely on each other to 
pull together as a team to deliver 
projects - it is not a single person activity  

Do what you say you will do. No 
excuses and be realistic in what you 
can achieve. In the long run, clients, 
consultants and design leaders only 
respect people they can rely on – 
including designers. 

ในยุคสมัยของสังคมในยุคปัจจุบัน ที่มีเรื่อง
ของ Social Media. Gen X, Gen Y, 
‘Screenagers’ ได้เริ่มเกิดมีเทรนด์ของความ
คิดความเชื่อที่ผิดๆ ที่จะคิดกันว่าจะทำงาน
เฉพาะในแบบและในเวลาที่ตนเองต้องการ
เรื่ องนี้ อาจจะดู เป็นเรื่ องที่ ไม่สำคัญหาก
เป็นการทำงานเดี่ยวหรือทำคนเดียว เวลาเป็น

หัวใจของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นการ
ทำงานที่ต้องร่วมทำกันเป็นทีม ทั้งทีมออก
แบบด้วยกันเองและทีมคอนซัลแทนต์อื่นๆ  
ซึ่งก็จะทำให้มีหลายต่อหลายฝ่ายที่รอข้อมูล 
รอแบบ รอรีวิวหรือคอมเมนท์งานของเราอยู่ 

ความซื่อสัตย์ การรักษาคำพูดเป็นอีกเรื่อง 
ที่สำคัญ ต้องซื่อสัตย์กับคำพูดของตัวเอง 
ประมาณกำลังตนก่อนที่จะรับปากในเรื่องที่
ต้องรับผิดชอบ และเมื่อรับปากแล้วต้องทำให้
ได้อย่าหาข้ออ้างมาคอยแก้ตัว เพราะท้าย
ที่สุด ตัวลูกค้าเองและแม้แต่คอนซัลแทนต์ 
อื่นๆ เขาจะเคารพและวางใจที่จะอยากทำงาน 
หรือร่วมงานกับทีมงานที่จะสามารถเชื่อใจ 
มั่นใจได้ รวมถึงตัวดีไซเนอร์เองด้วย 

เรื่องของความมีวินัย ความรับผิดชอบ โดย
เฉพาะในเรื่องของการตรงต่อเวลา เรื่องนี้ต้อง
นับว่าเป็นรากฐานที่สำคัญอีกอย่างที่เราควร 
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ปลูกฝังกันอย่างเป็นจริงเป็นจัง โดยเฉพาะสำหรับการทำงานในสนามของมืออาชีพ  
เด็กของเราควรที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้เข้าใจและถูกฝึกฝนให้มีความ 
รับผิดชอบต่อตนเอง ให้เห็นถึงคุณค่าของความมีวินัย ให้ความสำคัญและให้ความเคารพ
กับเวลาของทั้งตนเอง และผู้อื่น 

ถึงวันนี้ก็คงจะยังไม่ช้าเกินไป หากพวกเรารับทราบ และที่สำคัญคือยอมรับในจุดอ่อน 
ของเรา หากเรามาร่วมกันพยายามหาทางที่จะผลักดันในส่วนที่เป็นข้อดี เสริมจุดแข็งและ
กำจัดข้อด้อย เตรียมความพร้อมให้คนของเราก่อนที่จะออกสู่สนามสากล เพราะหากคน
ของเราพร้อม เราก็จะสามารถที่จะรุกออกไปยืนเคียงข้างในสนามร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้าน ไม่ต้องมามัวกลัวหรือแค่คิดที่จะหาแนวตั้งรับ หรือตั้งกันอยู่เพียงแต่ภายในบ้านเรา
แต่เพียงเท่านั้น...
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Project Experience  
Corporate 
PTTEP HQ, ENCO Bldg._Bangkok 

Project Experience  
Corporate 
dtac HOUSE, Chamchuri Square_Bangkok 

Project Experience  
Corporate 
QUEST_Bangkok 

DSTI_Bangkok 

PHILLIP MORRIS_Bangkok 
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เมื่อสามสิบกว่าปีก่อน เมื่อสถาปนิกเริ่มนำ
ระบบ “แคด1” เข้ามาช่วยทำงาน ในตอนนั้น
พวกเราถูกเซลขายซอฟต์แวร์ประเภทนี้หลอก
ด้วยคำสวยหรูว่าความหมายของ “แคด” คือ
ระบบ “คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ2” ซึ่งกว่าจะ
รู้ความจริงว่าระบบนี้เป็นเพียง “คอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบ3” เท่านั้นก็ต้องใช้เวลาหลายปี 
ส่วนการนำระบบ “แคด” มาใช้งานกันได้อย่าง
จริงจังจนสามารถทดแทนวิธีการเขียนแบบ
ด้วยมือได้อย่างสมบูรณ์นั้น ต้องใช้เวลานับ 
สิบปีเลยทีเดียว 

BIM กับสถาปนิกไม่ใช่เรื่องอนาคต 
วิญญู วานิชศิริโรจน์  5 สิงหาคม 2555 

1 CAD  
2 ในยุคนั้นคนในวงการคอมพิวเตอร์พยายามหรือหลอกพวกสถาปนิกว่า CAD คือ Computer Aided Design  
3 Computer Aided Drafting 
4Sketch Up ปัจจุบันบริษัท Google เป็นเจ้าของโปรแกรมตัวนี้  
5 Real Time 

เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลำบากใจของคนทำงาน
ระบบแคดในสมัยนั้นมาก เพราะต้องใช้เวลา
อธิบายข้อจำกัดต่างๆ ให้กับผู้บริหาร ซึ่งกว่า
จะให้ท่านเข้าใจและยังยอมเสียเงินเพื่อการ
ลงทุนในระบบนี้ต่อไป ต้องเปลืองน้ำลายไป
หลายถัง แต่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องในอดีตไป
แล้ว เพราะปัจจุบันไม่มีการเขียนแบบก่อสร้าง
ด้วยมือกันอีกแล้ว งานเขียนแบบนั้นถูก
“แคด” เข้ามาแทนที่จนหมดสิ้น 

ในยุคถัดมามีความพยายามที่จะสร้างระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบอย่าง
แท้จริง ซึ่งมีซอฟต์แวร์ที่น่าจะถือได้ว่าประสบ
ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ม า ก ที่ สุ ด ก็ คื อ โ ป ร แ ก ร ม 
“สเก็ตอัพ4” โปรแกรมนี้ช่วยให้สถาปนิก
สามารถออกแบบงานสถาปัตยกรรมโดยมอง
เห็นภาพอาคารเป็นหุ่นจำลอง 3 มิติแทนภาพ 
2 มิติได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นและยังสามารถหมุน
อาคารเพื่อดูภาพเป็น 4 มิติแบบเรียวทาม5
อีกด้วย 

ในช่วงแรกๆ มีความคาดหวังว่าโปรแกรมนี้จะ
สามารถนำข้อมู ลจากหุ่ น โม เดลจำลอง
คอมพวิเตอร ์3 มติทิีส่รา้งขึน้นี ้ ไปพฒันาตอ่ให้
เป็นแบบแปลน รูปด้าน รูปตัด และแบบส่วน
รายละเอียดต่างๆ จนเป็นแบบก่อสร้างที่
สมบูรณ์ได้เลย แต่เรื่องเหล่านี้กลับไปไม่ถึง
ดวงดาวสกัท ีแมว้า่จะมกีารพฒันาซอฟตแ์วรน์ี ้

ในช่วงแรกๆ ที่มีการนำ “แคด” มาใช้ เราพบ
อุปสรรคมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความ
คาดหวังของผู้บริหารองค์กรที่ไม่มีความรู้
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะเข้าใจข้อ
จำกัดของระบบนี้ เช่น เคยมีผู้บริหารบริษัท
ท่านหนึ่งตำหนิทีมงานแคดในที่ประชุมว่า 
“ทำไมใชค้อมพวิเตอรแ์ลว้พวกเรายงัทำงานชา้
เขียนแปลนเสร็จแล้วทำไมต้องเขียนรูปตัดอีก 
ก็แค่ลากเส้นๆ เดียวแล้วน่าจะได้รูปตัดเลย 
รปูดา้นกเ็หมอืนกนั ทำไมทำงานครัง้เดยีวไมไ่ด้
แบบครบทัง้หมดเลย กลบัตอ้งมาเขยีนทกุอยา่ง
ใหม่หมด เสียเวลาจริงๆ” 
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ผ่านไปมากกว่าสิบปีแล้วก็ตาม เนื่องจาก 
ผู้พัฒนาเน้นแนวคิดหลักในการพัฒนาการ 
ใช้งานเพื่อทำแบบร่างมากกว่าที่จะพัฒนา 
ให้เป็นแบบก่อสร้างนั่นเอง 

แต่แล้วดูเหมือนว่าเราจะมีพระเอกขี่ม้าขาว 
เข้ามาเติมเต็มความต้องการนี้ นั่นคือระบบ 
ที่มีชื่อว่า “บิม” หรือ BIM ที่มีชื่อเรียกเต็มๆ  
ว่า “Building Information Modeling” ระบบ 
นี้มีแนวคิดเริ่มต้นมานานกว่ายี่สิบห้าปีมาแล้ว 
หลังจากล้มลุกคลุกคลาน ลองผิดลองถูกอยู่
นานจึงเริ่มใช้งานได้อย่างจริงๆ จังๆ ได้
ประมาณสักห้าหกปีที่ผ่านมานี้เอง อุปสรรค
สำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ระบบนี้ไม่ก้าวหน้า 
นั่นคือ ต้องรอให้การพัฒนาฮาร์ดแวร์มี
ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นจนตามแนวคิดของ
โปรแกรมได้ทันนั่นเอง 

ระบบนี้มีแนวคิดเหมือนโปรแกรมช่วยสเก็ต 
นั่นคือ เริ่มต้นงานจากการขึ้นหุ่นจำลอง 3 มิติ
ก่อน ไม่ใช่ 2 มิติเหมือนโปรแกรมแคดในอดีต 
โดยต้องใส่ข้อมูลของวัตถุ 3 มิติที่ทำขึ้น 
เพิ่มเติม จากนั้นแบบก่อสร้างไม่ว่าจะเป็น

แบบแปลน รูปตัด รูปด้าน หรือแม้แต่แบบ
ขยายทั้งหมดจะถูกสร้างอย่างอัตโนมัติจาก
ข้อมูล 3 มิติที่เราสร้างขึ้นนั้น โดยไม่ต้องกลับ
ไปทำงานเขียนแบบ 2 มิติ อีกเลย 

ที่สำคัญที่ทำให้ระบบนี้แตกต่างจากโปรแกรม
ช่วยสเก็ตก็คือ โปรแกรม “บิม” มีความ
แม่นยำของการเขียนแบบสูงเหมือนโปรแกรม 
“แคด” โดยข้อมูลที่บรรจุไว้ในวัตถุ 3 มิติตอน
ที่สร้างหุ่นจำลองอาคารสามารถนำไปใช้ใน
การประมวลผลเพื่อการทำงานด้านอื่นๆ เช่น 
การวิเคราะห์ค่าพลังงาน การคำนวณราคา
ก่อสร้างอาคาร หรือเรื่องอื่นๆ ได้อีกมากมาย
อีกด้วย 

สำหรับข้อดีที่สำคัญที่สุดของระบบ “บิม” กับ
การทำแบบก่อสร้างในมุมมองของผู้เขียนนั่นก็
คือ เรื่องการตรวจสอบแบบ ว่าแบบแปลนกับ
รูปด้าน รูปด้านกับรูปตัด หรือแบบขยาย
บันไดกับแปลน ตรงกันหรือไม่นั้นกลายเป็น
เรื่องล้าสมัย เพราะแบบก่อสร้างทั้งหมดนั้นถูก
ทำขึ้นจากข้อมูลชุดเดียวกัน ทำให้ลดความ
ปวดหัวและลดเวลาการตรวจสอบแบบต่างๆ 

ไปได้อย่างมากมายมหาศาล 

นี่ยังไม่นับเรื่องการนำข้อมูลของ “บิม” ไปใช้
ต่อในการออกแบบงานระบบประกอบอาคาร
หรือการออกแบบโครงสร้างอาคาร ซึ่งทำให้
ข้อมูลของงานออกแบบทุกส่วนสามารถ 
ประสานกันได้เป็นอย่างดี เพราะใช้ข้อมูลจาก
การออกแบบที่เป็นหุ่นจำลอง 3 มิติ จึงทำให้
มองภาพเป็น 3 มิติ จึงสามารถให้ข้อมูลที่ 
ขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า จึงแก้ไขปัญหา
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงก่อสร้างได้ล่วงหน้า 

ในการนำ “บิม” มาใช้งานให้ประสบความ
สำเร็จนั้นเราจะต้องดำเนินการหลายๆ เรื่อง 
เริ่มจากการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่ปัจจุบันใน
ประเทศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่สองค่ายคือ
ค่าย “R” กับค่าย “A” ปัญหาคือจะเลือกใช้ 
ซอฟตแ์วรค์า่ยไหนเพือ่ไมใ่หเ้กดิประวตัซิำ้รอย
เหมือนในอดีตที่เราต้องเลือกระบบวีดิโอเทป
ระหว่าง “เบตาแมก6” กับ “วีเอชเอส7” เรา 
จะทราบได้อย่างไรว่าค่าย “บิม” ที่เราเลือกใช้
นั้นจะกลายเป็นประวัติศาสตร์เหมือนที่เคย
เกิดขึ้นกับ “เบตาแมก” หรือไม่ 

6
 Betamax  

7 
VHS 
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ส่วนฮาร์ดแวร์นั้นองค์ประกอบที่ต้องการ 
อพัเกรดมากทีส่ดุคอื ดสิเพลยก์ารด์8 เนือ่งจาก
ความสามารถในการสร้างภาพแบบทันที
ทันใด9 เป็นเรื่องสำคัญในการทำงานกับ 
ฐานข้อมูลแบบ 3 มิติ ส่วนระบบการเก็บข้อมูล
นั้นไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากนักเพราะข้อมูลที่
เกิดขึ้นจากการสร้างโมเดล “บิม” มีขนาดของ
ไฟล์ไม่ใหญ่โตมากนัก ตัวอย่างเช่น ในการ
ทำงานกับโครงการที่เป็นอาคารสูงสามสิบชั้น 
พื้นที่ประมาณสามหมื่นตารางเมตร ไฟล์มี
ขนาดเพียงประมาณ 100 เมกะไบต์ สำหรับ
คนที่เคยทำไฟล์ตกแต่งภาพที่ขนาดมากกว่า
สิบกิกะไบต์ ไฟล์ขนาดเท่านี้ถือว่าเป็นเรื่อง
จิ๊บจิ๊บ 

