
ส่วนท่ี 1 
 

ส่วนนํา 
 

ประวัติ ความเป็นมาของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ปรากฏว่าทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้รับผลประเมิน “ไม่รับรอง”  

ต่อมาในวันที่  26 ธันวาคม  พ .ศ .  2551 ทางต้นสังกัด  คือ  สํานักงาน
คณะกรรมการการ อุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพและแนวทาง ดํา เนินการ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือกลุ่มสาขาวิช ามีผล  
ประเมิน  “รอพินิจ” และหรือ “ไม่รับรอง” เพ่ือให้แต่ละสถาบันหรือกลุ่มสาขาวิชาที่มีผลประเมิน 
“รอพินิจ” และหรือ “ไม่รับรอง” จัดทําแผนการดําเนินการแก้ไขปรับปรุง โดยมีการติดตามจาก สกอ. 
เ พื่อ เข้ารับการ  ประเมินรอบที่  2 ซ้ําจาก  สมศ .  และแก้ ไขผลการประเมิน  ดัง นั้นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์จึงได้จัดทําโครงการต่างๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลจากการประเมิน
ภายนอกรอบที่ 2 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยผู้
ประเมินมีคําแนะนําว่า “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรเร่งรวบรวมผลงานของศิษย์เก่า ที่ได้รับเกียรติ
คุณยกย่อง หรือรางวัลทางวิชาการและพัฒนานักศึกษาปัจจุบันให้มีศักยภาพด้านต่างๆ ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ” ดังน้ันคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงจัดทําโครงการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาที่เรียน
ดี  เ พื่อ เ ข้า แข่ง ขัน ในการ ง านประกวดด้านการออกแบบ  ผู ้ รับผิดชอบ โครงการ  คือ  
อาจารย์แทน  พิธิยา นุวัฒน์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่
อยู่ในระดับที่ดี ให้ทักษะเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมงานประกวด
ต่างๆ ทั้งน้ีโครงการดังกล่าวสามารถสนับสนุนและกระตุ้นให้นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นถึงความสําคัญและ
ได้รับรางวัลจากโครงการประกวดต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษาจาก
บุคคลภายนอก นอกจากน้ีโครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และมหาวิทยาลัย ซึ่งทางผู้รับผิดชอบโครงการฯ คาดหวังว่าในระยะยาวโครงการน้ี จะเป็นการสร้าง
ตัวอย่างที่ดี แก่นักศึกษากลุ่มอ่ืนๆ ให้มีค่านิยมช่ืนชมคนเก่ง คนดี คนใฝ่ในการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการ
จุดประกายให้นักศึกษารุ่นน้องขยันเล่าเรียน โดยการเข้าร่วมโครงการฯน้ีจะเป็นรางวัล สําหรับ
นักศึกษาเรียนดีขยันเล่าเรียนเหล่าน้ัน 

ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ ซึ่งทาง
โครงการฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติในเรื่องของงบประมาณจากมหาวิทยาลัย แต่ทางคณาจารย์ในคณะฯเห็น
ว่าควรดําเนินโครงการน้ีต่อไป ดังน้ัน คณาจารย์ของคณะฯจึงร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2551 โดยนํานักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกของท้ัง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา



 
 
 
 
 
 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าเรียน 
และเมื่อนักศึกษาผ่านการเรียนการสอนของโครงการฯ ก็จะได้รับการส่งเสริมให้ร่วมในโครงการ
ประกวดด้านการออกแบบรวมทั้งเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะฯมอบหมาย
ต่อไป 

ในปีการศึกษา 2552 ทางมหาวิทยาลัย ได้กําหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
และคณะ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยได้กําหนดอัตลักษณ์ คือ IDEA KASEM ซึ่งโครงการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ เป็นโครงการหน่ึงที่ตอบสนองอัตลักษณ์ดังกล่าวโดยมุ่งมั่นสร้างความเป็น
เลิศ  ( E=Excellence) ด้วย เหตุ นี้ทางมหาวิทยาลัยจึงอนุมัติ งบประมาณในการ
ดําเนินการตั้ งแต่ ในปีการศึกษา 2552 ถึง 2553 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนักศึกษาในโครงการฯได้
ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดต่างๆ ขององค์กรภายนอกและได้รับรางวัล ทั้งในระดับชาติและ
ระดับประเทศ จึงเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง 

ในปีการศึกษา 2554 ท่านอธิการบดีและท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามีดําริให้
จัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดังน้ันจึงมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี 
และอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ร่วมหารือกันเรื่องการผนึกกําลังระหว่างโครงการเพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษาที่เรียนดีกับศูนย์พัฒนาศักยภาพ ทั้งน้ีเพ่ือลดความซ้ําซ้อนของงาน และสร้างเสริมความเป็น
ทีมที่แข็งแกร่งขึ้น ดังน้ันจึงนําไปสู่การจัดต้ังศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(Center of Art Design Capabil i t ies for Competit ion :  CADCC )  โดยมีผู้ช่ วย
ศ าสตร าจ า รย์  ดร .  สกนธ์ ภู่งามดี เป็นผู้อํานวยการศูนย์และมีอาจารย์จากสาขาต่างๆ เป็น
คณะกรรมการของศูนย์ ทําหน้าที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ความรู้เชิงทฤษฏี
และให้คําแนะนํานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการสร้างผลงานด้าน
ศิลปะและการออกแบบเข้าประกวดในโครงการต่างๆ นับต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็น
ต้นไป โดยมีการจัดแต่งต้ังคณะกรรมการของศูนย์ฯ ประกอบด้วย  
  1.  ดร. วัลลภ  สุวรรณดี    ประธานที่ปรึกษา 
  2.  ดร. เสนีย์  สุวรรณดี    ที่ปรึกษา 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณี  พนิชการ  ที่ปรึกษา 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี  ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
  5.  อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า   รองผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
  6.  อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล   คณะกรรมการ 
  7.  อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ   คณะกรรมการ 
  8.  อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์   คณะกรรมการ 
  9.  อาจารย์จันทณา  บานแย้ม   คณะกรรมการและเลขานุการ 

 10. นางสาวนันทวดี โชติกุล   เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ 
ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์ CADCC มีการพัฒนาตามลําดับ และมีการปรับเปล่ียน

องค์ประกอบคณะกรรมการของศูนย์ฯ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์มณี พนิชการ ได้ขอลาออกจาก
ตําแหน่งคณบดีและรองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ ได้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีองค์ประกอบคณะกรรมการของศูนย์ฯ ดังน้ี 

 2



 
 
 
 
 
 

1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี    ประธานที่ปรึกษา 
2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี    ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ    ที่ปรึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
5. อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า   รองผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
6. อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
7. อาจารย์อริยะ ทรงประไพ   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
8. อาจารย์จันทนา บานแย้ม   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
9. อาจารย์สัญชัย ขุนนุช    คณะกรรมการศูนย์ฯ 
10. อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
11. อาจารย์ญัฐพล ชูลิกรณ์   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
12. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี   เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ   

 
 จนช่วงเดือนพฤษภาคม 2556 รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ ได้แนะนําให้ทางศูนย์ฯ ว่าควร
จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานเพ่ือจะได้ทํางานคล่องตัว ชัดเจน  จึงขอคืนอัตรากําลังคณาจารย์ทั้ง 
3 สาขาวิชา กลับสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี จึงได้กราบเรียนขออัตรากําลังเจ้าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงาน 2 ตําแหน่ง และคืนอัตรากําลังคณาจารย์ทั้ง3สาขาวิชาในวันที่31 พฤษภาคม 2556 
ต่อมาหลังประกาศรับสมัครและมีการทดสอบแล้วจึงได้รับ นายนิธิดล โชติชัยมงคล มีหน้าที่
ประสานงานคณะศิลปศาสตร์ และนางสาวกุสุมา ภักดี มีหน้าที่ติดต่อประสานงานคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ นับต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 โดยมีการจัดโครงสร้างของศูนย์ฯ ประกอบด้วย 
 

1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี    ประธานที่ปรึกษา 
2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี    ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ    ที่ปรึกษา 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
5. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะนิเทศศาสตร์ 
6. นางสาวกุสุมา ภักดี  เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
7. นายนิธิดล โชติชัยมงคล เจ้าหน้าที่ประสานงานคณะศิลปศาสตร์ 
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ปรัชญา 
 พัฒนาองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศ อย่างย่ังยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
 ส่งเสริมศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการแข่งขันด้านศิลปะและการออกแบบ
ให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
พันธกิจ 

1. ให้ความรู้และฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลงานด้านศิลปะและการออกแบบเพ่ือการ
แข่งขัน 

2. ส่งเสริมและดําเนินโครงการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่หลักของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะ

เพ่ือการออกแบบ (CADCC) 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้บริการด้านวิชาการทางการออกแบบและส่งเสริมความสามารถ
ทางการแข่งขันแก่นักศึกษาให้สามารถแข่งขันในโครงการต่างๆ ภายนอกได้ 

2. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานภายในและภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
3. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ฝึกทักษะวิชาชีพต่อเน่ืองและส่งเสริมแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต 
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สัญลักษณ์ประจําศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

  
ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 

for Competition) เรียกย่อๆ ว่า CADCC เพราะเมื่อนําตัวอักษรแรกของแต่ละคําในภาษาอังกฤษมา
จัดเรียงเป็นคํา แล้วอ่านออกเสียง จึงได้คําว่า CADCC ซึ่งเป็นคําพ้องเสียงกับคําว่า Cat See ที่มี
ความหมายแฝงถึงคําว่า “แมวมอง” ในภาษาไทย   