แต่เรื่องสำคัญที่ต้องมีการพัฒนามากและ
สำคัญมากที่สุดคงไม่พ้นเรื่องของ “คน” เพราะ
ในช่วงการเปลี่ยนระบบเขียนแบบด้วยมือมา
เป็นการเขียนด้วยคอมพิวเตอร์นั้น เราต้องใช้
เวลามากกว่า 10 ปี เพราะกว่าที่จะเปลี่ยนคน
ทำงานที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์เลย ให้หันมา
จับเมาส์แทนปากกาเขียนแบบได้เป็นเรื่อง
เหนื่อยยากแสนเข็ญ แต่มีข่าวดีที่ว่าการ
เปลี่ยนให้คนที่คุ้นกับการเขียนแบบด้วย 
“แคด” มาเป็น “บิม” นั้นน่าจะใช้เวลาน้อยกว่า 
เพราะเป็นแค่การเปลี่ยนการเขียนแบบแบบ  
2 มิติมาเป็น 3 มิติเท่านั้นเอง ผู้เขียนคาดว่า
น่าจะไม่เกิน 3 ถึง 4 ปี นับจากตอนนี้ที่ระบบ
การเขียนแบบก่อสร้างส่วนใหญ่หรือเกือบ
ทั้งหมดจะสามารถเปลี่ยนจากระบบ “แคด”  
มาเป็น “บิม” ได้อย่างแน่นอน 

นอกจากเรื่องของ ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ
การพัฒนาคนแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่

ไปก่อนที่ระบบ “บิม” จะสามารถนำมาใช้งาน
ได้อย่างเต็มที่นั่นก็คือการพัฒนา “ฐานข้อมูล
มาตรฐาน” ด้วยฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้การ
ทำงานระบบ “บิม” มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงขึ้น 

อีกเรื่องหนึ่งที่ขาดไม่ได้ที่จะทำให้การใช้งาน 
“บิม” เดินหน้าก็คือ “เงินลงทุน” เพราะเราต้อง
ใช้เงินเป็นจำนวนมาก เพียงค่าซอฟต์แวร์
อย่างเดียวก็มีมูลค่าหลายแสนบาทแล้ว ถ้า
รวมระบบอื่นๆ เช่น การปรับเปลี่ยนหรือซื้อ
ฮาร์ดแวร์ใหม่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การ
อบรมและพัฒนาคน สรุปแล้วน่าจะต้องใช้เงิน
เกือบ 4 ถึง 5 แสนบาทต่อหนึ่งเวิร์คสเตชั่น
เลยทีเดียว 

ต้องยอมรับว่าการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ช่วยเขียนแบบก่อสร้างครั้งนี้ เป็นการก้าว
กระโดดครั้งใหญ่ แต่คนไทยทำได้ดีที่สุดแค่  
“ผู้ ใช้งาน” เพราะระบบนี้ถูกสร้างขึ้นโดย

ประเทศที่พัฒนาแล้ว น่าสงสัยว่าเมื่อไรเรา 
จะสามารถเปลี่ยนจาก “ผู้ใช้งาน” มาเป็น  
“ผู้พัฒนา” ได้บ้างสักครั้ง แต่ในระหว่างที่เรา
เป็นได้เพียง “ผู้ใช้งาน” สิ่งที่เราต้องทำให้ดี
ที่สุดคือต้องใช้และต่อยอดระบบที่เราต้องใช้
เงิน “ซื้อ” มาอย่างมี “คุณภาพ” และได้ 
“ประสิทธิภาพ” สูงสุด คุ้มค่ากับเงินที่เราต้อง
จ่ายออกไปให้กับต่างชาตินั่นเอง

ข้อความในบทความนี้ เขียนขึ้นโดย ©นาย
วิญญู วานิชศิริโรจน์ ส่วนรูปภาพประกอบ 
เป็นของ Design 103 International Ltd. 
อนุญาตให้ตีพิมพ์ใน “AD Design” ของ 
คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ข้อความและรูปภาพทั้งหมดเจ้าของลิขสิทธิ์
ขอสงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย การคัดลอก 
ส่วนใดๆ ในบทความนี้ไปเผยแพร่ในทุก 
รูปแบบต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
ก่อนยกเว้นการอ้างอิงเพื่อการศึกษาและ 
การวิจารณ์ 

8
 Display Card  

9
 Real Time 
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บทสัมภาษณ์บัณฑิตจบใหม่ INTERIOR DESIGN 

น.ส.อริสรา  อาภรณ์แก้ว 
สถานที่ทำงาน :  
World ceramic center Co.,Ltd 
ตำแหน่ง  : Designer 

TALKFOA TALK 

Q : ทำไมถึงเลือกเรียนออกแบบภายใน  

A : ตอนเดก็ๆ เปน็คนชอบงานศลิปะ วาดภาพ 

อยู่แล้วค่ะ พอเข้าเรียนมัธยมได้มีโอกาส  

เข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพของโรงเรียนบ่อยๆ 

อาจารย์จึงแนะนำให้เรียนคณะสถาปัตยกรรม-

ศาสตร์ ซึ่งโดยส่วนตัวก็สนใจคณะนี้อยู่แล้ว   

จึงได้เลือกเรียนออกแบบภายใน ที่มหา-

วิทยาลัยศรีปทุม 

 
Q : ความประทับใจกับการเรียนที่นี ่

A : ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาเรียนเลยค่ะ วันแรก เดินเข้าไปมีหุ่นเรขาคณิตวางอยู่

กลางห้องเรียน มองไปรอบๆ มีนักศึกษานั่งล้อมวงวาดภาพโดยมีอาจารย์ผู้สอนเดินดูอยู่

รอบๆ คอยชี้แนะ เป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะ นอกจากนี้ยังประทับใจรุ่นพี่และก็อาจารย์  

ผู้สอนทุกวิชาที่ดูแลกันเป็นอย่างดี 

 
Q : จบมาแล้วได้ทำงานเลยหรือไม ่

A : ระหว่างเรียนได้มีโอกาสได้การฝึกงานกับบริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่ง วันแรกของการฝึกงาน  

พี่เค้าถามว่า “อยากได้อะไรจากการฝึกงาน” จึงตอบไปว่า “อยากรู้ว่าการทำงานเกี่ยวกับ

ออกแบบภายในนั้นต้องทำอะไรบ้างแล้วสิ่งที่เราเรียนมา มันสามารถใช้ได้จริงทั้งหมดหรือ

เปล่า” จากนั้นก็ได้ลองทำงานหลายประเภทที่นักออกแบบภายในต้องทำกันตั้งแต่ต้นจนจบ 

จึงได้รู้และเข้าใจกระบวนการทำงานจริง และรู้ว่าสิ่งที่เราได้เรียนมานั้นเป็นการปูพื้นฐาน

สำหรับวิชาชีพนั่นเอง พอจบมาก็ได้ทำงานต่อเนื่องเลยกับ World ceramic center หรือ  

บุญถาวรในส่วนของ Inspire งานที่นี่แตกต่างจากตอนฝึกงานมากค่ะ เรามีหน้าที่ออกแบบ

โชว์รูม จัดวางโซน รวมถึงดูแลการก่อสร้าง บางครั้งลงไปติดตั้งประกอบเฟอร์นิเจอร์เองด้วย

ก็มี โดยการออกแบบนั้นไม่ใช่แค่ออกแบบให้มีบรรยากาศสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่ต้อง  

ใช้งานได้และเหมาะสมกับแบรนด์ของสินค้าที่ขายอีกด้วย 

 
Q : ชีวิตการเรียน และชีวิตการทำงานสำหรับบัณฑิตจบใหม่ ต่างกันมากหรือไม่ ต้องปรับ
ตัวอย่างไรบ้าง 

A : ก็ต่างกันมากเลยค่ะ....เพราะตอนเรียนเราต้องรับผิดชอบงานแค่ในวิชาเรียนเท่านั้น   

แต่การทำงานจริงนั้นมีอะไรอีกมากมาย มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น มีปัญหาให้เราต้อง  

ปรับแก้หน้างานอยู่เสมอ และต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนอีกหลากหลาย ต้องปรับตัวเองเยอะ

พอสมควร ก็อาศัยการเรียนรู้จากประสบการณ์ค่อยๆ สั่งสมไปค่ะ 

 
Q : มีอะไรฝากถึงน้องๆ  ที่กำลังเรียนบ้างคะ 

A : สำหรบันอ้งๆ ทีก่ำลงัศกึษาอยู ่อยากใหน้อ้งๆ ตัง้ใจเรยีน เกบ็เกีย่ววชิาและความรูใ้หม้ากๆ 

ทุกอย่างที่เราเรียนมานั้นมันเป็นพื้นฐานของการทำงานจริงทั้งหมด หมั่นหาความรู้ใหม่ๆ   

ให้กับตัวเองอยู่เสมอ จงมั่นใจและเชื่อมั่นว่าเราต้องทำได้และต้องทำได้ดีที่สุด และขอให้ขยัน 

อดทน รับผิดชอบ แบ่งเวลาให้เป็น มีความสุขกับการเรียน แล้วมันก็จะออกมาดีเองค่ะ 
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บทสัมภาษณ์บัณฑิตจบใหม่ INTERIOR DESIGN 
Q : อยากให้ช่วยเล่าถึงลักษณะงานที่ทำ ณ ตอนนี้  

A : ตอนนี้งานที่ทำจะเป็นงานออกแบบ ที่จับอยู่ก็มี 3 โครงการ มี Home office 1 หลัง อาคาร
ปรับปรุงโรงงาน 1 หลัง และงานปรับปรุงบ้านพักอีก 1 หลังค่ะ เรียกว่าทำจับฉ่ายมาก เพราะ
นอกจากงานที่จับอยู่มันยังมีงานเป็นงานสเกลเล็กๆ ที่ยิบย่อยอีกเรื่อยๆ โดยลักษณะงานที่ได้รับ
มอบหมายพวกนี้จะเป็นที่ต้องการผลลัพธ์รายวัน เช่น สี่โมงต้องสเก็ตเสร็จ บางวันต้องทำให้
เสร็จหมดทุกอย่างตั้งแต่ แปลน รูปสามมิติ รูปด้าน เลยเหมือนเราต้องทำงานแข่งกับเวลาตลอด  
ซึ่งต่างกับตอนเรียนที่เราทำ project นึง ใช้เวลา 3 เดือน แต่พอทำงานจริงนี่ต้องทำทั้งหมดให้
เสร็จในเวลาไม่กี่วัน แต่ก็สนุกดีค่ะ 

Q : ขอบเขตงานที่ทำหรือได้รับมอบหมายมีอะไรบ้าง  

A : คือเดิมทีบริษัทเขารับเราไปทำฝ่ายพรีเซนเทชั่น แล้วสถาปนิกเดิมเขาลาออก เลยกลายเป็น
ว่าเราต้องทำหมดตั้งแต่ งานพรีเซนเทชั่น งานเคลียร์แบบ งาน design develop และ spec วัสดุ 
ไปจนถึงการคุยงานกับลูกค้า ซึ่งกลายเป็นว่าเราได้ทำงานและเห็นกระบวนการทำงานทั้งหมด
อย่างละนิดละหน่อย เราเลยได้ทำงานในบทบาทสถาปนิกค่อนข้างมาก เพราะพนักงานที่เหลือ
ส่วนมากจะเป็น technician บทบาทของเราเลยดูเหมือนเป็นสถาปนิกที่ run งานต่อจาก  
พี่นิค (คุณสุรชัย แย้มศิริ เจ้าของบริษัท) ต่อทันที เนื่องจากงานที่เฟิร์นดูอยู่มันเป็นงาน scale 
ค่อนข้างเล็ก เนื้องานตอนนี้เลยเป็นงานที่เร่งและต้องการด่วน ภายในวันเดียวต้องเสร็จอะไร
ทำนองนี้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตำแหน่งของเราในบริษัทที่เกือบจะเป็นสถาปนิกที่ทำงานต่อจาก
เจ้าของออฟฟิศ คือเขาไม่มีสถาปนิกมือรองในการพัฒนาแบบ เพราะเขาจะกำหนด concept 
และภาพร่างของความคิดมาให้ โดยเรามีหน้าที่ต้องไปเกลางานต่อให้มันมีรายละเอียด พอดีเรา
โชคดีตรงที่งานที่เราพัฒนาต่อลูกค้าค่อนข้างจะโอเค คืออนุมัติรูปแบบเลย ก็ถือว่าได้รับความ  
ไว้วางใจพอสมควร 

Q : การเรียนที่สถาปัตย์ศรีปทุมมีส่วนช่วยในการทำงานตรงนี้อย่างไรบ้าง  

A : จุดสำคัญที่เฟิร์นได้มาทำงานตรงนี้คือ ทักษะคอมพิวเตอร์ คือเราใช้โปรแกรมได้หลากหลาย 
เช่น sketch up, autocad, 3D มันทำให้เราเหมือนตัวกลางสื่อสารระหว่างเจ้าของบริษัทกับ
เจ้าของโครงการ คือเขาสามารถเห็นได้ทันทีว่าแบบหน้าตาอาคารเป็นอย่างไร เพราะพี่นิคแก
เป็นสถาปนิกรุ่นเก่าที่ไม่ถนัดเทคโนโลยี เขาก็จะติดเราเอาไปด้วยเวลาพบลูกค้า หรือบางทีแก
เกิดไอเดียขึ้นมาก็อยากให้เราทำขึ้นงานเดี๋ยวนั้น เราก็ตอบสนองเขาได้ 

Q : แล้วองค์ความรู้อะไรบ้างที่เราเรียนมามีส่วนช่วยในการทำงานตรงนี้  

A : ก็หมดเลยค่ะ แต่ที่มีส่วนมากเลยก็คือวิชาการออกแบบ คือเราได้พื้นฐานการออกแบบ  
จากหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างดี หมายถึงงานที่เราทำตอนเรียน มันได้ใช้ในชีวิตจริง
หมดเลย ทั้งวิธีคิด กระบวนการออกแบบ วิธีการแก้ปัญหาทางสถาปัตยกรรม คือเฟิร์นอาจจะ
โชคดีนิดนึงตรงได้เข้ามาทำงานที่มีเนื้อหาทางการออกแบบโดยตรง แล้วมันมีขั้นตอน 

สัมภาษณ์ น.ส. ปริสสร พันธ์รักพงศ์ (เฟิร์น)  
สถาปนิกหน้าใหม่แห่ง สำนักงานสถาปนิกแวงการ์ด 

กระบวนการเหมือนที่ได้เรียนมาเลย อย่าง
ความรู้ด้านอื่นๆ ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญ 
เช่นวิชาการก่อสร้าง ซึ่งถึงแม้ว่าที่เราเรียนมา
ทั้งหมด 5 ปี จะยังไม่พอในการทำงานจริง 
เพราะจริงๆ แล้วเราเรียนอย่างไรก็ไม่หมด
หรอก เนื่องจากในโลกความเป็นจริงมันมี  
อะไรที่เราต้องเรียนรู้อีกเยอะมาก แต่เราก็ได้
พื้นฐานตรงนี้ แล้วมันต่อยอดได้  

Q : อยากฝากให้ทางคณะฯ ปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน
วิชาชีพจริงส่วนไหนเป็นพิเศษ  

A : เฟิร์นว่าที่เป็นอยู่นี่ดีเลย โดยเฉพาะด้าน
ดีไซน์ ได้เรียนรู้ เยอะมาก ทั้งเรื่องความรู้  
ในเชงิกลวธิกีารออกแบบ คอืถงึแมว้า่เราจะตอ้ง
ปรับตัวและทักษะในวิชาชีพที่เราเกี่ยวข้องอยู่
มันจะไม่ใช่เรื่องออกแบบอย่างเดียว แต่เป็น  
การประสานงาน การใช้ไหวพริบ แต่ความรู้  
ที่เราเรียนมาพวกนี้มันช่วยให้เราปรับตัวได้ 
และเห็นว่าเราควรทำอะไรแค่ไหน เพื่อให้งาน
มันเดินไปได้ และเป็นที่พอใจกับทุกฝ่าย 

TALKFOA TALK  
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นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร 

นายไพโรจน์ บุญยิ่ง

รองผู้จัดการกลุ่มอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 
บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด 

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร รุ่นที่ 4 
(Master Of Science in Facility Management)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปี 2554 

สิ่งหนึ่งที่ผมทั้งทึ่งและประทับใจมากในการ 

เข้าศึกษาในสาขาวิชานี้ คือการที่ได้รับความรู้

จากอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ 

ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่ได้เข้ามาให้ความรู้

กับนักศึกษาที่สามารถพิสูจน์ได้จริง ซึ่งมีความ

ส ำ คั ญ ม า ก ใ น โ ล ก ข อ ง ค ว า ม เ จ ริ ญ ทั้ ง 

ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในทุกวันนี้

เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว สังเกต 

ได้จากมีอาคารสูงเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร จึงเป็น

สิ่งที่จำเป็นและสำคัญมาก ที่ต้องได้รับการ

บำรุงรักษาที่ถูกต้อง ถูกวิธี และเกิดความ

ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารมากที่สุด รวมทั้งสามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ การลงทุน 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่นการจัดพื้นที่ การจัดระบบการใช้ไฟฟ้าในอาคาร การบริหารจัดการ

ด้านความปลอดภัย ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

จากการที่ได้เข้าศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารนี้ ได้นำความรู้ที่ได้รับในขณะกำลัง

ศึกษาและหลังจากสำเร็จการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ในบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร 

ในองค์กร โดยเฉพาะการป้องกันและระงับอัคคีภัย การลดการใช้พลังงานในอาคาร โดย 

การเปลี่ยนวัสดุ-อุปกรณ์ ทั้งหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน T5 การติดตั้งระบบ VSD  

ให้กับระบบปรับอากาศ ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมาสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับองค์กรได้จำนวนเงิน  

1.2 ล้านบาท เลยทีเดียว และกล้าพูดว่า สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคารนี้มีประโยชน์

มากๆ ในการใช้บริหารอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ในอนาคตผมอยากเห็นสาขาวิชานี้ 

เปิดสอนตั้งแต่ในระดับปริญญาตรี ขอบคุณครับ 

TALKFOA TALK 
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นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  

องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นน้องใหม่มีหน้าที่ดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุข 
พี่น้องประชาชน หรือจะเรียกว่ารัฐบาลน้อยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น บ้างอาจเรียก “นายกเล็ก”  
ก็สุดแท้จะจินตนาการ หน้าที่หนึ่งที่นักปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องพัฒนาไม่ว่าท่านนายก,  
ท่านปลัดอบต. หรือช่างอบต. ล้วนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ไม่ว่าจะมีภูมิความรู้หรือไม่ก็ตาม คือ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น ก่อสร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา งานถนนงานทาง  
งานก่อสร้างอาคาร บริการสาธารณะ รวมถึงงานระบบชลประทาน ในแต่ละปีงบประมาณต้องใช้
ในโครงการก่อสร้างสำหรับเทศบาล และอบต.ขนาดใหญ่เป็นเงินหลายสิบล้านต่อแห่ง เกิด
โครงการก่อสร้างมากมายกระจุกตัวอยู่ช่วงเวลาสั้นๆ สองสามเดือนหลังจากรัฐบาลแม่โอน 
งบประมาณลงมาให้ เรียกว่ามะลุมมะตุ้มนัวเนียเกินคำบรรยาย เรื่องร้องเรียนและข้อโต้แย้งของ
ประชาชนโถมใส่จนเสียมวยไปเลยก็มีบางแห่ง 

สำหรับผมนายทองอินทร์ ชมโท ผู้บริหารท้องถิ่นคนหนึ่งที่ไม่ได้มีความรู้ด้านบริหารงานก่อสร้าง
มากนัก เพราะจบปริญญาตรีด้านการจัดการ หลังจากคลุกวงในอยู่หลายปีก็ถอยตั้งหลักหันมา
มองว่าเราต้องเติมภูมิความรู้ให้ตัวเองแล้ว เพราะความรู้ที่มีอยู่เพียงน้อยนิดและแสนจะโบราณ
เริ่มจะส่งผลกระทบกับการบริหารงานก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบมากขึ้นเรื่อยๆ สาขา
บริหารงานก่อสร้าง (ที่รับผู้จบปริญญาตรีสาขาอืน่เขา้เรยีนได)้ คอืหลกัสตูรทีต่อบโจทยผ์ม หลังจาก

เสาะแสวงหาอยู่นาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ที่มีคอลัมน์โฆษณากรอบเล็กอยู่หน้าเว็บของ 
มหาลัยก็ทำให้ผมได้มาเป็นศิษย์ท่านอาจารย์
ดร.ต่อตะกูล ยมนาค ลูกศิษย์อาจารย์ยอด
เยี่ยม เทพธรานนท์ 

ปีหกเดือนกับการศึกษาในฐานะนักศึกษา
ปริญญาโทสาขาบริหารงานก่อสร้าง ผมจัด
ระเบียบความรู้เดิม เติมความรู้ใหม่ให้กว้าง
ครอบคลุมกับงานก่อสร้างที่หลากหลายและ
เรียนรู้วิธีที่จะเจาะลึกกับเรื่องที่อยากรู้ การ
วางแผนเป็นขั้นเป็นตอน ความองอาจ ความ
มั่นใจ ติดแน่นราวกับถูกขันนอตติดกับใจผม 
วันนี้ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ผม “เอาอยู่” 
ครับ ทองอินทร์ ชมโท นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ 
จังหวัดสระแก้ว 

TALKFOA TALK  

ทองอินทร์ ชมโท  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว 

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท  
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2 

(Master of Science in Construction Management)  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ปี 2554 
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มาโนช นุรักวงษา 

สถ.บ. มหาวิทยาลัยศรีปทุม (รุ่น 08) 
สถ.ม. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

คอมพิวเตอร์กับการเรียนและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม 

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทใน

ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมากจนแทบแยกออก

จากกันไม่ได้ คอมพิวเตอร์มีความสามารถใน

ด้านการคำนวณตัวเลขจำนวนมากให้เสร็จสิ้น

ภายในเวลาอันสั้นและเก็บข้อมูลได้ เป็น

จำนวนมาก สามารถใช้ติดต่อสื่อสารเป็นเครือ

ข่ายวงกว้างได้ทั่วโลก ทำให้มีการใช้งานแพร่

หลายในเกือบทุกวงการและรวมไปถึงใน

กระบวนการของงานออกแบบสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในหลายๆ ส่วนของ

การดำเนินโครงการเริ่มตั้งแต่ การสำรวจพื้นที่ 

การวิเคราะห์พื้นที่ การศึกษาแนวทางเลือก 

การเสนอโครงการ การจำลองภาพหรือภาพ

ทัศนียภาพ (Perspective) การเขียนแบบ การ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การทำแผนงาน/

งวดงานก่อสร้าง การทำสื่อประชาสัมพันธ์ 

และเอกสารอื่นๆ โดยคอมพิวเตอร์จะช่วย 

ในการถา่ยทอดความคดิเหลา่นัน้ออกมาใหเ้ปน็

รปูรา่งเพือ่การรบัรูท้ีต่รงกนัระหวา่งผูอ้อกแบบ

และเจ้าของโครงการ (Project Owner) 

ปัจจุบันเจ้าของโครงการมักจะต้องการให้

สถาปนิกใช้เวลาค่อนข้างสั้นกว่าเดิม และยังมี

งบค่าออกแบบ (Design Fee) ค่อนข้างจำกัด

กว่าเดิม ดังนั้นสถาปนิกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากกว่า

เดิม โดยต้องทำงานให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม 

(Faster) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ 

และผลิตแบบก่อสร้าง (Production) ทำให้

สถาปนิกจำเป็นจะต้องมีเครื่องมือเฉพาะ หรือ

ที่เรียกกันว่า คอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบและ

ออกแบบ (Computer Aided Drafting / 

Design, CAD) 

ในการเรยีนการสอนในสาขาวชิาสถาปตัยกรรม

นั้น โปรแกรมที่ช่วยออกแบบสถาปัตยกรรม 

ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่โปรแกรม AutoCAD 

Architecture, ArchiCAD, Revit Architecture,

Sketch up, 3D Studio MAX เป็นต้น  

โดยโปรแกรมเพื่อใช้ในการทำภาพ 3 มิติ  

ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เช่น Sketch up 

และ 3D Studio MAX ด้วยเครื่องมือ (tool 

bar) ในโปรแกรมดังกล่าว ที่มีการใช้งานที่ไม่

ยุ่งยากมากนักและสะดวกต่อการขึ้นชิ้นงาน 

รวมถึงปลั้กอิน (Plug in) ที่สนับสนุนและ 

สร้ างความสะดวกในการทำงานรองรับ

โปรแกรมดังกล่าวและมี ให้ ใช้สอยอย่าง

มากมาย จึงทำให้โปรแกรมดังกล่าวได้รับ

ความนิยมในสายงานสถาปัตยกรรมอยู่จนถึง

ปัจจุบัน 

TALKFOA TALK 
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(ที่มา : นายอัครเดช คมคาย รหัสนักศึกษา 51020858) 

สำหรับด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม 

นั้น เรามักจะเอามาช่วยในการเขียนแบบ  

2 มิติกันเป็นส่วนใหญ่ โดยหากต้องการ 

น ำ เ ส น อ ผ ล ง า น เ ป็ น ภ า พ ทั ศ นี ย ภ า พ 

(Perspective) หรือเป็นภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) จะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม 

3 มิติ (Sketch up และ 3D Studio MAX)  

ในกลุ่มที่กล่าวข้างต้น โดยทำการสร้างโมเดล

อาคารเป็น 3 มิติแล้วทำการระบายสีภาพ 

(Rendering) หรือสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวให้

ผู้ออกแบบสามารถนำเสนอผลงานออกแบบ

ให้กับเจ้าของโครงการได้เห็น และตัดสินใจได้

ง่าย แทนการดูแบบก่อสร้าง 2 มิติ ซึ่งยากใน

การทำความเข้าใจถึงพื้นที่ว่าง (Space) 

สัดส่วนของอาคาร (Proportion) แสงเงา 

(shade & shadow) รวมไปถึงวัสดุอาคาร 

(Material) เพื่อที่จะบ่งบอกลักษณะของพื้นผิว

และสีของงานสถาปัตยกรรม ดังนั้นการนำ

โปรแกรมที่สามารถขึ้นงานโมเดล 3 มิติได้นั้น

จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและการนำ

เสนองานของสถาปนิก และนักศึกษาวิชา

สถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างมาก 

ตัวอย่างงานนักศึกษาที่ใช้โปรแกรม 3 มิติใน

การนำเสนองานออกแบบเพื่อแสดงรูปทรง

อาคาร ที่ว่างของอาคาร มุมมองต่างๆ ที่

สำคัญการใช้วัสดุอาคาร และรวมไปถึง

ลักษณะของแสงและเงาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา

ต่ างๆ ของอาคารในวิชาการออกแบบ

สถาปัตยกรรม 
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(ที่มา : นายอมรศักดิ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล รหัสนักศึกษา 51050665) 

อีกตัวอย่างของผลงานนักศึกษาที่ใช้โปรแกรม 3 มิติ ในการนำเสนองานออกแบบ

เพื่อแสดงลักษณะทางโครงสร้างของอาคาร (Structure) รูปแบบของที่ว่างอาคาร 

(Space) กับการใช้สอยของพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถแสดงรายละเอียด 

ของอุปกรณ์การใช้สอยต่างๆ ให้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงใช้ประโยชน์จากโมเดล 