ศูนย์ CADCC จึงประกอบด้วยคณาจารย์ที่ทําหน้าที่ เป็น  “แมวมอง” ที่สามารถ
พัฒนา คัดสรร และส่งเสริมศักยภาพด้านศิลปะเพ่ือการแข่งขันของนักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ในการแข่งขัน 

ฉะน้ัน ในภาพสัญลักษณ์ของ CADCC (LOGO) จึงมีจุดเด่นดังน้ี 
1. ดวงตาด้านขวาของแมวจึงมีเส้นแสดงถึงเป้าหมายในการสร้างความสําเร็จของ

นักศึกษาที่ผ่านการพัฒนาจากศูนย์ CADCC 
2. ท่าทางของแมว แสดงอาการกระตือรือร้น และเตรียมพร้อมท่ีจะตะครุบเป้าหมายท่ี

อยู่ตรงหน้าเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จ 
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ปัจจุบันศูนย์ศกัยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) ได้ปรับ
โครงสร้างใหม่ เพื่อการดําเนนิงานที่คล่องตัวมากขึ้น และเพื่อให้ศนูย์ CADCC เป็นหน่วยงานท่ี
สามารถดําเนนิงานร่วมกับคณะ และหนว่ยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยท่ีชัดเจนมากข้ึน จึงปรบั
โครงสร้างใหม่ตามที่ปรากฏ ในแผนภูมิต่อไปนี ้
 

คณะทีป่รึกษา 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ดร. วัลลภ  สุวรรณดี 
อธิการบดี 

ประธานท่ีปรึกษา

ดร. เสนีย์  สุวรรณดี 
รองอธิการบดีฝ ผนและพัฒนา ่ายวางแ

ที่ปรึกษา
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รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ 
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี 
ผู้อํานวยการ  
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตร ี การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) สาขาศิลปะศึกษา 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วิทยาเขตบางแสน 

ปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ศป.ม.)  
สาขาทัศนศิลป์ - ศิลปะสมัยใหม่  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  
สาขาวัฒนธรรมศาสตร์  
สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
  
 

 7



 
 
 
 
 
 

 8

 

      

นางสาวฮาฟีซา  อุสมาน ี
เจ้าหน้าที่ประสานงานประจําศูนย์ฯ 
 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตร ี ครุศาสตร์บัณฑิต (ค.บ.) 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
โปรแกรมเทคโนโลยี (มลัติมีเดีย) 
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โครงสร้างคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
 

 
 1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี       ประธานท่ีปรึกษา  

      
 
 

  
  

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี               ที่ปรึกษา 
3. รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ   ที่ปรึกษา 

 

ผศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี 
ผู้อํานวยการศูนย์ 

 
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

คณะศิลปศาสตร์ 

นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

คณะนิเทศศาสตร์ 
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ส่วนท่ี 2 

 
ส่วนสาระ 

 
ผลการดําเนินงาน 

พันธกิจที่ 1 ให้ความรู้และฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลงานด้านศลิปะและการ
ออกแบบเพื่อการแข่งขนั 

1.1 โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ 
(GOOD STUDENT PROJECT 2555) ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ ได้
ดําเนินโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ (GOOD STUDENT PROJECT 2555) โดยผลการ
ดําเนินโครงการปรากฏ ดังน้ี 
ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 1.1.1 ด้านปริมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
   1) นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังน้ี   
   - นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 15 คน   
   - นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน จํานวน 15 คน 
    - นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จํานวน 20 คน  
   2) อาจารย์ของศูนย์ CADCC    รวม   5 คน 
   3) วิทยากร    รวม   4 คน 
   4) เจ้าหน้าที่ของศูนย์ CADCC    รวม   1 คน 
 
 
 1.1.2 ด้านคุณภาพ  
 1) นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา Graphic Design & Computer 
Graphic Programs (Photoshop/Illustrator/Maya), วิชา Creative Thinking & Presentation 
Skills และวิชา Intensive Visual Art มาใช้ในการสร้างผลงานจริง 
  2) นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งประทับใจในความเป็นชาติและได้รับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ 
ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้จากการทัศนศึกษาและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
  3) นักศึกษามปีระสบการณ์ในทํางานเป็นกลุ่ม ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นที่อยู่ในช้ันเรียน 
  4) นักศึกษาได้ลงมือทํางานภาคปฏิบัติและรู้จักแก้ปัญหาในการทํางานจริงซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
สําคัญสําหรับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบที่ต้องใช้ทักษะการวาดเส้นสร้างสรรค์ในอนาคต  
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  5) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่ว่าด้วยการติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
ให้สามารถประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
 
1.1.2  ผลการประเมินโครงการ 

1)  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คนคิดเป็นร้อยละ 54.00 ของจํานวนนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 50 คน  

2) นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมโครงการจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 
ของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 27 คน 

3) ตอนท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้า

แข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student Project 2555) มีดังน้ี 
  (1).  เพศ  
   - ชาย          8 คน ร้อยละ 50.00  
   - หญิง  8 คน ร้อยละ 50.00  
  (2). ช้ันปีของนักศึกษา 
   - ช้ันปีที่ 1      8 คน ร้อยละ  50.00 
   - ช้ันปีที่ 2    8   คน ร้อยละ  50.00 
   หมายเหตุ  เน่ืองจากโครงการดําเนินการในช่วงปิดเทอมก่อนนักศึกษาเลื่อนข้ึน
ไปศึกษาในช้ันปีที่ 2 จึงทําให้นักศึกษาไม่แน่ใจในการให้คําตอบในเร่ืองช้ันปี  คําตอบจึงมีทั้งนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 และ 2 
  (3)  วิชาเอกที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ ปี 2555 
   สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์    4  คน ร้อยละ  25.00  
   สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน  11 คน ร้อยละ  68.75 
   สาขาสถาปัตยกรรม    1 คน ร้อยละ  06.25 
  (4)  แหล่งข้อมูลที่ทําให้รู้จักโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ ปี 2556 
   เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC           1 คน ร้อยละ  06.25  
   การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC 15 คน ร้อยละ  93.75  
   สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย    0  คน ร้อยละ  0  
   การบอกต่อจากเพ่ือนรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนร่วมรุ่น   0  คน ร้อยละ  0  

4) ตอนท่ี2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ          
(Good Student Project 2555)   
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 ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ 
Good Student ปี 2555 ปรากฏตามผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับความคดิเห็น ประเด็นการประเมิน 
(1) 

เห็นด้วย
น้อยที่สุด 

(2) 
เห็นด้วย
น้อย 

(3) 
เห็นด้วย 
ปาน
กลาง 

(4) 
เห็นด้วย
มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
 
 

 (1.00-
1.50) 

(1.51-
2.50) 

(2.51-
3.50) 

(3.51-
4.50) 

(4.51-
5.00) 

 

1.  นักศึกษายินดีเข้าร่วม
โครงการ 0 2 6 7 1 

 
3.44 

2.  นักศึกษากระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมโครงการ 0 2 10 4 0 

 
3.13 

3.  นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่
ต้องใช้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการ 0 0 10 6 0 3.38 

4.  นักศึกษาสนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของโครงการทั้ง
ช่ ว ง ก่อน  และระห ว่าง ร่ วม
โครงการ 0 3 8 4 1 

 
 
 

3.19 
5.  นักศึกษามีการพูดคุยกับ

กลุ่มเพ่ือนเพ่ือชักชวนเข้าร่วม
โครงการอย่างพร้อมเพรียง 0 2 10 4 0 

 
 

3.13 
6.  นักศึกษาคาดหวังว่าจะ

ไ ด้รับความรู้ เ ชิ งทฤษฎีและ
ทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ิมขึ้นหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ 0 0 9 6 1 

 
 
 

3.50 
7.  นักศึกษาคาดหวังว่าจะ

ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนและการ
ทํางานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 0 1 8 6 1 

 
 
 

3.44 
8. นักศึกษาคาดหวังว่าจะ

ไ ด้ รั บแรง บันดาลใจ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
เพ่ือประกวดในเวทีต่างๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 0 1 6 8 1 

 
 
 
 

3.56 
รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้อ 3.34 
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 จากตารางในข้อข้างต้น สรุปได้ว่า  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดี
เพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ(Good Student Project 2555) มีทัศนคติและ
ความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอยู่ในระดับปานกลาง (รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้ออยู่ในระดับ 
3.34) โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษามีคาดหวังว่าจะได้รับแรง
บันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเพื่อประกวดในเวทีต่างๆ หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ซึ่ง
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.56  
    

5) ตอนท่ี 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student 
Project 2555)  

  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ (Good 
Student Project 2555) ปรากฏตามผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับความพงึพอใจ ประเด็นการประเมิน 
(1) 

พึงพอใจ
น้อยที่สุด 

(2) 
พึงพอใจ
น้อย 

(3) 
พึงพอใจ 
ปาน
กลาง 

(4) 
พึงพอใจ
มาก 

(5) 
พึงพอใจ
มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
 
 

 (1.00-
1.50) 

(1.51-
2.50) 

(2.51-
3.50) 

(3.51-
4.50) 

(4.51-
5.00) 

 

1.  ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1.1ความรู้ความสามารถ

เชิงทฤษฎีและความชํานาญ
ของอาจารย์ผู้สอน 0 1 4 9 2 

 
 