3 มิติ ในการอธิบายถึงกระบวนการทางความคิด (Process) และแนวความคิด

ของการออกแบบ (Concept) ในงาน การออกแบบโครงการประกวดแบบของ 

นักศึกษา 
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(ที่มา : นายศุภกร สุนทรารักษ์ รหัสนักศึกษา 50015857) 

(ที่มา : นาย อมรศักดิ์ เชาวน์ณัฐเศวตกุล รหัสนักศึกษา 51050665) 

ในการทำงานโดยใช้โปรแกรม 3 มิติ โดย 

ส่วนใหญ่นั้นจะเน้นถึงการนำเสนอให้เห็น 

ภาพรวมบรรยากาศของโครงการในงาน

ออกแบบ ออกมาเป็นภาพทัศนียภาพ

(Perspective) เพื่อให้เห็นรูปแบบการให้ 

แสงสี ( L i gh t i ngdes i gn ) และพื้ นผิ ว

(Texture) ของงานออกแบบสถาปัตยกรรม

ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
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(ที่มา : นาย วิชญ์ชาญ หวานชิต รหัสนักศึกษา 50024589) 

การได้มาของชิ้นงานต่างๆ เหล่านี้ นักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้ผ่านการเรียนวิชา

คอมพิวเตอร์สถาปัตยกรรม เพื่อสร้างเข้าใจถึงคำสั่งในการใช้งานของโปรแกรมจนสามารถ

ใช้งานได้ และสร้างเสริมความเข้าใจในเรื่องรูปแบบทางโครงสร้างของโมเดล 3 มิติ ซึ่งมี

ที่มาตามพื้นฐานทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น ที่มีการใช้องค์ประกอบต่างๆ 

เช่น จุด เส้น ระนาบ นั่นเอง โดยพื้นฐานเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากที่จะทำให้ 

นักศึกษานั้น สามารถพัฒนาตนเอง จนทำการประยุกต์ใช้งานโปรแกรม 3 มิติ ควบคู่กับ

กระบวนการทางความคิดของตนเอง และถ่ายทอดออกมาให้เป็นเป็นภาพ 3 มิติ  

เพื่อการนำเสนอผลงานในขั้นตอนสุดท้าย 
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ผมชอบฟังธรรมะจากวิทยุ เทป ซีดี มากกว่า

อ่านหนังสือธรรมะ รู้สึกว่าการฟังเราไม่ต้อง

ทำอริยาบทเคร่งเครียด ทำตัวสบาย หลับตา 

ลืมตา นอน นั่ง ที่มืดหรือสว่าง ได้หมด ธรรมะ

เกิดจากการสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

รวมกันเป็นพระไตรปิฎกได้ 45 เล่ม แต่ละคน

ถา่ยทอดธรรมะจากแหลง่เดยีวกนั แตแ่ตกตา่ง

กันอย่างสิ้นเชิง บางคนแสดงแล้วน่าฟัง เกิด

ความคิดตามไปหลายอย่าง บางคนฟังแล้ว 

น่าเบื่อชวนง่วงนอน ผมชอบฟังศาสตราจารย์ 

ด็อกเตอร์ พระธรรมโกศาจารย์ ท่านเป็น

อธิการบดีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้า

อาวาสวัดประยูรวงศาวาส เจ้าคณะภาค 2 

กรรมการมหาเถระสมาคม ฯลฯ ท่านจบ

ปริญญาเอก สาขาปรัชญา และได้รับดุษฎี

บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมด้วย ท่าน

เคยปาฐกถาให้ผู้บริหารเครือ CP ฟังถึงการ

บริหารงานที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ พูด

ภาษาง่ายๆ มีตัวอย่างชัดเจน ใช้อารมณ์ร่าเริง

บางตอน ทำให้ผู้ฟังไม่เบื่อ ชวนติดตาม ครั้ง

หนึ่งท่านให้โอวาทแก่บัณฑิตที่จะรับปริญญา

บัตรตอนหนึ่งว่า “ถ้าจะเป็นผู้บริหารที่ดี ต้อง

อ่านหนังสือเรื่อง THE ART OF WAR หรือ 

ตำราพิชัยสงครามของซุนวู” การสงครามกับ

การบริหารงานน่าจะเกี่ยวกัน ท่านถึงได้พูด

อย่างนั้น อาจารย์ ดร.ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ 

สถาปนิกคนเก่งของเมืองไทย ได้ดุษฎีบัณฑิต

จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศรีปทุม เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัย 

หลายๆ แห่งมาก เคยเขียนไว้ในหนังสือ AD 

Design ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมว่า “นักบริหารทุกคนต้อง

รู้จักซุนวู เพราะซุนวูเป็นนักพิชัยสงคราม 

ผูย้ิง่ใหญข่องแผน่ดนิจนีในอดตีกาล (ประมาณ

สมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์องค์ 

คือ ก่อนพุทธศักราช 1 หรือ ประมาณ 600 ปี

ก่อนคริสต์ศักราช) พิชัยสงครามของซุนวูเป็น

ทีย่อมรบัของเหลา่นกัรบ และนกับรหิารทัว่โลก

ถกูตพีมิพเ์ปน็ภาษาตา่งๆ ทัว่โลกกวา่ 30 ภาษา

ประเทศแรกที่ได้นำตำรานี้ออกไปจากจีน คือ 

ญีปุ่น่ ในสมยับเูชค็เทยีน ราชวงศถ์งั (ค.ศ. 734)

นักศึกษาชาวญี่ปุ่น ชื่อ มาคิบิ ได้นำเอา 

“ตำราพิชัยสงครามซุนวู” กลับไปยังญี่ปุ่น 

คุณค่าของตำราหาได้จำกัดอยู่เพียงเท่านั้นไม่ 

เนื้อแท้ของตำราในด้านปรัชญา และได้นำไป

ใช้ในกิจการงานอย่างได้รับผลสำเร็จมาแล้ว

มากตอ่มาก สว่นหนึง่ของความสำเรจ็ของญีปุ่น่

ก่อร่างสร้างตนของญี่ปุ่นหลังสงคราม ก็นำ

หลกัของตำราเลม่นี ้ จนญีปุ่น่ไดท้รงความยิง่ใหญ่

ดังเช่นในปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นเลื่อมใสซุนวูและ

คัมภีร์พิชัยสงคราม 13 บท จึงปั้นรูปซุนวูถือ

คัมภีร์ไว้ที่เมืองยุริฮิมะ ประเทศญี่ปุ่น ซุนวู

เป็นเจ้าของวลีที่ว่า  

ตำราพิชัยสงคราม  ซุนวู  (THE ART OF WAR) 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเอก เสรี พุกกะมาน 
รวบรวมจาการลอกเขามาทั้งหมด นำมาประติดประต่อกัน 
ให้อ่านเพลินๆ แต่ควรปฏิบัติจริงจัง จึงจะประสบความสำเร็จตามอย่าง 
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“รู้เรา รู้เขา ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้ว” 

“การชนะโดยไม่ต้องการรบถือเป็นชัยชนะที่ 

ยิ่งใหญ่ที่สุด” 

“กองทัพที่มีม้าหนุ่มคะนองศึก และม้าแก่

ชำนาญทาง จะไม่พ่ายแพ้ย่อยยับ” 

หลายครั้งเมื่อเรามีความสุขและใช้ศิลปะเกิน

กรอบ ทำให้เรามีจุดอ่อนเกิดขึ้น 2 ประการ 

คือ เราจะเป็นคนที่ขาด “วินัย” และเราจะ

เป็นคนที่ “แพ้ไม่เป็น” เพราะเราอาจขาดซึ่ง

“หลักการบริหาร”ที่ถูกต้องสมควรก็ได้ 

จากเหตุผลข้างต้น ผมจึงอยากรู้จักซุนวู 

ให้มากขึ้น อยากอ่านหนังสือ THE ART OF 

WAR หรือตำราพิชัยสงครามซุนวู ให้น้องๆ

ไปหาตามร้านหนังสือทั้งกรุงเทพฯ ปรากฏว่า

ขายหมดแล้ว พิมพ์มาเป็น 10 ครั้ง ก็หา 

ไม่ได้ มาได้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภณ  

สมหวัง อาจารย์สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ของ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งเป็นอาจารย์ที่สะสม

หนังสือตำราไว้อย่างมากมาย สมกับความ

เป็นอาจารย์ ได้หนังสือตำราพิชัยสงคราม 

ซุนวูมา 3 เล่ม แปลและค้นคว้ารวบรวมโดย 

คณุบญุศกัดิ ์แสงระว ี(พมิพค์รัง้ที ่10) พ.ศ. 2547,

คุณประดิษฐ์ พีระมาน, คุณอธิคม สวัสดิญาน 

อ่านและรวบรวม ขออนุญาตคัดย่อมาเพื่อ

ประโยชน์แก่การศึกษา 

หนังสือพิชัยสงครามซุนวู เป็นตำราพิชัย

สงครามของจีนที่เก่าแก่ เป็น 1 ใน 7 ที่ถูก

ยกย่องว่าดีที่สุดของจีน พระเจ้านโปเลียน 

โบนาปาร์ด จักรพรรดิ์ผู้ยิ่งใหญ่ของฝรั่งเศส 

ในศตวรรษที่ 19 เคยอ่านมาก่อน พระเจ้า 

ไกเซอร์ แห่งเยอรมัน หลังแพ้สงครามโลก 

ครั้งที่ 1 จึงได้มีโอกาสศึกษาตำรานี้ อุทานว่า 

หากเราได้อ่านตำราพิชัยสงครามของซุนวูมา

ก่อนหน้านี้ เราก็มิต้องถึงกับสูญชาติ ครั้ง

สุดท้ายการรบระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิรัก 

อเมริกาก็ ได้ ใช้ตำรานี้ โดยใช้วิ ธีกลยุทธ์ 

จิตวิทยาทำลายขวัญของประชาชน และ

กองทัพอิรัก การทูตใช้สหประชาชาติเป็น

เครื่องมือจารกรรมและปลดอาวุธอิรัก จน

กองทัพอิรักแทบไม่มีอาวุธเหลือ ใช้การทูต 

กดดันพันธมิตรของอิรัก เช่น รัสเซีย ฝรั่งเศส 

เยอรมันและจีน ที่คัดค้านการทำสงครามอิรัก 

ไม่กล้าสนับสนุนอิรักอย่างโจ่งแจ้ง จ่ายอามิส

สินจ้างซื้อตัวฝ่ายค้าน เจ้าหน้าที่รัฐและนาย

ทหารจำนวนมากของอิรัก แล้วสุดท้ายใช้

กำลงัทหารทีเ่หนอืกวา่อยา่งเดด็ขาด ทำใหอ้ริกั

พ่ายแพ้อย่างรวดเร็ว เป็นอะไรที่ไม่พ้นคัมภีร์

ตำราพิชัยสงครามซุนวู ทำให้เห็นว่าตำรานี้ 

ไม่ล้าสมัย โจมตีอย่างรวดเร็ว ชนะศึก แต่

สุดท้ายแก่นแท้ของตำราพิชัยสงครามซุนวู ใน

ความหมายของคุณธรรม ได้แสดงความจริง

ให้เห็นแล้วว่าการยึดอิรักของกองทัพอเมริกา

นั้นชอบธรรมหรือไม่ สามารถทำให้ชาวอิรัก

ยอมรบัหรอืไม ่ทำไมประชาชนอริกัจงึเกลยีดชงั

อเมริกามากกว่าเกลียดชังซัตดัมเสียอีก 

เพราะการขาดคุณธรรมของอเมริกา รบโดย

ไม่ใช้หลักคุณธรรม เหตุผลไม่เพียงพอที่จะ

โจมตีอิรัก ทำให้ผิดหลักของซุนวูที่ต้องมี 

คณุธรรม ราษฎรและเบือ้งบนตอ้งมเีจตนารมณ์

ร่วมกัน ดังนั้นที่อเมริกาอ้างว่าอิรักมีอาวุธเคมี

จะเป็นภัยของนานาชาติ จึงโจมตีอิรัก เมื่อ

ชนะแล้วหาโรงงานผลิตอาวุธเคมีไม่มี ราษฎร

อิรักถึงเกลียดชังทหารอเมริกา นี่ก็เป็นอีก 

เหตุหนึ่งตามหลักตำราพิชัยสงครามซุนวู 

ซุนว ู เกิดในสมัยขงจื้อมีชีวิตอยู่ (ก่อน ค.ศ. 