 

3.75 
1.2  การอุทิศเวลาใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
อาจารย์ในการให้ความรู้ 
คําอธิบาย คําปรึกษา และ
คําแนะนําแก่นักศึกษา 0 0 6 8 2 

 
 
 
 

3.75 
1.3  ความสามารถของ

อาจารย์ ใ นกา รอ ธิบ าย
เน้ือหาต่างๆ ให้นักศึกษา
เข้าใจและจดจําง่าย 0 1 5 7 3 

 
 
 

3.75 
1.4 ความสามารถของ

อาจารย์ในการกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจเรียนรู้สิ่ ง
ใหม่ๆ  และมุ่ งมั่นพัฒนา
ตนเอง 0 0 6 9 1 

 
 
 
 

3.69 
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1.5 ความสามารถของ
อาจารย์ในเสนอแนะสาระ
ต่ า ง ๆ  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
แนวทางประยุกต์ใช้ความรู้
ที่ได้อย่างชัดเจน 0 1 6 8 1 

 
 
 
 

3.56 
1.6 ความสามารถของ

อาจารย์ในการส่งเสริมให้
นักศึกษาพัฒนาศักยภาพใน
การออกแบบระหว่างร่วม
โครงการ 1 0 5 8 2 

 
 
 
 

3.63 
1 .7  ความมุ่ งมั่ นของ

อาจารย์ในการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ 0 1 8 4 3 

 
 
 

3.56 
ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 3.67 

2.  ด้านเนื้อหาสาระ 
2.1  ทั้ง 3 วิชาที่ทําการ

อบรม มีประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใ ช้ในการ
เรียนวิชาต่างๆ ในภาคการ
เรียนปกติ 0 1 4 9 2 

 
 
 
 
 

3.75 
2.2  ทั้ง 3 วิชาที่ทําการ

อบรม มีประโยชน์ต่อการ
นํ า ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น
ภาคปฏิบัติของวิชาต่างๆ 
ในภาคการเรียนปกติ 0 0 7 8 1 

 
 
 
 

3.63 
2.3  ทั้ง 3 วิชาที่ทําการ

อบรม มีประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใ ช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการ
ประกวดในเวทีต่างๆ  0 1 6 7 2 

 
 
 
 

3.63 
ค่าเฉลี่ยด้านเน้ือหาสาระ 3.67 

3. ด้านเวลา 
3 . 1   ช่ ว ง เ ว ล าที่ จั ด

อบรมภาคทฤษฎีทั้ง 3 วิชา
มีความเหมาะสม  (จัด
ในช่วงปิดภาคเรียน) 1 0 6 5 4 

 
 
 
 

3.69 
 
 



 
 
 
 
 
 

 15

3.2 ช่วงเวลาที่จัดอบรม
ภาคปฏิบัติทั้ ง  3 วิชา  มี
ความเหมาะสม(จัดในช่วง
ปิดภาคเรียน) 0 2 6 7 2 

 
 
 

3.53 
3.3 ระยะเวลาของการ

อบรมแต่ละ วิชาในภาค
ทฤษฏี มีความเหมาะสม
(ความสมดุลระหว่างจํานวน
ช่ัวโมงกับเน้ือหา) 0 0 7 8 1 

 
 
 
 

3.63 
3.4 ระยะเวลาของการ

อ บ ร ม แ ต่ ล ะ วิ ช า ใ น
ภ า ค ป ฏิ บั ติ มี ค ว า ม
เหมาะสม (ความสม ดุล
ระหว่างจํานวนช่ัวโมงกับ
กิจกรรม)  0 0 8 6 2 

 
 
 
 
 

3.63 
3.5 ช่วงเวลาที่จัดดูงาน

น อ ก ส ถ า น ที่ มี ค ว า ม
เหมาะสม(จัดหลังการอบรม
ภายในมหาวิทยาลัยและ
ก่อนโครงการเสร็จสิ้น) 0 0 10 5 1 

 
 
 
 

3.44 
                                                                                 ค่าเฉล่ียด้านเวลา 3.58 

4. ท่านมีความพึงพอใจ/
ไม่ พึ งพอใจต่อโครงการ 
Good Student 2556 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับใด 0 0 7 7 2 

 
 
 

3.69 
รวมค่าเฉลี่ย 16 ข้อ 3.64 

 
จากตารางข้างต้น สรุปได้ว่า  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีเพ่ือ

การเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student Project 2555) มีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อยู่ในระดับมาก (รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 16 ข้อ  อยู่ในระดับ 3.64)  
โดยประเด็นการประเมิน 2 ด้านจาก  4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านเน้ือหาสาระมี
ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจท่ีเท่ากัน โดยอยู่ที่ระดับ “ความพึงพอใจมาก”  (เฉลี่ยในระดับ 3.67)  
นอกจากน้ี นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับ  “พึงพอใจมาก”  
(เฉลี่ยในระดับ 3.69) เช่นกัน   
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6) ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student 
Project 2555)นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Good Student ปี 2555 ได้ให้ข้อคิดเห็น
เก่ียวกับปัญหาที่พบเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

ปัญหา  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของน้อยเกินไป ทําให้บรรยากาศในการเรียนตึงเครียด

ไปบ้าง และไม่คุ้มกับการจัดกิจกรรม 
2. ช่วงเวลาที่จัดโครงการอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการได้เน่ืองจากต้องเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด หรืออาจต้องทํางานพิเศษช่วงปิดเทอม 
ข้อเสนอแนะ   
1. วิทยากรจากภายนอกท่ีอาจารย์ของศูนย์ CADCC เชิญมาบรรยายนั้น เป็นบุคคลที่

มีความสามารถและน่าสนใจมาก เช่น ศิลปินแห่งชาติ (ศ.พิเศษ. อารี สุทธิพันธ์) และอาจารย์จาก
สถาบันอ่ืนๆ รวมท้ังมืออาชีพด้านต่างๆ ดังน้ัน ควรให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่
นักศึกษาในโครงการต่างๆ ของศูนย์ CADCC ครั้งต่อๆ ไปด้วย 

2. ควรเพ่ิมความหลากหลายในสาขาวิชาที่สอนเพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชา
ที่เรียนในภาคปกติได้มากข้ึน 

3. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการโดยเพ่ิมการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมมีการ
บรรยายและปฏิบัติงานจริงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงหรือสองวันเพ่ือกระชับเวลามากกว่าการเรียนในช้ัน
เรียน 

1.2 การส่งผลงานเข้าประกวดของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(CADCC) ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2555 
 
เดือนมิถุนายน 2555 
 - โครงการประกวด Storyboard ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ วิถีไทย ในใจคุณ” จัดโดย 
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในเดือนมิถุนายน  2555 ในการนี้ทางศูนย์ศักยภาพ
การแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ  (CADCC) ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน
การประกวดจํานวน 44 เร่ือง จากผลการตัดสินผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ผ่านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จํานวน 4 ผลงาน โดยรายช่ือผู้ที่ได้ผ่าน
เข้ารอบมีดังต่อไปนี้ 
             1. นางสาวมินตรา  โกเมนไทย        นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

2. นายธีรพงศ์  เก้ือบุตร       นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. นายสุริยา  รุ่งสุข        นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
4. นายยศวัฒน์  เลิศอําไพสกุลวงศ์   นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 17

 
 
เดือนกรกฎาคม 2555 
- โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” เน่ืองในวันมหิดล 2555 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(CADCC) ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจํานวน 5 ทีม ในการน้ีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นชนะเลิศอันดับ 2 
จํานวน 1 รางวัล และได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นชนะเลิศอันดับ 3 จํานวน 1 รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับ
รางวัลมีดังต่อไปนี้ 
         1. รางวัลภาพยนตร์สั้นชนะเลิศอันดับ 2  
 ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เร่ือง “ต่างคนต่างวัย” 
 สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
 นายวรวุฒิ  บุญเลิศ  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นายณัฐพงศ์  ฤกษ์ใหญ่ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นายสานิตย์  จูมลี  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นายอาริค  เจริญโกศล  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นางสาวตติยา  จันทร์พรายศรี นักศกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นางสาวสุภาพร  แต้ตระกูล นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นายวรชาติ  บวรธรรมจักร นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
         2. รางวัลภาพยนตร์สั้นชนะเลิศอันดับ 3  
 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ เร่ือง “เวลา (Time)” 
 สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
 นางสาวศนิชา  กุลวงษ์    นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นางสาวกาญจนา  เร่งประพันธ์   นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นางสาวปณัฐดา  เพียจันทร์   นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นางสาวรุ่งรัศมี  สะเดา    นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป์ 
 นางสาวกรรณิการ์  ระดาดก   นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นายจิรานุวัฒน์  วอทอง   นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
  
- โครงการประกวด “Show Case Show Idea” จัดโดย บริษัทมูราโน่ แคปปิตอล จํากัด ใน
ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม ถึง วันที่ 10 กรกฏาคม 2555 โดยทางศูนย์ CADCC ได้ส่งผลงานของ
นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจํานวน 3 คน จากผลการตัดสินนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล และได้รับรางวัลชมเชย 
(พิเศษ) จํานวน 2 รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 
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1.รางวัลชนะเลิศ 
ไ ด้รับเ งินรางวัล  10, 000 บาท  และเคสมือถือ  จํานวน  10,000 บาท  พร้อม
ประกาศนียบัตร ได้แก่  