551-497) เป็นคนแคว้นฉี มีชื่อรองว่า ฉ่างซิง 

ใช้แซ่เถียน ในยุคซุนซิว แคว้นนี้ตั้งอยู่ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของมณฑลซานตงใน

ปัจจุบัน เป็นแม่ทัพตั้งแต่ปี 512 ก่อนคริสต์

ศักราช เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่อยู่ 30 ปี ชนะ 

สงครามหลายๆ ครั้งมาก ต่อมาผู้ครองแคว้น

คือ อู๋อ๋องฟูชา เป็นคนเย่อหยิ่ง จองหอง 

มักมากในกามคุณ ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย เพื่อ

แสวงหาความสำราญ ซนุวมูอิาจทนตอ่พฤตกิรรม

ของฟูชา และเอือมระอาต่อวงราชการ จึงได้

ลาออก ได้รับบำเหน็จรางวัลมา 2 เล่มเกวียน 

เป็นเงินทองและเสื้อผ้า ระหว่างเดินทางกลับ

บ้านพักที่เชิงเขาเหลอฟู่ ซุนวูพบชาวบ้าน

อดอยากยากไร ้ ซมซานหนีตาย จึงนำทรัพย์

สินและข้าวของออกแจกจ่ายให้ตลอดทางจน

หมด เดินทางกลับถึงบ้านพักที่รกร้างทรุด

โทรม บางตำราก็ว่าสหายสนิท ชื่อซินแสกุ๋ยกู๋

มาชวนให้ไปพำนักที่สำนักหุบเขาปิศาจใน 

ก๊กโจว แล้วถ่ายทอดคัมภีร์พิชัยสงครามทั้ง 

13 บท แก่ซินแสกุ๋ยกู๋ จึงสืบทอดเผยแพร่ 

ต่อมาจนทุกวันนี้ 

จุดเด่นของตำราพิชัยสงครามของซุนวู คือ

การใช้กลยุทธ์ตั้งรับการโจมตีแล้วพลิกผัน

กลับเข้าโจมตี ทำลายล้างกองทัพข้าศึก  

หากจำเป็นจะต้องนำทัพเข้าโจมตี ซุนวูจะ

พิจารณาความได้เปรียบของชัยภูมิกองทัพ 

และยุทโธปกรณ์ แล้วรอให้ข้าศึกถลำเข้าสู่ 

ยุทธภูมิคับขัน จึงโจมตีพิชิตข้าศึก ตัวอย่าง 

การรบที่เป็นประวัติศาสตร์ในเดือนมิถุนายน 

ครสิตศ์กัราช 1815 คอื การรบระหวา่งจกัรพรรดิ ์

นโปเลียนของฝรั่งเศสกับกองทัพพันธมิตร 

ประกอบด้วย รัสเซีย ปรัสเซีย ออสเตรีย 
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อังกฤษ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ คือ ตัวหลัก 

ได้แก่ อังกฤษและปรัสเซีย (เยอรมัน) ซึ่งมี 

ดยคุแหง่เวลลงิตนั (จอมพลอาเธอร ์เวลเลสลีย่)์

เป็นแม่ทัพของอังกฤษ และจอมพลเกอร์ราด 

วอน บลูเกอร์ แม่ทัพปรัสเซีย การรบครั้งนี้ 

เกดิขึน้ทีว่อเตอรล์ขูองเบลเยยีม โดยนโปเลยีน

ต้องการให้กองทัพเบลเยียมเปิดโจมตีก่อนต่อ

ข้าศึกให้มากที่สุด และอย่างรวดเร็ว แต่ด้วย

อากาศและภมูปิระเทศไม่เป็นใจ พื้นดินเต็มไป

ด้วยโคลนตมที่เป็นสาเหตุในการเคลื่อนทัพ

ของนโปเลียนมาช้ากว่าที่กำหนด ทำให้

อังกฤษตั้งรับได้อย่างเป็นระเบียบ ถึงแม้

อั งกฤษจะเพลี่ยงพล้ำเหตุการล่าช้าของ 

นโปเลียน ทำให้จอมพลบลูเกอร์ของปรัสเซีย 

มาสมทบทันเวลาและโจมตีจนนโปเลียน 

ต้องยอมแพ้ ถูกส่งตัวไปเกาะเซนต์เฮเลน่า  

ซึ่งได้สิ้นพระชนม์ที่ เกาะนี้ จากสงครามนี้ 

จะเห็นว่า ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และ 

กาลเวลา มีความสำคัญมากตามหลักพิชัย

สงครามของซุนวู จะเห็นว่าตรงกับหลักของ

พระพุทธศาสนาที่ว่า กรรมจะให้ผลต้อง

ประกอบด้วยเหตุปัจจัย 4 ประการ คือ 1) คติ

ที่เกิด 2) กาลเวลา 3) อุปทิ คือ ร่างกายครบ 

32 ประการ 4) ประโยคะ คือความเพียร 

พยายาม ตั้งใจมั่น ฉะนั้นการทำให้ถูกกาล

เวลาที่เหมาะสม จะสำเร็จผลตามตำราพิชัย

สงคราม  

ซุนวูกล่าวว่า การชนะข้าศึก กระทำได้ 4 วิธ ี

 1. เอาชนะข้าศึกทางยุทธศาสตร ์

 2. เอาชนะข้าศึกทางการทููต 

 3. เอาชนะข้าศึกทางการทหาร 

 4. เอาชนะข้าศึกโดยการโจมตีเมืองข้าศึก 

จะเห็นว่าการโจมตีเมืองของข้าศึก ควรเป็น

ทางเลือกสุดท้ายเมื่อไม่อาจเลี่ยงเท่านั้น 

แม่ทัพผู้สันทัดในการทำสงคราม สามารถ

ทำให้กองทัพข้าศึกยอมสยบโดยไม่ต้องรบ 

ยึดเมืองได้ โดยไม่ต้องโจมตีและทำลาย

ประเทศข้าศึกโดยไม่ต้องรบยืดเยื้อ คือพิชิต

ทั้งแผ่นดินด้วยการเอาชนะทางยุทธศาสตร์ 

กองทัพไม่เพลี่ยงพล้ำและอิดล้า สามารถเก็บ

เกี่ยวผลประโยชน์ที่พึงได้โดยสมบูรณ์นี้ 

ซุนวูได้เขียนตำราพิชัยสงครามไว้ทั้งหมด 13 

บท จะขอกล่าวโดยรวมโดยมิได้แยกเป็นบท

ตามตำรา เพื่อจำกัดเวลา จุดประสงค์คือชนะ

ข้าศึก ฉะนั้นถ้าเอาชนะข้าศึกโดยไม่ต้องรบ 

จะเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่โดย 

ส่วนใหญ่แล้วจะไม่สำเร็จด้วยยุทธศาสตร์หรือ

การทูต ซึ่งต้องใช้ตำราทั้ง 13 บท 

หลักให้ถ่องแท้ในสถานการณ์คือ

 1. คุณธรรม คือ สิ่งทำให้ทวยราษฎรและ

เบื้องบน มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ร่วมเป็นร่วม

ตายก็ได้ ทวยราษฎรมิหวั่นอันตราย 

 2. ลมฟ้าอากาศ คือ สว่างหรือมืด หนาว

หรือร้อน ฤดูนี้หรือฤดูนั้น (ดังตัวอย่างสงคราม

ของจักรพรรดิ์นโปเลียน) 

 3. ภูมิประเทศ คือ สูงหรือต่ำ ใกล้หรือ

ไกล คับขันหรือราบเรียบ กว้างหรือแคบ เป็น

หรือตาย 

 4.  แม่ทัพ คือ สติ ปัญญา ศรัทธา เมตตา 

กล้าหาญ เข้มงวด 

 5.  กฎระเบียบ คือ ระบบกำลัง ระบบยศ 

อำนาจ ระบบพลาธิการ 

ทั้ง 5 เรื่องนี้ แม่ทัพพึงรู้แจ้ง ผู้รู้จักชนะ ผู้ไม่รู้

จักไม่ชนะ

พงึนำมาเปรยีบเทยีบประเมนิ ทัง้ 5 ขอ้ รวมทัง้

วินัยเข้มงวดหรือไม่ กองทัพเข้มแข็งหรือไม่ 

ทหารฝึกดีหรือไม่ เราจะรู้ฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะได้

จากนี้  “แม่ทัพใดเชื่อแผนศึกเรา (ซุนวู) ใช้ก็

จักชนะให้เอาตัวไว้ แม่ทัพใดไม่เชื่อแผน 

ข้าศึกเรา (ซุนวู) ใช้ก็จักแพ้ให้ปลดออกไป  

รูเ้ขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะทุกครั้ง รู้เราไม่รู้เขา 

รบชนะบ้าง แพ้บ้าง ไม่รู้เราไม่รู้เขา รบทุกครั้ง

แพ้ทุกครั้ง” ทำให้นึกถึง สตีฟ จอบส์ผู้นำ

ธรุกจิและนกัประดษิฐช์าวอเมรกินั อดตีประธาน

กรรมการบริหารของแอปเปิลคอมพิวเตอร์  

ที่เลือกใช้ทีมงานของเขาที่เขาคิดว่าดีที่สุด 

(TEAM A) ทุกครั้งที่ทำงาน และถ้าไม่ทำตาม

หรือเห็นว่ามือยังไม่ถึงขั้น ตามเจตนารมณ์จะ

เลิกจ้างทันที มีผู้เล่าว่าเขาไล่คนออกขณะอยู่

ในลิฟท์ก็เคยมี 

หลักการสู้รบ คือ

 - ไม่ตีที่มั่นข้าศึกบนเขาจากที่ต่ำ 

 - ไม่ตีข้าศึกที่หลังอิงเนินซึ่งหน้า 

 - ไม่รุกไล่ข้าศึกที่แสร้งแพ้ล่าถอย 

 - ไม่ตีข้าศึกที่หึกหาญ 

 - ไม่ฮุบเหยื่อที่ข้าศึกล่อ 

 - ไม่สกัดตีข้าศึกที่ถอยทัพ 

 - ไม่รุกไล่ข้าศึกที่จนตรอกอย่างกระชั้นชิด 

 - ล้อมข้าศึกต้องเปิดช่อง 
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2 ข้อหลังสุด ถ้าทำแล้วจะทำให้ข้าศึกสู้ 

อย่างสุนัขจนตรอก จะสร้างความยากลำบาก  

จึงต้องเปิดช่องให้หนีได้ ข้าศึกจะหนีแทนที่จะ

สู้ตาย

นี่คือหลักการสัประยุทธ์แล 

ขุนพลมีวิบัติภัยพึงระวัง 5 ประการ คือ

 1) รักหน้าบ้าบิ่น อาจถูกลวงไปฆ่า 

 2) รักตัวกลัวตาย อาจตกเป็นเชลย 

 3) ใจร้อนขี้โกรธ อาจถูกยั่วให้ขาดสติ 

 4) สุจริตรักชื่อ อาจถูกเหยียบย่ำใส่ไคล้ 

 5) เมตตาราษฎร อาจถูกรบกวนจนไม่

เป็นอันกินอันนอน พึงตะหนักสังวร 

นี่คือกลยุทธ์เชิงรุก

 - ถ้ามีกำลังมากกว่าข้าศึก 10 เท่า พึง 

ปิดล้อมเอา 

 - ถ้ามีกำลังมากกว่าข้าศึก 5 เท่า พึงบุก

โจมตี 

 - ถ้ามีกำลังมากกว่าข้าศึก 1 เท่า พึง 

กระหนาบตี 

 - ถ้ามีกำลังเท่าข้าศึก พึงแบ่งแยกกำลัง

ของข้าศึก 

 - ถ้ามีกำลังน้อยกว่าข้าศึก พึงสร้างป้อม

ปราการป้องกันอย่างเข้มแข็ง และพึงหลีก

เลี่ยงการรบแตกหัก 

ถ้าสูญเสียไพร่พลหนึ่งส่วนสาม แต่ยังตีเมือง

ข้าศึกไม่แตก หมายความว่ามหันตภัยจาก

การโจมตีเมือง กรายเข้ามาแล้ว 

วิธีหยั่งรู้ว่าฝ่ายใดจะชนะ มีอยู่ 5 ประการ

 1) ฝ่ายใดรู้ว่าควรรบหรือไม่ควรรบ ฝ่าย

นั้นชนะ 

 2) ฝ่ายใดรู้ว่าควรใช้กำลังมากน้อยเท่าใด 

ฝ่ายนั้นชนะ 

 3) ฝ่ายใดเบื้องบนเบื้องล่างมีเจตนาตรง

กัน ฝ่ายนั้นชนะ 

 4) ฝ่ายใดพร้อมรับมือข้าศึกที่ไม่เตรียม

พร้อม ฝ่ายนั้นชนะ 

 5) ฝา่ยใดแมท่พัมสีตปิญัญาความสามารถ

อีกทั้ งองค์ เหนือหัวไม่แทรกแซงกิจการ

ของกองทัพ ฝ่ายนั้นชนะ 

เหตุแห่งความปราชัยในการสู้รบ มี 6 ประการ 

คือ

 1) มุทะลุ กองทัพมีกำลังก้ำกึ่งกับข้าศึก 

กลับใช้กำลังรบหนึ่งส่วน ฝืนเข้าปะทะสิบส่วน 

รี้พลถึงแตกทัพ 

 2) หย่อนยาน รี้พลเข้มแข็ง นายกอง

อ่อนแอ กองทัพหย่อนยาน 

 3) อ่อนแอ นายกองเข้มแข็ง ไพร่พล

อ่อนแอ กองทัพอ่อนแอ 

 4) ขัดคำสั่ง ขุนพลเผชิญศึกด้วยโทสะ 

ออกรบโดยพลการ ขัดคำสั่งแม่ทัพ 

 5) ขาดวินัย แม่ทัพอ่อนแอ ฝึกอบรมไม่

เขม้งวด คำสัง่ไมช่ดัเจน นายกองรีพ้ลมอิาจปฏบิตัิ

การจัดขบวนทัพสับสน กองทัพระส่ำระสาย 

 6) คาดการณ์ผิด แม่ทัพคะเนข้าศึกผิด

พลาด จัดรี้พลน้อยโจมตีมาก เอาอ่อนตีแข็ง 

กองทัพสูญเสีย พ่ายแพ้ 

เหตุแห่งความพ่ายแพ้ 6 ประการ มิได้เป็น 

ภัยจากฟ้าดิน หากแต่เป็นเพราะแม่ทัพไร้ 

สติปัญญาความสามารถ กองทัพขาดการฝึก

เข้มงวด เมื่อยุทธวิธีการรบจักชนะ แม้กษัตริย์

ยับยั้งก็พึงรบ หากยุทธวิธีการรบจักไม่ชนะ 

แมก้ษตัรยิบ์ญัชากม็พิงึรบ (ขอ้นีห้า้มสถาปนกิ

ใช้กับเจ้าของงาน เดี๋ยวจะตกงานกันหมด 

ต้องไม่ลืมว่าเรามิใช่ แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ หรือ 

คลาร์ก เกเบิล พระเอกภาพยนตร์ GONE 

WITH THE WIND หรือวิมานลอย ที่บอก

เจ้าของภาพยนตร์ให้เปลี่ยนตัวผู้กำกับการ

แสดงได้ เรื่องมีอยู่ว่าภาพยนตร์ เรื่อง GONE 

WITH THE WIND ถูกตั้งใจสร้างให้ยิ่งใหญ่ 

อมตะ มีความยาวมาก (จนคนดูหลับ) มี

พระเอกคือ คลาร์ก เกเบิล แสดงคู่กับนางเอก

คือ วิเวียน ลีห์ นางเอกผู้มีรอบเอวแค่ 18 นิ้ว 

ถ่ายทำไปได้ 10% คลาร์ก เกเบิลบอก 

ผู้อำนวยการสร้างว่าขอเปลี่ยนตัวผู้กำกับการ

แสดง เพราะว่าไม่เข้าใจบทบาทของตัวเขา  

ผู้อำนวยการสร้างจำต้องเปลี่ยนผู้กำกับตาม

นักแสดงต้องการ ผลสุดท้ายปีนั้น คลาร์ก  

เกเบิล และผู้กำกับใหม่ ได้รางวัลตุ๊กตาทอง

ออสก้าร์ ในภาพยนตร์เรื่อง GONE WITH 

THE WIND เห็นไหมของเขาแรง ห้าม 

เลียนแบบ) ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่า



84





P = 2 C._ 33-84  , 101-108











P = 4 C. = 01-32 , 85-100 , 109-120 

	 “รู้เขา	รู้เรา	ชิงชัยชนะได้	ไร้ภยันตราย	

	 รู้ฟ้า	รู้ดิน	ประกันชัยชนะได้สมบูรณ์”	

ในกองทัพหรือการบริหาร	 วินัยเป็นสิ่งสำคัญ

ที่สุด	 ทำดีมีรางวัล	 เลื่อนยศ	 ทำผิดลงโทษ		


ผิดที่ถือว่าร้ายแรงที่สุด	 คือการขัดคำสั่ง	 ซุนวู

ถือว่า	วินัย	เป็นสิ่งที่สำคัญสุด	กล่าวได้ว่า	

	 “การออกคำสั่งครั้งแรก	 แล้วไม่มีผู้ปฏิบัติ

ตาม	อาจจะเป็นไปได้ว่าคำสั่งนั้นไม่ชัดเจน”	


 “เมื่อออกคำสั่ งครั้ งที่สองแล้ว	 ไม่มีผู้

ปฏิบัติตาม	 ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า	 แม้คำสั่งนั้น

จะชัดเจนแล้ว	 แต่ผู้ฟังอาจจะฟังแล้วไม่เข้าใจ	

แล้วไม่ปฏิบัติตามก็ได้”	

	 “แต่หากแม้นสั่งเป็นคำรบที่สามแล้ว	 ไม่

ปฏิบัติตาม	ก็แสดงว่าคำสั่งนั้นต้องชัดเจนแล้ว	

และผู้รับคำสั่งก็เข้าใจคำสั่งแล้ว	 แต่ต้องการ

ขัดคำสั่งประการเดียว	 โทษแห่งการขัดคำสั่ง

นั้นคือ	การประหารชีวิตอย่างเดียว”	

ซึ่งคล้ายกับหลักการสอนของพระสัมมา-	


สัมพุทธเจ้า	 ที่สอนครั้งแรกด้วยการกล่าวพูด

อย่างธรรมดา	 ครั้งที่สองว่ากล่าวติเตียน	

ลงโทษ	 ครั้งที่สามเลิกสังคมด้วยทุกกรณี	

(ประหารชีวิต)	 ไม่ยุ่งด้วย	 ไม่พูด	 ไม่ร่วมสังฆ-

กรรม	 คือ	 ปล่อยเกาะ	 ห้ามใครเกี่ยวข้องด้วย	

(เช่น	กรณีพระฉันนะ)	

ซุนวูกล่าวว่า	 “ในสภาวะของการสู้รบ	 หรือคน

ที่อยู่ในสภาวะของผู้ยิ่งใหญ่	 การสั่งการใดๆ

แล้ว	 มีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งจากเหตุที่เสีย	


ผลประโยชน์ส่วนตน	 ไม่พึงกระทำ	 เพราะจะ

ทำให้เหล่าผู้ใต้บังคับบัญชาขาดความเชื่อถือ	

และเริ่มมีระบบเลียแข้งเลียขา	 เพื่อประโยชน์

ของตนเอง	 และจะทำให้กองทัพและการ

บริหารทั้งหมดสับสน	 ล้มเหลว	 จนแตกพ่าย

ยับได้”	

ซุนวูสรุปว่า	 ตำราพิชัยสงครามทั้งหมดที่กอง

อยู่นี้	 จะไม่มีประโยชน์อะไรเลย	 ยุทธวิธี	


ทั้งหลายที่กล่าวในพิชัยสงครามใดๆ	 ก็จะไม่

ปรากฏผลเลย	 หากการบริหารและกองทัพ

นั้นๆ	 ขาดซึ่ง	 “วินัย”	 แห่งผู้ปฏิบัติ	 ดังนั้นสิ่งที่

สำคัญที่สุดของการบริหารก็คือเรื่องของ	

“วินัย”	 มากกว่าสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น	 ต้องไม่ลืมว่า

ทุกคนนั้นเป็น	 “ผู้บริหาร”	 อยู่แล้ว	 เราต้อง

บริหารคนอื่นอยู่แล้ว	 ไม่ว่าเราจะมีตำแหน่ง

ใหญ่โต	 หรือมีตำแหน่งขนาดเล็กเพียงใด	 เรา

ล้วนต้องเป็นนักบริหารทั้งสิ้น	 จึงมีคำถามที่

เราล้วนต้องเป็นนักบริหารทั้งสิ้น	 ต้องถาม	


ตัวเองอยู่เสมอก่อนดำเนินการใดๆ	 หรือก่อน

ที่จะคาดหมายถึงผลลัพธ์ใดๆ	 ว่า	 “เรามีวินัย

แล้วหรือยัง”

(อ่านต่อฉบับหน้า)
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P = 4 C. = 01-32 , 85-100 , 109-120 

ศึกษาพื้นฐานศิลปะการออกแบบ	ฝึกทักษะทางการวาดภาพ	 และการสร้างแนวความคิด	 เรียนรู้และสนุกกับการสร้างสรรค์องค์ประกอบทางศิลปะ	


ต่างๆ		ไปจนถึงการนำเสนองานออกแบบภายในขั้นพื้นฐานได้


สาขาวิชาการออกแบบภายใน INTERIOR DESIGN 
ผลงานปี 1 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ARCHITECTURAL DESIGN 
ผลงานปี 1 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ARCHITECTURAL DESIGN 
ผลงานปี 2 
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สาขาวิชาการออกแบบภายใน INTERIOR DESIGN 

ศึกษากระบวนการออกแบบภายในอาคารพักอาศัย	 และอาคารสาธารณะขนาดเล็ก	 สนุกกับการสร้างสรรค์งานออกแบบในพื้นที่ที่ไม่มีความ	


ซับซ้อนมากนัก	โดยคำนึงถึงทฤษฎีการออกแบบ	พฤติกรรมของผู้ใช้อาคารและสุนทรียภาพ	นำเสนองานผ่านการทำงานอย่างอิสระ	

ผลงานปี 2 
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P = 4 C. = 01-32 , 85-100 , 109-120 

สาขาวิชาการออกแบบภายใน INTERIOR DESIGN 

ศึกษากระบวนการออกแบบภายในอาคารสาธารณะขนาดกลางที่มีความซับซ้อนทางด้านพื้นที่ใช้สอย	 สามารถประยุกต์ความรู้เรื่องโครงสร้างวัสดุ

และการก่อสร้างตกแต่งภายใน	และดำเนินการออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและสวยงาม	นำเสนองานผ่านสื่อต่างๆ	

ผลงานปี 3 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ARCHITECTURAL DESIGN 
ผลงานปี 3 
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สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ARCHITECTURAL DESIGN 

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม	 ที่คำนึงถึงแนวคิดในการออกแบบอาคารสาธารณะ	 ให้มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว	 และตอบสนอง	


การใช้สอยสาธารณะ	โดยเน้นถึงความเหมาะสมของบริบทที่ตั้ง	เศรษฐกิจ	สังคมและสภาพแวดล้อม	ตลอดจนการบูรณาการระบบวิศวกรรมอาคาร

สู่การออกแบบ	

ผลงานปี 4 
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บจก. โอเรกอน อลูมิเนียม 
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Tel	:	02-996-2111-17	
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ประวัติ

ผมชื่อ สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ ผมเกิดวันที่ 15 
มีนาคม 2522 ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ทางตอน
ใต้ของประเทศไทย ครอบครัวของเรามีนิสัยที่
ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเสมอ ครอบครัวของผมไม่
ได้มีฐานะร่ำรวย นั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณพ่อ
ของผมสามารถซ่อมแซมของในบ้านเองได้   
ทั้งยังสามารถดัดแปลงหรือประดิษฐ์สิ่งต่างๆ 
ไวใ้ชเ้องไดด้ว้ย เพือ่เปน็การประหยดัคา่ใชจ้า่ย 
ผมจึงซึมซับในเรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการสร้างสิ่งใหม่ๆ มาจากพ่อของผม 

ผมเรยีนจบทางดา้นคณะสถาปตัยกรรมศาสตร ์
จากมหาวทิยาลยัศรปีทมุ ซึง่เปน็มหาวทิยาลยั 

ศิษย์เก่าARCHITECTURALDESIGN

ทีบ่ม่เพาะในเรือ่งการทำงานเชงิ experimental 
design ให้กับผม หลังจากผมสำเร็จการศึกษา 
ผมก็ไม่หยุดที่จะแสวงหาแนวทางที่เป็นของ
ตัวเองมาโดยตลอด ว่าสุดท้ายแล้วการทำงาน
ในด้านการออกแบบนั้น จะเป็นไปในแนวทาง
ไหนและเพื่ออะไร โดยประสบการณ์ที่ผ่านมา 
ผมได้ทำงานมาแล้วทั้ ง โฟร์แมนคุมงาน
ก่อสร้าง / สถาปนิก / สถาปนิกบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ / Events Designer / 
Product Designer จนกระทั่งในปัจจุบันผมได้
หันมาทำธุรกิจของตัวเอง โดยการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ในแนวทางที่ไม่ซ้ำใคร ในนามของ 
surasekk 
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ที่มาของแนวทางsurasekk

แนวโน้มของสังคมโลกในอนาคต มีลักษณะที่เป็น

เชิงลบในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยสามารถสังเกต

ได้จากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาอาชญากรรม 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติ ปัญหาความ

ขัดแย้งทางความคิด ปัญหาทางการเมือง ปัญหา

สงคราม และปัญหาภาวะทางเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผล

กระทบต่อความเครียดและสภาวะจิตใจมากขึ้น 

ดังนั้น “POSITIVE  DESIGN” จึงเป็นแนวทางที่

ผมใช้ในการออกแบบสินค้าเพื่อให้ “POSITIVE 

OBJECTS” ในรูปแบบต่างๆ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม

ในการสร้างความหวัง การให้กำลังใจ และ  

ความรู้สึกที่ดีต่อผู้ใช้งาน จากงานออกแบบของ 

surasekk ที่สอดแทรกอยู่ ในชีวิตประจำวัน  

ของสังคม 

ผมมีความเชื่อว่า ถ้าทุกๆ คนที่เคยฟังเพลงหรือ  

ดูหนัง แล้วรู้สึกถูกกระตุ้นให้มีกำลังใจมากขึ้น 

แล้วทำไมงานออกแบบจะทำให้รู้สึกแบบนั้นไม่ได้   

ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายตัวผมมากๆ และจะ

เป็นแนวทางที่สังคมต้องการในอนาคตอันใกล้นี ้

ประเด็นที่surasekkสนใจ

U : POSITIVE LIFESTYLE / INSPIRATIONAL 

DESIGN / POSITIVE DESIGN 

อนาคตและเป้าหมาย

ตอนนี้เราเปลี่ยนโมเดลธุรกิจโดยการเพิ่มสัดส่วน

การรับจ้างออกแบบมากกว่าขายของ เนื่องจาก

เรามองเห็นช่องทางใหม่ เมื่อนักลงทุน หรือ ผู้ซื้อ

รายใหญ่ มีแนวโน้มย้ายฐานการสั่งซื้อสินค้า / จ้าง

ผลิตสินค้า จากประเทศไทยไปสู่ประเทศอื่น เช่น 

จีน เวียดนาม อินเดีย บังกลาเทศ และอื่นๆ ด้วย
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ปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าแรงที่กำลังจะเพิ่มขึ้น (300 

บาท) ปัญหาการเมือง ปัญหาภัยธรรมชาติ ทำให้

เสียเปรียบในหลายๆ ด้านการแข่งขัน 

ผู้ประกอบการ SMEs ที่สูญเสียฐานลูกค้าเดิม  

ต่างดิ้นรนที่จะเอาตัวรอดเพราะมีโรงงานและ  

ลกูนอ้งทีต่อ้งรบัผดิชอบ การนำความคดิสรา้งสรรค ์

มา เพิ่ มมู ลค่ าสินค้ าและสร้ างจุดขายให้กับ

ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นทางออก (การแข่งขันด้วยความ

คิดสร้างสรรค์) ที่ ใช้ได้ผลและกำลังขยายตัว  

มากขึ้น จากแบบเดิมที่รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อ

ของลูกค้า (การแข่งขันด้วยราคา) ยุคแห่งการ  

แข่งขันด้วยราคากำลังจะลดลงไปในประเทศไทย 

เพราะประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับ

ประเทศอื่นได้อีกต่อไป แต่จะเป็นยุคที่ให้ความ

สำคัญของการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าด้วยความ

คิดสร้างสรรค์ และจากเหตุการณ์ต่างๆ เหล่านี้จะ

ทำให้เกิดโอกาสของ “บริษัทให้คำปรึกษาความ

คิดสร้างสรรค์และการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม” 

เพราะธุรกิจในประเทศไทยเป็น SMEs 97% และ

ส่วนใหญ่คือ OEM 

นอกจากประเทศไทย ภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ยังเป็นฐานผลิตสินค้าใหญ่ให้กับภูมิภาค

ต่างๆ ทั่วโลก และต่างประสบปัญหาที่คล้ายกับ

ประเทศไทย คือการเลียนแบบสินค้าที่มีแนวโน้ม

มากขึ้น และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงกับ

ประเทศจีนไม่ไหวเช่นกัน ทำให้ผู้ประกอบการ 

SMEs เหล่านี้จึงหันมาสนใจ กลยุทธ์การเพิ่ม

คุณค่าให้กับสินค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์เช่นกัน   

ที่สำคัญ เมื่อเสรีอาเซียนเปิดในปี 2558 ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นขุมทรัพย์สำหรับ 