 นายอานนท์ อารอมัน  นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
2.รางวัลชมเชย(พิเศษ)  
 ได้รับเคสมือถือคนละ 2 เคส พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่  
 นางสาวมินตรา โกเมนไทย นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 นางสาวภูริตา วงศ์พานิช นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
 
เดือนตุลาคม 2555 

- โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ (Design Work Shop 2012) ในหัวข้อ 
“โครงการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง (Sustainable 
Design for All)” จัดโดย  สภาวิชาการฯ  และ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าลาดกระบัง (สจล.) ในระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ณ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ
ในคร้ังน้ี คือ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน เพ่ือสร้างทัศนคติการ
ทํางานร่วมกันระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ต่างสถาบัน เพ่ือสร้างสรรค์และพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรทางการศึกษาและองค์กรการออกแบบวิชาชีพ เพ่ือเป็นช่องทางให้นักออกแบบรุ่นใหม่
ได้แสดงผลงานของตนเองสู่สาธารณชนในวงกว้าง และเพ่ือประชาสัมพันธ์สภาวิชาการฯออกสู่
สาธารณชนภายนอก 
 ในการน้ีทางศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได้ส่งผลงาน
ของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจํานวน 3 คน โดยมีอาจารย์สัญชัย ขุนนุช เป็นผู้ควบคุมและ
ดูแลในการประกวดคร้ังน้ี จากผลการตัดสินนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้ 
         1. รางวัลรองชนะเลิศ 
 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่  

    นายภัทรเกรียติ อินทศรี นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน 
 

 
เดือนพฤศจิกายน 2555 
    - โครงการ"อ่านขานเล่าเรื่อง ตามรอยศิลปวัฒนธรรม"  ซึ่งเป็นโครงการที่นําคณาจารย์ 
นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการได้สัมผัสถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เช่น วัดสระเกศ
ราชวรวิหาร (สักการะพระบรมสารีริกธาตุภูเขาทอง) และหอนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2555 มีกิจกรรมให้นักศึกษาส่งภาพถ่ายทั้งสีและขาวดํา เพ่ือเข้าร่วมประกวดใน
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โครงการฯ น้ี จัดโดย สํานักบรรณสาร ณ สํานักบรรณสาร ช้ัน 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ    
  ในการน้ีทางศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได้ส่งผลงาน
ของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจํานวน 28 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สกนธ์ ภู่งามดี 
เป็นผู้ควบคุมและดูแลในการประกวดคร้ังน้ี จากผลการตัดสินนักศึกษา สาขานิเทศศิลป์ ได้รับรางวัล
ทั้งหมด จํานวน 12 รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ภาพสี และภาพขาวดํา
มีดังต่อไปนี้ 

ภาพส ี
1. นางสาวกาญจนา  เร่งประพันธ์   ช่ือภาพ แรงศรัทธา  
2. นายอาริค  เจริญโกศล    ช่ือภาพ สีสันสวยงาม 
3. นายณัฐพงศ์  ฤกษ์ใหญ่   ช่ือภาพ แสง 
4. นายจิราวัฒน์  ขําหรุ่น    ช่ือภาพ เคร่ืองยึดเหน่ียว 
5. นายณัฐวัฒน์  พิเศษสุรกุล   ช่ือภาพ หงษ์สยาม 
6. นางสาวนันทรัตน์  ขวัญช่ืน    ช่ือภาพ เงา 

ภาพขาว-ดํา 
1. นางสาวกรรณิการ์  ระดาดก   ช่ือภาพ สงบน่ิง 
2. นางสาวกาญจนา  เร่งประพันธ์   ช่ือภาพ สงบ 
3. นายวรรชนะ แช่มปัก    ช่ือภาพ ตะวันส่องระฆัง 
4. นางสาวศิรณี  สะมันยี    ช่ือภาพ แสงส่องธรรม 
5. นายวรวุฒิ  บุญเลิศ    ช่ือภาพ ความปรารถนา 
6. นายนานัตว  นาคนาวา    ช่ือภาพ วัฒนธรรมที่แตกต่าง  
 
 
    - โครงการ“ประกวดวันพ่อแห่งชาติ” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยสํานักบรรณาสาร มีนักศึกษาเข้า
ร่วมประกวดการวาดภาพเนื่องในโอกาสวันพ่อ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ผลการตัดสิน
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลทั้งหมด จํานวน 6 รางวัล 
รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้  
 

รางวัลชนะเลิศ จํานวน 2 รางวัล   
รองชนะเลิศอันดับ 1 จํานวน 1 รางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 จํานวน 1 รางวัล 
รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล 
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เดือนกุมภาพันธ์ 2556     
    - โครงการ “ประกวดออกแบบโลโก้ Bird” สถาบันพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  ระหว่างวันที่ 
10-15 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งมีนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลทั้งหมด จํานวน 
3  รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปน้ี  

1. รางวัลชนะเลิศ 
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่  
นางสาวชัญญานุช สร้อยนํ้า  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน 

2. รางวัลรองชนะเลิศ 
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่  
นายชินพัฒน์ กิตติประยูร  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 

3. รางวัลชมเชย 
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ 

     นางสาววิไลพร มงคลแก่นทราย นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบริเทศศิลป์ 
 
 
เดือนเมษายน 2556     
 
    - โครงการ “Good Student 2555” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้าน
ศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดจํานวน 50 คน และมีการ
จัดประกวดผลงาน BIG Projects ซึ่งมีนักศึกษาที่สง่ผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลทั้งหมด 
จํานวน 9 รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปน้ี  
รางวัลชนะเลศิ 

นางสาวนภัสสร พ่ึงสาคร   
นายธารินทร์ สลามเต๊ะ     
นางสาวประภาพร พรมเทศ 

 นายธีระศักด์ิ พาชาตื 
 นายวสวัตต์ิ ทรงพัฒนา 
 นายจุฑาวัตร ขวนขวาย 
รางวัลรองชนะเลศิ 
 นายเก่งพงค์ คําเมือง 

นายธารินทร์ สลามเต๊ะ     
นางสาวนภัสสร พ่ึงสาคร   
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- โครงการ “ประกวดสตอรี่บอร์ด โครงการประชาธิปไตยเร่ิมได้ที่ตัวคุณ” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย
ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมี
นักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวดและได้รับรางวัลจํานวน 1 รางวัล รายช่ือผู้ที่ได้รับรางวัลมีดังต่อไปนี้  



 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1.1 สรุปผลงานการประกวดของศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) ในปีการศึกษา 2555 
 

ผลการประกวดที่ได้รับรางวัล  
จํานวนที่

ส่ง 
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 3 
รางวัลชมเชย 

  
ลําดับ
ที่ 

โครงการ 

ทีม คน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 โครงการประกวด Storyboard ภาพยนตร์สั้น ภายใต้หัวข้อ วิถี

ไทย ในใจคุณ” สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
 

44 
                          

2 โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น“คนรุ่นใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” 
เนื่องในวันมหิดล2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 
5 

 
13 

                         

3 โครงการประกวด “Show Case Show Idea” บริษัทมูราโน่ 
แคปปิตอล จํากัด 

                           

4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการออกแบบ (Design Work 
Shop 2012) ในหัวข้อ “โครงการออกแบบเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง (Sustainable 
Design for All)” จัด โดย  สภาวิช าการฯ  และ  คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ลาดกระบัง (สจล.) 

 
 
 

 
 
3 

                         

5 การประกวดภาพถ่ายประเภทภาพสี-ขาวดํา จากโครงการ"
อ่านขานเล่าเรื่อง ตามรอยศิลปวัฒนธรรม" เป็นโครงการที่นํา
คณาจารย์ นักศึกษา ได้สัมผัสถึงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ  

 
 

 
28 
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ผลการประกวดที่ได้รับรางวัล  
จํานวนที่

ส่ง 
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 3 
รางวัลชมเชย 

 
ลําดับ
ที่ 

 
โครงการ 

ทีม คน 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
                           6 โครงการประกวดภาพวาดเนื่องใน “วันพ่อแห่งชาติ”  

7 การประกวดโครงการ Good Student 2555                             
8                            ประกวดสตอรี่บอร์ด โครงการประชาธิปไตยเริ่มได้ที่ตัวคุณ 

                           9 โครงการโลโก้ Bird (สถาบันพํฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์) 

 
 

 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์  หมายถึง รางวัลที่ได้รับ 

หมายเลข 1 2 3 4 5 หมายถึง จํานวนรางวัลที่ได้รับ                

 



 
 
 
 
 
 

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและดําเนินโครงการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ในโครงการการพัฒนาสื่อเ พ่ือส่งเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรียนรู้ ชุมชน              
“วัดอรุณราชวราราม” กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเงินสนับสนุนจํานวน 120,000 บาท จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดําเนินโครงการวิจัยโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สกนธ์ ภู่งามดี ผู้อํานวยการศูนย์ฯ ทั้งน้ีได้กําหนดแผนการดําเนินงานเพ่ือส่งเสริมและดําเนิน
โครงการวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องในปีการศึกษาถัดไปอย่างต่อเน่ือง 
 
 พันธกิจที่ 3 สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่หลักของศูนย์ศักยภาพการ
แข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
 ในปีการศึกษา 2555 ทางศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) 
ยังไม่ได้รับมอบหมายภารกิจอ่ืนๆ จากทางมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากภารกิจหลักที่ศูนย์ CADCC ได้
ดําเนินการเป็นปกติ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ CADCC ได้กําหนดแผนประสานความร่วมมือกับคณะและ
หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเริ่มดําเนินการต้ังแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป 
 
การประเมินผลการดําเนินงาน 
 ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2555 ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการ
ออกแบบ (CADCC) ได้คัดสรรผลงานและนํานักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเป็นจํานวนมาก 
รวมท้ังสิ้น 7 โครงการ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันการประกวดและได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 9 
โครงการ 41 รางวัล   ได้แก่  

1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 12 รางวัล  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จํานวน 10 รางวัล 
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จํานวน  5 รางวัล  
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จํานวน  6 รางวัล  
5. รางวัลชมเชย จํานวน 8 รางวัล 
 
จากผลการดําเนินงานข้างต้นทางศูนย์ CADCC ประเมินผลว่าประสบความสําเร็จอยู่ในระดับ

ที่น่าพอใจ 
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ส่วนท่ี 3 
ส่วนสรุป 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

1. การรับข้อมูลข่าวสารด้านการประกวดจากหน่วยงานภายนอก ข่าวการประกวดจาก
หน่วยงานภายนอกท่ีส่งมาถึงศูนย์ CADCC ล่าช้าและไม่ได้ส่งถึงทางศูนย์ CADCC 
โดยตรง เพราะหน่วยงานภายนอกยังไม่ทราบว่า มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีศูนย์
ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) เป็นหน่วยงานโดยตรงที่ดูแล
ด้านการประกวดการออกแบบ ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้นักศึกษาส่งผลงานการประกวด
ไม่ทันตามเวลาที่กําหนด 

2. การบริหารงบประมาณของศูนย์ CADCC  เ น่ืองจากทางศูนย์ CADCC ยังไม่มี
งบประมาณที่สามารถบริหารได้อย่างคล่องตัว เมื่อนํานักศึกษาออกไปเข้าร่วมแข่งขันการ
ประกวดนอกสถานท่ี ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและด้านเบ้ียเลี้ยง ทั้งของ
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมและนักศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด ซึ่งต้องสํารองจ่ายล่วงหน้าไป
ก่อน และเมื่อมีการทําหนังสือขอเบิกต้องรอผลการอนุมัติ ซึ่งล่าช้าในขั้นตอนของเอกสาร 

3. ข้อจํากัดของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ในช่วงปลายปี ประมาณเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบปลายภาคและปิดภาคเรียนที่ 1 และ
ในช่วงการปิดภาคเรียนฤดูร้อน ในช่วงเวลาดังกล่าวมีงานประกวดต่างๆ ค่อนข้างมาก 
ดังน้ันจึงทําให้การติดต่อนักศึกษาเพ่ือส่งผลงานเข้าประกวดไม่สะดวก เน่ืองจากนักศึกษา
เดินทางกลับภูมิลําเนา 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ทําหนังสือถึงผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เรื่องขอให้ผู้บริหารส่งข่าวการเชิญเข้าร่วมการประกวดจากหน่วยงาน
ภายนอกโดยตรงถึงศูนย์ CADCC โดยไม่ต้องผ่านคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

2. ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ค้นหาข่าวการประกวด
โดยตรง 

3. ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) เสนอแผนงานในปี
การศึกษา 2555 เพ่ือให้สามารถกําหนดงบประมาณเสนอต่อมหาวิทยาลัยได้ โดยศึกษา
จากผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2554 ที่ผ่านมา 

4. นําหัวข้อการประกวดต่างๆ เป็นโจทย์ในรายวิชาของสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง โดยศูนย์
ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ทําหนังสือขอความร่วมมือ
กับอาจารย์ผู้สอน หากมีผลงานโดดเด่นก็ให้ส่งผลงานน้ันเข้าสู่การประกวด ซึ่งจะ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดทําผลงาน 



 
 
 
 
 
 

5. ทําการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้ทราบถึงปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการ
ออกแบบ (CADCC) พร้อมทั้ ง ยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัย  

 
ค่าเป้าหมายวัดความสาํเร็จการดําเนินงานปีการศึกษา 2555 

1. ด้านโครงการและกิจกรรม มกีารดําเนินการตามโครงการที่กําหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของแผนทีก่ําหนดไว้ และทุกโครงการบรรลุความสําเร็จตามตัวช้ีวัดไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 70  

2. ด้านผลงานการประกวด มีผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 3 รางวัล 
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แผนการดําเนนิงานปีการศึกษา 2555 
แผนการดําเนินงานศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) ประจําปีการศึกษา 2555 

 
พันธกิจที่ 1 ด้านการให้ความรู้และฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลงานด้านศลิปะและการออกแบบเพื่อการแข่งขัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ผ ล
การศึกษาเรียนดี หรือ
เทียบเท่าของคณะฯ มี
ทักษะและพร้อมในการ
ส่ ง ง าน เข้ าประกวด
แ ข่ ง ขั น ใ น ด้ า น ก า ร
ออกแบบ 

เม.ย. – พ.ค. 
2556 

95,000 1. ผศ. ดร. สกนธ์ 
ภู่งามดี 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะของ
นักศึกษาที่ มี ผลการ ศึกษา
เรียนดี หรือเทียบเท่า และมี
ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 
ให้มีความพร้อมในด้านทักษะ
ทางคอมพิวเตอร์ และการนะ
เสนอผลงานสําหรับการส่ง
งานเข้าประกวด 

1. จํานวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 
3/2555 ไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ 60 ของนักศึกษาที่
เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร
ทั้ ง ห ม ด ใ น ภ า ค
การศึกษาที่ 3/2555 

1. โครงการเพิ่มศักยภาพของ
นักศึกษาที่เรียนดี เพื่อการเข้า
แข่งขันในการประกวดด้านการ
ออกแบบ ปีการศึกษา 2555 

2. อาจารย์ธนวัฒน์  
ดีนพเก้า 
 
 
 
 
 

 
 
2.

 
2. 

 
2. คณะฯ มีกลุ่มตัวแทน

นักศึกษาที่มีศักยภาพ 
ที่จะเข้าร่วมทํากิจกรรม
ของนักศึกษาทั้งภายใน
แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ กษ าที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ใ น ภ า ค
การศึกษาที่ 3/2555 มี
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51 
(จาก 5) 

เพื่อสร้างกลุ่มตัวแทนของ
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษาทั้ง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
มหาวิทยาลัย 

 

หมายเหตุ 
ดําเนินการแล้ว ผล
การดําเนิน
โครงการปรากฏใน
ส่วนที่ 2 และใน
ภาคผนวก ข 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  3. 3. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ใ น ภ า ค
การศึกษาที่ 3/2555 มี
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51 
(จาก 5) 

การที่นักศึกษาเข้า
ร่วมทํางานส่งประกวด
ด้านการออกแบบ และ
ทํากิจกรรมนักศึกษา
ภายนอกนั้น เป็นการ
สร้ า ง ชื่ อ เ สี ย ง ใ ห้ กั บ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย  

   

2. อาจารย์บุญส่ง  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างเสริมศักยภาพต่อเนื่อง
ให้กับนักศึกษาในโครงการเรียน
ดีฯ 

1. เพื่อเป็นขวัญกําลังใจ และ
เป็นรางวัลใ ห้กับนักศึกษา
เรียนดีในโครงการฯ และที่
แข่งขันจนได้รับรางวัลจากการ
ประกวด 
 
2. เพื่อการทบทวนและเติม
เ ต็ ม ค ว า ม รู้  ทั ก ษ ะ ด้ า น
กระบวนการคิดทางศิลปะ
แ ล ะ ก า ร อ อ ก แบบ ใ ห้ กั บ
นักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การเข้า
ร่วมโครงการฯ 
 

1 .  นักศึ กษามี ความ
ภาคภูมิใจในตนเองและ
สถาบัน 
 
 
 
2. นักศึกษามีความรู้และ
ทักษะด้านกระบวนการคิด
ทางศิลปะและการออกแบบ
เพื่อการปรับตัวและกล้า
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
ได้ 
 

1. ทัศนคติและความ
เ ชื่อมั่นที่ ดี ต่อตนเอง
และสถา บันที่ ร ะ ดับ 
3.51 (คะแนนเต็ม 5) 

88,000 
2,200 

 
 
2. ผลสัมฤทธิ์หลังการ
เข้าร่วมกิจกรรมที่สูงขึ้น 
 
 
 
 
 

3 วัน 2 คืน 
(ต่างจังหวัด) 
พ.ค. 2556 

อุดมกิจโกศล บาท
ต่อคน x 40 

คน 
นักศึกษา 
35 คน 

อาจารย์ 5 
คน 

 
 
 
 
หมายเหตุ ไม่สามารถ
ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ด้ 
เนื่ อ งจากนักศึกษา
กลุ่ ม เป้ าหมายของ
โครงการจบการศึกษา
ไ ป แ ล้ ว  แ ล ะ ศู น ย์ 
CADCC มีการปรับ
โครงสร้างใหม่  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

 3. 3 .  นั ก ศึ ก ษ า ใ น
โครงการฯ มีวัฒนธรรม
หรือวิถีชีวิตทีสามารถ
ทํางานร่วมกับผู้ อื่นได้
อย่างมีความสุข 

3 .  ความสุขที่ ไ ด้จาก
การทํากิจกรรมกลุ่มใน
สถานการณ์จําลอง เมื่อ
เสร็ จสิ้ น โครงการ  มี
ค่าที่ระดับ 3.51  

เพื่อให้นักศึกษาในโครงการ
แต่ละรุ่นได้ทํากิจกรรมร่วมกัน
อย่างเป็นทีม (Team Work) 
ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
 
 
4. 