บริษัทให้คำปรึกษาความคิดสร้างสรรค์และการ

ออกแบบเชิงอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง เพราะเป็น

แหล่งรวม SMEs ที่มีทักษะ ฝีมือดีและมีศักยภาพที่จะแข่งขันในตลาดโลกที่ต้องการ

เปลี่ยนสภาพจาก OEM ไปสู่ ODM / OBM โดย SMEs เหล่านี้ต่างมีเป้าหมายที่ต้องการ

เอาตัวรอดจากสงครามราคา และการ copy มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นในอนาคต ด้วยวิธี

การใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในสินค้าหรือบริการ เมื่อความคิดสร้างสรรค์คือทางออก   

ผู้ประกอบการจะเห็นคุณค่าของความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ให้เกียรตินักออกแบบมากขึ้น 

และยอมจ่ายค่าแบบที่แพงมากขึ้น 

สิ่งที่คิดว่าทำให้มีวันนี้

ความคิดที่ว่า ผมจะไม่ทำซ้ำแบบคนอื่น และอดทนยืนหยัดในสิ่งที่เราทำ ซึ่งส่วนใหญ่จะ

ล้มเหลวมากกว่าสำเร็จ  แต่เราก็ต้องยืนหยัดยอมรับมันและเดินหน้าทำงานให้ดีต่อไป 

การคิดนอกกรอบเป็นสิ่งที่ดีเมื่อเราถึงทางตันและต้องการแก้ปัญหาในประเด็นบางสิ่ง  

บางอย่าง การคิดนอกกรอบควรจะมีเป้าหมาย ไม่ใช่ทำพร่ำเพรื่อโดยไม่มีเหตุผล เพราะ

สุดท้ายก็จะตอบไม่ได้ว่าทำไปเพื่ออะไร? ผมเป็นคนชอบทำอะไรด้วยความเสี่ยงไม่ชอบ  

คิดงานแบบปลอดภัย ดังนั้นมันเลยบังคับไปในตัวให้คิดแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่โดยเสมอ  

คติประจำใจ

จงขยัน อดทน และยืนหยัดในสิ่งที่เรารัก  
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ผลงาน

1. Qualified to be one of the ten national level teams in year 2000 from the   
 Association of Siamese Architects Under Royal Patronage with the work   
 “Gypsum House”, Thailand 2001 

2. Qualified to be one of the thirty international level teams in year 2005   
 with theme “A Societies For  All Ages”, UIA 2005 

3.  First Runner-Up 2005 from the Association of Siamese Architects Under   
 Royal Patronage with the theme “Missing Spirit”, Thailand 2005 

4.  Best Idea Award 2006 from the Association of Siamese Architects Under   
 Royal Patronage with the theme “Waste”, Thailand 2006 

5.  Ought to Publicize Award 2007 from the Association of Siamese Architects   
 Under Royal Patronage with the theme “ASA NET”, Thailand 2007 

6. Honor Award from Thainox with the theme “Everyday living with Stainless   
 Steel’’, Thailand 2007 

7.  Qualified to Final round Eco design Award, Thailand 2008 

8.  Talent Thai 2009 

9.  36 Next young designer in Asia by DESIGNNET Magazine, 2010 

10.  Talent Thai 2010 

11. The Winners of Design Excellence Award 2010, Thailand 

12. The Winners of Good Design Awards 2010, Japan 

13. Shortlisted entries green design for communication, iida 2010 : green heart   
 organized by designboom, in collaboration with Incheon Metropolitan City, KOREA 

14.  Top 5 coming up designers in Thailand by surface asia magazine 2011 

15.  Talent Thai 2011 

16.  Shortlisted entries international designboom competition, DESIGN TIME -   
 BREIL 2011 

17.  Qualified to be one of the ten Thai creative Awards 2011 (Design category)   
 from The Office of Knowledge Management and Development (OKMD), Thailand 

18.  Talent Thai 2012 
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Q:อยากให้ช่วยเล่าถึงลักษณะงานที่ทำณตอนนี้

A : ลักษณะของงานที่ผมทำอยู่ในตอนนี้ ก็เริ่มตั้งแต่ ไปคุยงานกับลูกค้า เพื่อรับความต้องการ 

แล้วก็นำมาคิด CONCEPT เพื่อนำเสนองานเบื้องต้น วางแนวคิด แปลนบรรยากาศ Material 

และเฟอร์นิเจอร์รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานออกแบบ เมื่อสรุปรูปแบบจากลูกค้าได้แล้ว 

ก็จะเริ่มทำรายละเอียดเพื่อทำแบบก่อสร้าง และก็เข้าไปช่วยลูกค้าควบคุมงานก่อสร้างจนเสร็จ

สมบูรณ์ โดยงานของผมตอนนี้ก็จะมีตั้งแต่ร้านกาแฟเล็กๆ บ้านพักอาศัย โรงแรม สำนักงาน   

โรงพยาบาล ฯลฯ ซึ่งจะทำงานร่วมกับฝ่ายสถาปัตยกรรม และวิศวกร 

 
Q:การเรียนที่สถาปัตย์ศรีปทุมมีส่วนช่วยในการทำงานตรงนี้อย่างไรบ้าง

A: คือได้นำความรู้จากหลักสูตรที่ทางคณะได้จัดสอน ในเรื่องหลักๆ จะเป็นพื้นฐานทางด้านการ

ออกแบบ และความรู้เกี่ยวกับ Material นำมาปรับใช้ในวิชาชีพการทำงาน และกิจกรรมต่างๆ ที่

ทำกับคณะก็ช่วยให้ผมปรับตัวเข้ากับคน และการทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและ

สื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ 

 
Q:ความก้าวหน้าในอาชีพ

A : ผมคิดว่าถ้าผมทำงานที่ได้รับมอบหมายมาได้อย่างเต็มที่และออกมาดี ผมคงได้มีโอกาส

ออกแบบงานที่ใหญ่ขึ้นและท้าทายมากขึ้น ผมคงจะมีโอกาสขึ้นมาเป็นหัวหน้าโปรเจค และมี  

ทีมงานช่วยในการออกแบบ สร้างผลงานที่มีคุณภาพต่อไปครับ 

 
Q:การเข้ามาทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงและมุมมองในอนาคตที่คิดไว้

A : ผมรู้สึกดีใจที่ได้เข้ามาทำงานใน บริษัท VANGUARD ARCHITECTS ATELIER CO.,LTD 

ที่นี้ได้ให้ประสบการณ์ด้านต่างๆ แก่ผม ไม่ว่าเรื่องงานและการใช้ชีวิต ผมชอบทัศนคติของที่นี่  

ที่ว่า “เราทำงานเพื่อลูกค้า” ทำให้เห็นว่าเรามีความรักในงานออกแบบ ใส่ใจและรับผิดชอบ  

ต่อสิ่งที่เราได้ออกแบบไปครับ ส่วนมุมมองในอนาคต ผมอยากออกแบบงานที่ดีและสร้างสรรค์ 

และเป็นที่จดจำของบุคคลทั่วไป… 

ศิษย์เก่าINTERIORDESIGN

นายธวัชชัยชัยวิฑูอนุกูล
บริษัทVANGUARDARCHITECTSATELIERCO.,LTD
ตำแหน่งงานปัจจุบัน:DesignDevelopment
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ศิษย์เก่า
INTERIORDESIGN

น.ส.วีรฎาบุนนาค
บริษัทสถาปนิก49เฮาส์ดีไซน์จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : Interior Designer,
PropStylist
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Q:อยากให้ช่วยเล่าถึงลักษณะงานที่ทำณตอนนี้

A : ปัจจุบัน ฉัตรทำงานอยู่ที่บริษัท A 49 House Design ค่ะ ในตำแหน่ง Interior Designer 

และก็กำลังเริ่มทำงานในตำแหน่งใหม่คือ Prop stylist ค่ะ โดยการทำงานก็เริ่มทำตั้งแต่ได้รับ

โจทย์จาก Owner แล้วก็เข้าสู่ขั้นตอน Preliminary Design ซึ่งเริ่มตั้งแต่คิด Concept  

นำเสนอ Mood&Tone และ image เมื่อได้ข้อสรุปจาก Owner ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ Design 

Development เริ่มลง detail ในส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น detail ห้องน้ำ ประตู หรืองานผนังที่

เราได้ออกแบบไปทั้งหมด จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการเขียนแบบเพื่อนำไปก่อสร้างจริงค่ะ 

นอกจากนี้ฉัตรยังต้องเข้าประชุมที่ Site งานก่อสร้างใน Project ที่ดูแลอยู่ทุกๆ 2 อาทิตย์ค่ะ 


Q:ขอบเขตงานที่ทำหรือได้รับมอบหมายมีอะไรบ้าง

A : Project ที่กำลังดูแลอยู่ตอนนี้มี 4 Project ค่ะ Project แรกคือบ้านพักอาศัยครอบครัว  

ศิริวรรณพร Project นี้ได้ทำตั้งแต่คิด Concept ไปจนถึงงานก่อสร้างหน้า site เลยค่ะ และ

ก็ได้ทำหน้าที่เป็น Prop Stylist ในการเลือก Furniture และ Prop ให้กับเจ้าของโครงการ

ด้วย ทั้งนี้การช่วยแนะนำและช่วยเลือก Furniture ให้กับ Owner เป็นสิ่งสำคัญที่มองข้าม  

ไม่ได้เช่นกัน เพราะ Furniture จะเป็นตัวหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบ้าน  

ที่ออกแบบ และทำให้งานออกแบบของเราออกมาสมบูรณ์ตรงตาม Concept มากที่สุดค่ะ   

แต่การเลือก Furniture นอกจากความสวยงามของ Furniture แล้วต้องคำนึงถึง Function 

และการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยด้วย ส่วนอีก 3 Project ที่ดูแล คือ Ouyang’s 

Resident, The Laken และบ้านคุณอนุสรณ์ โดย 2 Project หลัง ฉัตรจะดูแลในส่วนของ  

การเลือก Material และเลือก Furniture ค่ะ 


Q:การเรียนที่สถาปัตย์ศรีปทุมมีส่วนช่วยในการทำงานตรงน้ีอย่างไรบ้าง

A : คือได้นำความรู้จากหลักสูตรที่ทางคณะได้จัดสอน นำมาปรับใช้ในวิชาชีพการทำงานค่ะ 


Q:แล้วองค์ความรู้อะไรบ้างที่เราเรียนมามีส่วนช่วยในการทำงานตรงนี้

A : ความรู้ที่นำมาใช้ในการทำงาน หลักๆ จะเป็นพื้นฐานทางด้านการออกแบบค่ะ 


Q : อยากฝากให้ทางคณะฯปรับปรุง
เพิ่มเติมหลักสูตร เพื่อเตรียมความ
พร้อมในการทำงานวิชาชีพจริงส่วน
ไหนเป็นพิเศษ

A : วิชาที่ฉัตรคิดว่ามีความสำคัญและน่าจะ

ปรับปรุง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่แน่น

มากขึ้น คือ การเขียนแบบค่ะ ถึงแม้เราอาจ

จะไม่ได้เขียนแบบเองตอนทำงาน แต่

หน้าที่หลักของ Designer นอกจากเรา

ออกแบบแล้ว เราก็จะต้องเคลียร์แบบงานที่

เราออกแบบไปทั้งหมดด้วย เพื่อจะนำไปใช้

ก่อสร้างจริง โดยตอนเรียนเราอาจจะเน้น

เฉพาะการออกแบบที่เท่ หรู เท่านั้น แต่

กลับลืมคิดไปว่าจะใช้อะไรมาทำและสร้าง

จริงได้อย่างไร ดังนั้นการที่เราจะเป็นนัก

ออกแบบที่ดีได้นั้น งานที่เราออกแบบก็ต้อง

นำมาสร้างได้จริงด้วยค่ะ 
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บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตออกสู่สังคมแล้วจำนวนมากกว่า 40,000 คน   

ทั่วประเทศ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของสังคม และอัตราความต้องการในการศึกษาต่อของ

ประชาชน ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2537 มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้รับความไว้วางใจจาก

ทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งวิทยาคารพญาไท ณ อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ เป็นศูนย์ให้บริการ  

ทางวิชาการที่ทันสมัยจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับนักบริหาร  

และหลักสูตรพิเศษต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเพียรพยายามที่จะพัฒนาศักยภาพทุกๆ ด้าน โดยการจัดหาอาจารย์  

ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงมาเป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ส่งอาจารย์ไป  

ศึกษาต่อและอบรมทั้งในและต่างประเทศ จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการฝึกปฏิบัติ

ของนักศึกษา พัฒนาอาคารสถานที่โดยจัดสร้างอาคารหอสมุดกลางหลังใหม่และอาคารกิจกรรม

นักศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีความมุ่งหวังให้เป็นสถานศึกษาสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้

และพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำยุคใหม่ที่ก้าวทันสังคมและเศรษฐกิจโลก 

หลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก
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หลักสูตร/สาขาวิชา

•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(พญาไท)
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(บางเขน)
 -สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(บางเขน)

•หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต(บางเขน)

•หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต(บางเขน)

•หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์(บางเขน)
 -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(บางเขน)
 -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน(บางเขน)

•หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต(บางเขน)

หลักสูตรระดับปริญญาเอก

•หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 -สำหรับนักบริหาร(พญาไท)
 -ภาคปกติ(บางเขน)
 -ภาคค่ำ(บางเขน)
 -ภาคเสาร์/อาทิตย์(บางเขน)

•หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 -สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร(พญาไท)
 -สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง(พญาไท)
 -สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(พญาไท)
 -สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม(บางเขน)
 -สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ(บางเขน)
 -สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์(บางเขน)
 -สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์(บางเขน)
 -สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน(บางเขน)

•หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(พญาไท)

•หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต(บางเขน)

•หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต(บางเขน)

•หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต(บางเขน)

•หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต(บางเขน)

•หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต(บางเขน)
•หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 -สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา(บางเขน)
 -สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า(บางเขน)
 -สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม(บางเขน)

หลักสูตรระดับปริญญาโท
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กิจกรรมSPU

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับSeoulCyberUniversityสาธารณรัฐเกาหลี
19 ก.ค. 2555

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา
27 มิ.ย. 2555 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

จัดงาน “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555” 
พรอ้มรบัโอวาทจาก ดร.รชันพีร พคุยาภรณ
์
พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรปีทมุ เพือ่สรา้งปฏสิมัพนัธก์บัคณาจารย
์
ผูส้อน และนกัศกึษารุน่พีท่ีม่าชีแ้นะแนวทาง

ในการศึกษา ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง 
ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 
ดร.สขุ พคุยาภรณ ์(อาคาร 1) มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม บางเขน 

วันรำลึกดร.สุขพุคยาภรณ์
ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม
19 ก.ค. 2555 
















ดร.มาลินี พุคยาภรณ์ ผู้รับใบอนุญาต
จดัตัง้มหาวทิยาลยัศรปีทมุ เปน็ประธาน 
ในพิธีวางพวงมาลัย “วันรำลึก ดร.สุข 
พุคยาภรณ์” ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ศรีปทุม ประจำปี 2555 โดยมีคณะ 

ผูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากรและนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และหน่วยงาน
ภาครัฐบาล เอกชน เข้าร่วมรำลึกถึง 

ผู้ก่อตั้ งมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่าง
คับคั่ง ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 
ที่ผ่านมา 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วริชั เลศิไพฑรูยพ์นัธ
์
รองอธกิารบด ีและอาจารยจ์ณิดา เตชะวณชิ

ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการต่างประเทศ 
พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ให้ การต้ อนรั บและประชุมหารื อกับ 
Assistant Professor Dr.Goo Soon 
Kwon, Professor / Division of General 
Education และ Director / ASEAN 

Cyber University TF จาก Seoul 
Cyber University สาธารณรัฐเกาหลี 
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ในการจัดทำหลักสูตรและ
ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เกี่ยวกับการศึกษาออนไลน์ ระหว่าง Seoul Cyber University กับ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ บอร์ดรูม ชั้น 14 อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
บางเขน 

ศรีปทุมถวายเทียนงดเหล้าเข้าพรรษา
1 ส.ค. 2555

อ.กฤช กาญจนาภา
 ผู้ช่วยอธิการบดี
ประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ศรปีทมุ เปน็ประธานในพธินีำคณะผูบ้รหิาร

อาจารย ์บคุลากร และนกัศกึษามหาวทิยาลยั

ศรีปทุม ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้า 
อาบนำ้ฝน และเครือ่งไทยธรรมแดพ่ระสงฆ
์
ตามโครงการร่วมรณรงค์
 “งดเหล้าเข้า
พรรษา”
 ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ 
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
เนื่องในโอกาส “วันเข้าพรรษา” ประจำปี 
พ.ศ. 2555 ณ วัดบางบัว (บางเขน) เมื่อ
วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา 
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โครงการ“สัมมนางานวิจัยทางภาษา
และวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่นครั้งที่1”
19 ก.ค. 2555 

สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
ศรีปทุม ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น จัดโครงการ 
“ สั มมนางานวิ จั ยทางภาษาและ
วัฒนธรรม ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 1” โดย 

มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa 
Mori และอาจารย์ Aki Takahashi 
อ า จ า ร ย์ จ า ก ส ถ า บั น ภ า ษ า แ ล ะ
วัฒนธรรมนานาชาติศรีปทุม เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจาก
นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Yasumasa 
Mori ได้นำเสนอผลการวิจัยชั้นเรียน
เรื่อง “ความเชื่อที่มีต่อครูผู้สอนภาษา
ต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) ของผู้เรียน
ภาษาญี่ปุ่นชาวไทย” โดยมีคณาจารย์
จากสถาบันต่างๆ ให้ความสนใจเข้า
ร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องเธียเตอร์ 
ชั้น 3 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม บางเขน 

เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
29 มิ.ย. 2555 

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม และสถานีโทรทัศน์
เคเบิ้ ลทีวีสปริ งนิวส์ ร่ วมกับนักศึกษา  

“กลุ่มอาทรเสวนา” สถาบันพระปกเกล้า 
จัดอภิปรายเรื่อง “ประเทศไทยกับการ
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”



โดยมีดร.ชาติชาย เชษฐสุมน รองคณบดี 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
ดร.พรชัย ด่านวิวัฒน์ เอกอัครราชทูตไทย
ประจำประเทศโอมาน, รศ.สรุตัน ์โหราชยักลุ

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

ลงนามความร่วมมือกับ
Xi’anUniversityofArtsandScience
27 มิ.ย. 2555 

ดร.รชันพีร พคุยาภรณ ์พกุกะมานอธกิารบด
ี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมลงนามความ
ร่วมมือกับ Professor Dr.Xu Kewei 
อธิการบดี Xi’an University of Arts and 
Science (XUAS) สาธารณรัฐประชาชน

มหาวิทยาลัย และดร.ธนิตย์ โสรัตน์ รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมอภิปราย ดำเนินการอภิปรายโดยนาย
วิชชุกร คำจันทร์ กลุ่มอาทรเสวนา และ
นางสาววรวีร์ วูวนิช พิธีกรสถานีโทรทัศน์
สปรงินวิส ์ณ หอ้ง Exhibition ชัน้ 1 อาคาร

40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

จีน ในการจัดโครงการ The Collaboration 
Development Program between Xi’an 
University of Arts and Science and 
Sripatum University โดยให้มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม เป็นศูนย์ประสานงานการจัดการ
ฝึกสอน (Chinese Language Practice 
Teaching Base) ให้แก่นักศึกษาจาก 
XUAS ร่วมกับเครือโรงเรียนไทยเทคและ 

ได้มีการเจรจาการจัดตั้งสถาบันขงจื้อ ณ 
มหาวทิยาลยัศรปีทมุ ตลอดจนความรว่มมอื
ในการจัดกิจกรรมและโครงการทางวิชา
การร่วมกัน ณ ห้อง Board Room ชั้น 14 
อาคาร 40 ป ีศรปีทมุ มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

GadgetsToU2012
28 ก.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานเปิดงาน Gadgets 
To U 2012 จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมกับสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร และ
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีคุณดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสาร- 

สนเทศไทย และดร.ธนชาต ิ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทยร่วม 

ในพิธี โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงความล้ำสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดโลกทัศน์ของ 
Application ต่างๆ บนโลกดิจิตอล นำเสนอ Gadgets Application ที่เป็นประโยชน์ ณ Exhibition 
ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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โยธาศรีปทุมคว้ารองชนะเลิศอันดับ1
การสำรวจด้านวิศวกรรมโยธา
1 มี.ค. 2555 

สำหรับวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ความรู้ความ
สามารถที่สำคัญเป็นอันดับแรกคือ ความรู้และ

ทักษะในงานสำรวจรวมถึงการใช้เครื่องมือในงานสำรวจได้เป็นอย่างดี แต่กว่าจะมี
ความชำนาญได้ ต้องผ่านทักษะและระยะเวลา สิ่งที่เป็นโอกาสในการฝึกฝนที่ดีที่สุด
ของน้องๆ ก่อนที่จะได้ทำงานจริง คือการแข่งขันและเวทีต่างๆ ซึ่งเวทีการแข่งขันของ 

ชาวโยธากม็ไีมม่ากนกั ดงันัน้การแขง่ขนัโครงงานการสำรวจดา้นวศิวกรรมโยธา ครัง้ที ่4

สนามแข่งขันภูมิประเทศจริง อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

จัดขึ้น จึงเป็นโอกาสสำคัญ ให้ชาวโยธาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั่วได้แสดงฝีมือ 

และในการแข่งขันครั้งนี้น้องๆ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย 
นายอดศิร ยงสทิธวิฒัน ์(กอลฟ์), นายฉตัรชยั ทองตา (นำ้แขง็), นายทศพร สบืคณุะ (มด)

และนายพนิเนตร เพชรแซง (เฉนิ) โดยมอีาจารยช์ลทั พงษส์ขุ อาจารยป์ระจำสาขาวชิา
วิศวกรรมโยธาเป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” ระดับอุดมศึกษา โดย 
“น้องมด” จะเป็นผู้เล่าที่มาของรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ กับการลงสนามครั้งแรกนี ้

การเตรียมความพร้อมงานบริการเพื่อรองรับอาเซียน
30 ก.ค. 2555

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การ

ต้อนรับ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และ 


ภาพลักษณ์ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร

บรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมความพร้อมงานบริการเพื่อรองรับอาเซียน”  


ให้แก่นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีประชุม ที่เรียนวิชา HUM 311 

บัณฑิตอุดมคติ 1 ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

นิเทศฯควงศิลปศาสตร์คว้าดาว-เดือนเฟรชชี่ศรีปทุม2012
21 ก.ค. 2555

ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ประธานในพิธีให้เกียรติเปิดงาน
โครงการกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Freshy Day: New Heart 
Social responsibility “หัวใจจิตอาสา” ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 19 
กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ปีนี้ มี 

วงดนตรีเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ตจากวงดนตรี “ลูกทุ่งเพชรศรีปทุม” นักศึกษาทุนผู้มีความ
สามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม จากศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม และศิลปินจาก
ค่ายเพลง จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ วงดนตรี “พาราด็อกซ์” 

สำหรับการประกวดดาว-เดือน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2555 ผู้ชนะเลิศการ
ประกวด ได้แก่นายนรภัทร สกุลซ้ง นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน คณะศิลปศาสตร์ 
และน.ส.อณัญญา สุนทรษารทูล นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
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นักศึกษาม.ศรีปทุมคว้าGoogleStudent
AmbassadorofThailand
26 มิ.ย. 2555 

เด็กเก่งศรีปทุมสร้างชื่อระดับเอเชีย
คว้ารางวัลWinningworks
ASIAGRAPH2011inTOKYO
15 พ.ค. 2555 

นายอธิษฐ์ กฤษณสุวรรณ ศิษย์เก่าคณะ 

ดจิทิลัมเีดยี สาขาวชิาแอนเิมชัน่ มหาวทิยาลยั

ศรีปทุม ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านแอนิเมชั่น
โดนใจคณะกรรมการ คว้ารางวัล Winning works จากงาน ASIA GRAPH 2011 
in TOKYO งานแสดงผลงาน Expo ด้านสื่อ Digital content ระดับภูมิภาคเอเชีย 
ที่รวบรวมผลงานทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น ระดับเอเชียไว้ในงาน
เดียวกัน ซึ่งในทุกปีจะมีประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียได้เวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
ซึ่งในครั้งนี้เจ้าภาพจัดงาน ได้แก่ประเทศญี่ปุ่น โดยความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น (METI) และ สมาคม digital 
content แห่งประเทศญี่ปุ่น (DCAJ) จัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมแห่งชาติ (Miraikan) โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นายอธิษฐ์ กฤษณสุวรรณ 
ศิษย์เก่าจากคณะดิจิทัลมีเดีย (น้องหนุน) คนเก่งเล่าถึงที่มาที่ไปของผลงานอัน
ยอดเยี่ยมครั้งนี้ว่าเริ่มจากที่ผมเองได้ทำผลงาน THESIS เสนออาจารย์ที่คณะ ซึ่ง
เนื้อหาของผลงานเกี่ยวข้องงานด้านแอนิเมชั่น อันเป็นที่สอดคล้องกับ แนวคิดของ
โครงการประกวดที่เน้นในส่วนของเนื้อหาด้านแอนิเมชั่นที่เน้นตัวภาพ ตัวสี ที่เข้า
กับสีสันและเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่น จนได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมประกวด 

ผลงานในงาน ASIA GRAPH 2011 in TOKYO และได้รับการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการการจัดงานตัดสินจนได้รับรางวัล Winning works และให้ร่วมโชว์ 

ผลงานที่พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมแห่งชาติ (Miraikan) โตเกียว 
ประเทศญี่ปุ่น 



หลังจาก 5 เดือนเต็ม ที่ Google ทำการ 

คัดเลือกนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันการ
ศึกษาทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อ
เป็นทูตนักศึกษาของ Google (Google 
Student Ambassador) จำนวน 120 คน เป็น
ตัวแทนใน 42 วิทยาเขต ทั่วภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยมี 35 คนที่ได้รับการ 

คัดเลือกจากประเทศไทย 

นายมกรินทร์ เนตรราคม (น้องแบงค์)   
นกัศกึษาชัน้ปทีี ่4 สาขาวศิวกรรมซอฟตแ์วร ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ศ รี ป ทุ ม เ ป็ น ห นึ่ ง เ ดี ย ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยเอกชน ที่คว้าตำแหน่ง Google 
Student Ambassador of Thailand ได้พูดถึง
การได้รับโอกาสเข้าร่วมสัมผัสประสบการณ์ 
ของ Google บริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกในครั้งนี้ 

บช.ปส.MOUสสอท.
“ร่วมมือร่วมคิดปลุกจิต

นักศึกษาไม่ติดยา”
21 ก.ค. 2555

พลตำรวจเอกเพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผู้บัญชาการตำรวจแหง่ชาต ิ และ ดร.บญัชา เกดิมณ ีนายก
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ White Campus “ร่วมมือ ร่วมคิด ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติด
ยา” ระหว่าง พลตำรวจโทชัยวัฒน์ โชติมา ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) กับ 
ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการ
นักศึกษา สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เพื่อร่วมมือปลุกจิตสำนึกและ
ร่วมรณรงค์ต่อต้านสารสิ่งเสพติดภายในบริเวณมหาวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทยจำนวนทั้งหมด 63 สถาบันที่จะเป็นโครงการนำร่องในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพรหมนอก 
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 
กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา 

ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก ดร.พนม ปีย์เจริญ ร่วมเสวนาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมคิด 
ปลุกจิต นักศึกษา ไม่ติดยา” ให้กับนักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานได้รับฟังในครั้งนี้ด้วย 
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กิจกรรมทำบุญตักบาตร
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