 
4. 

 
4. มีรายงานสรุปองค์

ความ รู้ที่ ไ ด้ จ ากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เ รียนรู้ ระหว่าง กันในเรื่ อง
ประสบการณ์การเข้ า ร่วม
โครงการฯ และการส่งผลงาน
เข้าประกวด 

เกิดการแลกเปลี่ยน
เรี ยน รู้ซึ่ งกันและกัน
ระหว่างนักศึกษากับ
อ า จ า ร ย์ ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

   

3. โครงการติวน้อง “Give” 
 
 

1. เ พื่อเป็นการบริการทาง
วิชาการแบบให้เปล่า 
 
 
 
 
 

1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และองค์ ค ว าม รู้ เ ชิ ง
วิชาการให้กับนักเรียน
ก่อนการสอบเ ข้า ใน
ระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 

1. จํานวนนักเรียนที่เข้า
ร่วมการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2555 
จํานวนไม่น้อยกว่า 50 คน 
ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการทั้งหมดในภาค
การศึกษาที่ 3/2555 

เม.ย. – พ.ค. 
2556 

28,800 
 

คณะกรรมการ
ประจําศูนย์ 

CADCC 
 

 
 

หมายเหตุ ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 
เนื่องจากศูนย์CADCC 
มีการปรับโครงสร้าง
ใหม่ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

  2. ความพึงพอใจของ
นั ก เ รี ย น ที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โ ค ร ง ก า ร ใ น ภ า ค
การศึกษาที่ 3/2555  

 2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะฯ 
และมหาวิทยาลัย 

2. เป็นการนํานักศึกษา
ที่เคยเข้าร่วมโครงการ
เ พิ่ ม ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
นักศึกษาที่เรียนดี เพื่อ
การเข้าแข่งขันในการ
ป ร ะ ก ว ด ด้ า น ก า ร
ออกแบบ ได้มาเข้าร่วม
แนะนําเป็นพี่เลี้ยงใน
ก า ร ติ ว น้ อ ง แ ล ะ
คณาจารย์ภายในศูนย์ 
CADCC ได้มีส่วนร่วม
เ ป็นอาจาร ย์ ในการ
ฝึกอบรม 

 
3. ความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร ใ น ภ า ค
การศึกษาที่ 3/2555 

ซึ่งเป็นกรรมการของ
ศู น ย์ เ ป ลี่ ย น เ ป็ น
เ จ้ า ห น้ า ที่
ประสานงาน ดังนั้นจึง
ไ ม่ ส ามารถ ดํ า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร ลั ก ษณ ะ
ดังกล่าวได้ 

4. โครงการทํารังวัดพิพิธภัณฑ์
บางกอก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โดยร่วมมือกับสมาคมสถาปนิกสยาม 

1. เพื่อส่งเสริมทักษะในด้าน
การทํารังวัด และเก็บข้อมูล 
ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งการ
นําเสนอผลงานด้วยวิธีการ 
DRAWING 
 
 

1 .  ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย
นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า
สถาปัตยกรรมมีทักษะ
ในด้านการเก็บข้อมูล
และการนําเสนอผลงาน 

ต.ค. 2555 -  40,000 อาจารย์อริยะ  

 
DRAWING 

1. ความพึงพอใจของ
นั ก ศึ กษ าที่ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการในการทํารังวัด
พิพิธภัณฑ์บางกอกมี
ค่าเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51 

เม.ย. 2556 ทรงประไพ 
 
หมายเหตุ 
ไม่ได้รับงบประมาณ 
จึงไม่สามารถ
ดําเนินการได้ 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ผู้รับผิดชอบ 

    2. 2. สร้างเครือข่ายความ
ร่ ว ม มื อ กั บ ส ม า ค ม
สถาปนิกสยาม  และ
สถาบันการศึกษาที่มี
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น
สถาปัตยกรรม 

2. มีสถาบันการศึกษา
จากต่างสถาบันเข้าร่วม
ในโครงการดังกล่าว 

เพื่อสร้างความร่วมมือการ
เก็บข้อมูลทางสถาปัตยกรรม
ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม 
และสถาบันที่มีการเรียนการ
สอนสถาปัตยกรรม 

 
 
 
 
3 .  

 
 
3. 

 
3. นั ก ศึ ก ษ า ส า ข า

สถาปัตยกรรมตัวแทน
จากมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตมีผลงานเข้าร่วม
แสดงในระดับชาติใน
งานสถาปนิกสยาม 56 

เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
ศักยภาพสามารถร่วมแสดง
ผลงานด้านการอนุรักษ์ ใน
ระดับชาติ 

นักศึกษาได้แสดงผล
งานในระดับชาติ  ณ 
งานสถาปนิกสยาม 56 
เมืองทองธานี 
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พันธกิจที่ 2 ด้านส่งเสริมและดําเนินโครงการวิจัย 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ ตัวชี้วัด ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
งบประมาณ 

ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคคลากรด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
 
 
 

1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา ทางด้าน
การพัฒนานักวิจัย 
 
 
 
2. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ผลิตผลงานด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 
 
 

1. บุคลากรของศูนย์ 
CADCC มีศักยภาพใน
ด้านการวิจัย 

มิ.ย. 2555 - 
พ.ค. 2556 

14,000 คณะกรรมการ
ประจําศูนย์ 

CADCC 
 
 
 
2. บุคลากรของศูนย์ 
CADCC มีผลงานด้าน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร้างสรรค์ 
 

1. มีบุคลากรของศูนย์ 
CADCC เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา ทางด้านการ
พัฒนานักวิจัย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

หมายเหตุ 
1.เจ้าหน้าที่สํานักวิจัย
ได้เป็นวิทยากรบรรยาย 

2. ให้แก่คณะกรรมการมีการดําเนินงาน
โครงการวิจัยอย่างน้อย 
1 โครงการ 

ศูนย์ฯแล้ว 
2.เนื่องจากศูนย์ฯมีการ
ปรับโครงสร้างใหม่ ซึ่ง
ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่
ประสานงานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ซึ่งไม่
ตรงตามเกณฑ์การเป็น
ผู้วิจัยของมหาวิทยาลัย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.การติดตามผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพ
ของนักศึกษาที่เรียนดีฯ 

1 .  เ พื่อ ติดตามผลสัมฤท ธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
 
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์
ก่อนและหลังการเข้าร่วม
โครงการของนักศึกษา 

1.ได้ทราบถึงพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฯ 
 
2. ได้ข้อมูลทีส่ามารถ
นํามาพัฒนาปรับปรุง
การจัดการเรียนการ
สอนของโครงการฯ 

มีการดําเนินงานแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70 

ก.ค. 2555 - 
พ.ค. 2556 

10,000 อาจารย์บุญส่ง 
อุดมกิจโกศล 
 
หมายเหตุ 
ศูนย์ CADCC มีการ
ปรับโครงสร้างใหม่ 
จึงไม่สามารถดําเนิน
โครงการนี้ 

 
พันธกิจที่ 3 ด้านสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ เป้าหมาย/ 
ผลทีค่าดวา่จะได้รับ 

ตัวชี้วัด ระยะเวลา
ดําเนนิการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. ยังไม่ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัย 
 
 

      

2. 
 
 

      



 
 
 

ภาคผนวก ก



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปการประเมินผล 
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศกึษาเรียนดีฯ  

(Good Student Project 2555) 
               ดําเนนิการโดย ศูนยศ์ักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ  

               (Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 
          มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ  ประจําปีการศึกษา 2555 

1.  ชื่อโครงการ  
โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดี เพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ     

(Good Student Project 2555) 
 

2.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 
for Competition: CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
 
3.  ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี 
 

4. หลักการและเหตุผล 
จากสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ี 2 ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มีคําแนะนําว่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ควรเร่งพัฒนาการให้
จํานวนนักศึกษาหรือศิษย์เก่า ที่ได้รับเกียรติคุณยกย่องหรือรางวัลทางวิชาการหรือด้านต่างๆ ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

ดังน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนที่อยู่ในระดับที่ดี ให้ทักษะ
เพ่ิมมากขึ้น ในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการเข้าร่วมงานประกวดต่างๆ โดยท่ีโครงการ
ดังกล่าวจึงเกิดข้ึนเพ่ือสนับสนุน และกระตุ้นให้นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นถึงความสําคัญของงานประกวด 
ซึ่งเป็นการรับรองถึงคุณภาพของนักศึกษาต่อบุคคลภายนอก ตลอดจนเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับทาง
คณะฯและมหาวิทยาลัยฯด้วย 
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5.   วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือฝึกให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชาวิชา     Graphic 
Design & Computer Graphic Programs (Photoshop/Illustrator/Maya), Creative Thingking 
& Presentation Skills และวิชา Intensive Visual Art มาใช้ในสร้างผลงานจริงได้ 

5.2 เพ่ือฝึกให้นักศึกษานําความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้จากการทัศน
ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป 

5.3 เพ่ือทําให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการทํางานเป็นกลุ่มเพ่ือนําเสนอผลงาน ซึ่ง
นอกเหนือจากที่อยู่ในช้ันเรียน 

5.4 เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาได้ลงมือทํางานภาคปฏิบัติและรู้จักแก้ปัญหาในการทํางานจริงซึ่งจะ
เป็นพ้ืนฐานสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบท่ีต้องใช้ทักษะทางคอมพิวเตอร์และ
การนําเสนอผลงานสําหรับการส่งงานเข้าประกวดในอนาคตต่อไป 
 
6.  วัน-เวลาดําเนินโครงการ 

เร่ิมต้นต้ังแต่วันที่ 3 เมษายน 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
 
7. สถานที่ดําเนินโครงการ 
 1. ห้อง Drawing อาคาร 2 ช้ัน 6 
 2. ห้อง Com1 – Com2 
 3. ชุมชนคลองบางหลวง 
 4. วัดคูหาสวรรค์ 
 5. วัดกําแพงบางจาก 
 
8.  วิทยากรพิเศษ 

1. อาจารย์ ดินหิน รักษ์พงศ์อโศก 
2. อาจารย์จรุงยศ อรัญนาค 
3. อาจารย์ชนาธิป อารีกุล 
4. ศิลปินแห่งชาติ (ศ.พิเศษ อารี สุทธิพันธ์) 

 
9.  ผลการดําเนินงานในภาพรวม 
 9.1 ด้านปริมาณ จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ  
  9.1.1 นักศึกษาทั้ง 3 สาขาวิชา ดังน้ี   
  - นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 15 คน    
  - นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบภายใน จํานวน 15 คน 
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   - นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จํานวน 20 คน  
  9.1.2 อาจารย์ของศูนย์ CADCC     รวม   5 คน 
  9.1.3 วิทยากร     รวม   4 คน 
  9.1.4 เจ้าหน้าที่ของศูนย์ CADCC    รวม   1 คน 
 
 
 9.2 ด้านคุณภาพ  
 9.2.1 นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้เรียนจากรายวิชา Graphic Design & 
Computer Graphic Programs (Photoshop/Illustrator/Maya), วิชา Creative Thinking & 
Presentation Skills และวิชา Intensive Visual Art มาใช้ในการสร้างผลงานจริง 
  9.2.2 นักศึกษาเกิดความซาบซึ้งประทับใจในความเป็นชาติและได้รับความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
  9.2.3 นักศึกษามีประสบการณ์ในการวาดเส้นสร้างสรรค์ที่เกิดจากการสังเกตสิ่งปลูกสร้าง 
งานสถาปัตยกรรม และงานประติมากรรมจากสถานที่จริงภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
ซึ่งนอกเหนือจากหุ่นที่อยู่ในช้ันเรียน 
  9.2.4 นักศึกษาได้ลงมือทํางานภาคปฏิบัติและรู้จักแก้ปัญหาในการทํางานจริงซึ่งจะเป็น
พ้ืนฐานสําคัญสําหรับการประกอบอาชีพด้านการออกแบบที่ต้องใช้ทักษะการวาดเส้นสร้างสรรค์ใน
อนาคต  
  9.2.5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สามารถดําเนินโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาที่ว่าด้วยการติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย ให้สามารถประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 
10.  ผลการประเมินโครงการ 

10.1  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีจํานวนทั้งสิ้น 27 คนคิดเป็นร้อยละ 54.00 ของจํานวน
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 50 คน  

10.2 นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข้าร่วมโครงการจํานวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3 
ของจํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจํานวน 27 คน 

10.3 ตอนท่ี 1 : ข้อมูลทั่วไป 
ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้า

แข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student Project 2555) มีดังน้ี 
  1).  เพศ  
   - ชาย          8 คน ร้อยละ 50.00  
   - หญิง  8 คน ร้อยละ 50.00  
  2). ช้ันปีของนักศึกษา 
   - ช้ันปีที่ 1      8 คน ร้อยละ  50.00 
   - ช้ันปีที่ 2    8   คน ร้อยละ  50.00 
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   หมายเหตุ  เน่ืองจากโครงการดําเนินการในช่วงปิดเทอมก่อนนักศึกษาเลื่อนข้ึน
ไปศึกษาในช้ันปีที่ 2 จึงทําให้นักศึกษาไม่แน่ใจในการให้คําตอบในเร่ืองช้ันปี  คําตอบจึงมีทั้งนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 และ 2 
  3)  วิชาเอกที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ ปี 2555 
   สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์    4  คน ร้อยละ  25.00  
   สาขาการออกแบบตกแต่งภายใน  11 คน ร้อยละ  68.75 
   สาขาสถาปัตยกรรม    1 คน ร้อยละ  06.25 
  4)  แหล่งข้อมูลที่ทําให้รู้จักโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ ปี 2556 
   เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC           1 คน ร้อยละ  06.25  
   การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC 15 คน ร้อยละ  93.75  
   สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย    0  คน ร้อยละ  0  
   การบอกต่อจากเพ่ือนรุ่นพ่ีหรือเพ่ือนร่วมรุ่น   0  คน ร้อยละ  0  

10.4  ตอนท่ี2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ         (Good 
Student Project 2555)  ปรากฏตามผลการประเมิน ดังน้ี 

 
ระดับความคดิเห็น ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 

(2) (3) (4) (5) (1) 
เห็นด้วย
น้อย 

เห็นด้วย เห็นด้วย
มาก 

เห็นด้วย
มากที่สุด

เห็นด้วย
น้อยที่สุด ปาน

กลาง 
 

 
 

 (1.00-
1.50) 

(1.51-
2.50) 

(2.51-
3.50) 

(3.51-
4.50) 

(4.51-
5.00) 

 

1.  นักศึกษายินดีเข้าร่วม
โครงการ 0 2 6 7 1 

 
3.44 

2.  นักศึกษากระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมโครงการ 0 2 10 4 0 

 
3.13 

3.  นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ที่
ต้องใช้เป็นการล่วงหน้าเพ่ือเข้า
ร่วมโครงการ 0 0 10 6 0 3.38 

4.  นักศึกษาสนใจติดตาม
ข้อมูลข่าวสารของโครงการทั้ง
ช่ ว ง ก่อน  และระห ว่าง ร่ วม
โครงการ 0 3 8 4 1 

 
 
 

3.19 
5.  นักศึกษามีการพูดคุยกับ

กลุ่มเพ่ือนเพ่ือชักชวนเข้าร่วม
โครงการอย่างพร้อมเพรียง 0 2 10 4 0 

 
 

3.13 
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6.  นักศึกษาคาดหวังว่าจะ

ไ ด้รับความรู้ เ ชิ งทฤษฎีและ
ทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ิมขึ้นหลังจาก
เสร็จสิ้นโครงการ 0 0 9 6 1 

 
 
 

3.50 
7.  นักศึกษาคาดหวังว่าจะ

ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนและการ
ทํางานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 0 1 8 6 1 

 
 
 

3.44 
8. 

0 1 6 8 1 

 
 
 
 

3.56 

นักศึกษาคาดหวังว่าจะ
ไ ด้ รั บแรง บันดาลใจ ในการ
สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
เพ่ือประกวดในเวทีต่างๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 

รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้อ 3.34 

 
10.5  จากตารางในข้อ 10.4 ข้างต้น สรุปได้ว่า  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพ

นักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ(Good Student 
Project 2555)   

มีทัศนคติและความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อยู่ในระดับปานกลาง  
(รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้ออยู่ในระดับ 3.34)  โดยประเด็นการประเมินที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ประเด็นที่นักศึกษามีคาดหวังว่าจะได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ
เพ่ือประกวดในเวทีต่างๆ หลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ซึ่งค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ 3.56  

   
10.6  ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพ

นักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student 
Project 2555)  
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 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ (Good 
Student Project 2555) ปรากฏตามผลการประเมิน ดังน้ี 
 

ระดับความพงึพอใจ ประเด็นการประเมิน ค่าเฉลี่ย 
(4) (5) (2) (3) (1) 

พึงพอใจ
มาก 

พึงพอใจ
มากที่สุด

พึงพอใจ
น้อย 

พึงพอใจ พึงพอใจ
น้อยที่สุด ปาน

กลาง 
 

 
 

 (1.00-
1.50) 

(1.51-
2.50) 

(2.51-
3.50) 

(3.51-
4.50) 

(4.51-
5.00) 

 

1.  ด้านอาจารย์ผู้สอน 
1 . 1   ค ว า ม รู้

ความสามารถเชิงทฤษฎี
แ ล ะค ว าม ชํ า น าญขอ ง
อาจารย์ผู้สอน 

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
4 

 
 
 
 
9 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 

3.75 
1.2  การอุทิศเวลาใน

ก า ร ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ ง
อาจารย์ในการให้ความรู้ 
คําอธิบาย คําปรึกษา และ
คําแนะนําแก่นักศึกษา 0 0 6 8 2 

 
 
 
 

3.75 
1.3  ความสามารถของ

อาจารย์ ใ นก า รอ ธิบ าย
เน้ือหาต่างๆ ให้นักศึกษา
เข้าใจและจดจําง่าย 0 1 5 7 3 

 
 
 

3.75 
1.4 ความสามารถของ

อาจารย์ในการกระตุ้นให้
นักศึกษาสนใจเรียนรู้สิ่ ง
ใหม่ๆ  และมุ่ งมั่นพัฒนา
ตนเอง 0 0 6 9 1 

 
 
 
 

3.69 
1.5 ความสามารถของ

อาจารย์ในเสนอแนะสาระ
ต่ า ง ๆ  ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า มี
แนวทางประยุกต์ใช้ความรู้
ที่ได้อย่างชัดเจน 0 1 6 8 1 

 
 
 
 

3.56 
1.6 ความสามารถของ

อาจารย์ในการส่งเสริมให้
นักศึกษาพัฒนาศักยภาพใน
การออกแบบระหว่างร่วม
โครงการ 1 0 5 8 2 

 
 
 
 

3.63 
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1 .7  ความมุ่ งมั่ นของ
อาจารย์ในการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาที่ร่วมโครงการ 0 1 8 4 3 

 
 
 

3.56 
ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 3.67 

2.  ด้านเนื้อหาสาระ 
2.1  ทั้ง 3 วิชาที่ทําการ

อบรม มีประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใ ช้ในการ
เรียนวิชาต่างๆ ในภาคการ
เรียนปกติ 0 1 4 9 2 

 
 
 
 
 

3.75 
2.2  ทั้ง 3 วิชาที่ทําการ

อบรม มีประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใช้ในภาค
ปฎิบัติของวิชาต่างๆ  ใน
ภาคการเรียนปกติ 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

3.63 
2.3  

0 1 6 7 2 

 
 
 
 

3.63 

ทั้ง 3 วิชาที่ทําการ
อบรม มีประโยชน์ต่อการ
นําไปประยุกต์ใ ช้ในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือการ
ประกวดในเวทีต่างๆ  

ค่าเฉลี่ยด้านเน้ือหาสาระ 3.67 

3. ด้านเวลา 
3 . 1   ช่ ว ง เ ว ล าที่ จั ด

อบรมภาคทฤษฎีทั้ง 3 วิชา
มีความเหมาะสม  (จัด
ในช่วงปิดภาคเรียน) 1 0 6 5 4 

 
 
 
 

3.69 
3.2  ช่วงเวลาที่จัด

อบรมภาคปฏิบัติทั้ง 3 วิชา
มีความเหมาะสม  (จัด
ในช่วงปิดภาคเรียน) 0 2 6 7 2 

 
 
 

3.53 
3.3  ระยะเวลาของการ

อ บ ร ม แ ต่ ล ะ วิ ช า ใ น
ภ า ค ท ฤ ษ ฎี มี ค ว า ม
เหมาะสม (ความสมดุล
ระหว่างจํานวนช่ัวโมงกับ
เน้ือหา) 0 0 7 8 1 

 
 
 
 
 

3.63 
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3.4  ระยะเวลาของการ
อ บ ร ม แ ต่ ล ะ วิ ช า ใ น
ภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 
(ความสมดุลระหว่างจํานวน
ช่ัวโมงกับกิจกรรม) 0 0 8 6 2 

 
 
 
 

3.63 
3.5 ช่วงเวลาที่จัดดูงาน

น อ ก ส ถ า น ท่ี มี ค ว า ม
เหมาะสม  (จั ดหลั งการ
อบรมภายในมหาวิทยาลัย
และก่อนโครงการเสร็จสิ้น) 0 0 10 5 1 

 
 
 
 

3.44 
                                                                          ค่าเฉลี่ยด้านเน้ือหาสาระ 3.58 

4. 

0 1 6 7 2 

 
 
 

3.69 

ท่านมีความพึงพอใจ/
ไม่ พึ งพอใจ ต่อโครงการ 
Good Student 2556 ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับใด  

รวมค่าเฉลี่ย 16 ข้อ 3.64 

 
จากตารางในข้อ 10.5 ข้างต้น สรุปได้ว่า  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษา

เรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student Project 2555) มีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว อยู่ในระดับมาก (รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 4 ด้าน 16 ข้อ  อยู่ในระดับ 
3.64)  โดยประเด็นการประเมิน 2 ด้านจาก  4 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอนและด้านเน้ือหาสาระ
มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่เท่ากัน โดยอยู่ที่ระดับ “ความพึงพอใจมาก”  (เฉลี่ยในระดับ 3.67)  
นอกจากน้ี นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวม  “ความพึงพอใจมาก”  (เฉลี่ยใน
ระดับ 3.69) เช่นกัน   

10.7  ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพ
นักศึกษาเรียนดีเพ่ือการเข้าแข่งขันงานประกวดด้านการออกแบบ (Good Student Project 2556)
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Good Student ปี 2555 ได้ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับปัญหาที่ 
พบเห็นจากการเข้าร่วมโครงการ และให้ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

 
ปัญหา  
1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของน้อยเกินไป ทําให้บรรยากาศในการเรียนตึงเครียด

ไปบ้าง และไม่คุ้มกับการจัดกิจกรรม 
2. ช่วงเวลาที่จัดโครงการอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาอาจไม่สามารถเข้าร่วม

โครงการได้เน่ืองจากต้องเดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด หรืออาจต้องทํางานพิเศษช่วงปิดเทอม 
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ข้อเสนอแนะ   
1. วิทยากรจากภายนอกท่ีอาจารย์ของศูนย์ CADCC เชิญมาบรรยายนั้น เป็นบุคคลที่

มีความสามารถและน่าสนใจมาก เช่น ศิลปินแห่งชาติ (ศ.พิเศษ. อารี สุทธิพันธ์) และอาจารย์จาก
สถาบันอ่ืนๆ รวมท้ังมืออาชีพด้านต่างๆ ดังน้ัน ควรให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้แก่
นักศึกษาในโครงการต่างๆ ของศูนย์ CADCC ครั้งต่อๆ ไปด้วย 

2. ควรเพ่ิมความหลากหลายในสาขาวิชาที่สอนเพ่ือให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในวิชา
ที่เรียนในภาคปกติได้มากข้ึน 

3. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการโดยเพ่ิมการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่พร้อมมีการ
บรรยายและปฏิบัติงานจริงให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงหรือสองวันเพ่ือกระชับเวลามากกว่าการเรียนในช้ัน
เรียน 
 
11.  การประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 11.1  ตัวบ่งช้ีที่ 1  
  จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  มีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 45.00 ของจํานวนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 60 คน  

สรุป    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 11.2  ตัวบ่งช้ีที่ 2  
  ทัศนคติและความคาดหวังในทางบวกของนักศึกษาที่มีต่อการเข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 
  ระดับทัศนคติและความคาดหวังในการเข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเทากับ  3.34 

สรุป    ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 11.3 ตัวบ่งช้ีที่ 3 
  ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  
  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 

สรุป    บรรลุเป้าหมาย 
 
12.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 
 12.1 ค่าอาหารว่าง และอาหารกลางวันในวันที่ลงชุมชนคลองบางหลวง จํานวน 15,000 บาท  
 12.2 ค่าสอนของวิทยากรพิเศษ จํานวนเงิน 34,950 บาท 
 12.3 ค่ารางวัล BIG PROJECT จํานวนเงิน 4,500 บาท 
 
13.  ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ 

13.1 เน่ืองจากอาจารย์ผู้สอนหรือวิทยากรบางส่วนมีภาระงานของตนอยู่แล้ว บางคาบเรียนก็
ติดภารกิจไม่สามารถเข้าสอนได้ตามกําหนด 
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13.2 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร อีกทั้งการดําเนินกิจกรรมใน
โครงการฯ อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ทําให้นักศึกษาบางส่วนไม่เข้ามาร่วมกิจกรรม และบางส่วนก็
เดินทางกลับภูมิลําเนาที่ต่างจังหวัด 
 
14.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 14.1  การไม่บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ 1 (นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  45.00 ตํ่ากว่า
เป้าหมายที่กําหนดไว้ ร้อยละ 80) เน่ืองจากช่วงเวลาที่จัดโครงการอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ซึ่ง
นักศึกษาอาจไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยเหตุผลส่วนตัวหลายประการของนักศึกษา ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ศูนย์ CADCC ไม่สามารถควบคุมได้ อย่างไรก็ตาม ศูนย์ CADCC ยังสามารถดําเนินโครงการ
ให้บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งช้ีที่ 3 โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ มีค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ
เท่ากับ 3.64 ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งน้ี เน่ืองจากศูนย์ CADCC  ให้ความสําคัญกับการสร้าง
เสริมประสบการณ์ให้นักศึกษาโดยการเชิญวิทยากรจากภายนอกซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสามารถ มี
ประสบการณ์การทํางานจริงที่น่าสนใจ และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอย่างจริงจัง 
 14.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการสนับสนุนโครงการ มีดังน้ี 
 1)  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอและมีระบบการเบิกจ่ายที่
สะดวกรวดเร็ว เพ่ือให้การดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากข้ึน 
 2)  มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนรถรับส่งนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในขนาดและจํานวน
ที่เพียงพอสําหรับนักศึกษาจํานวน 30 คนข้ึนไป มิฉะน้ัน นักศึกษาบางส่วนต้องเดินทางด้วยตนเอง 
ซึ่งจะทําให้เกิดปัญหาเร่ืองเวลาการนัดหมาย 
 
15.  เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินผล 
 15.1  เอกสารตรวจสอบรายช่ือนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จํานวน 1 ชุด 
 15.2  ภาพถ่ายบันทึกกิจกรรมตลอดโครงการ จํานวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 1/2555 

วันอังคารท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 8/2554 
ระเบยีบวาระที่  4 พิจารณา (ร่าง) Annual Report รายงานประจําปี 2554 
ระเบยีบวาระที่  5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ด้านรายละเอียดและขั้นตอน

การทํางานวิจัย 
ระเบยีบวาระที่  6 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 1/2555 
วันอังคารท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 09.30 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
2. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
3. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
4. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
5. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาวนันทวดี  โชติกุล     เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากไปต่างประเทศ) 

1. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ     คณะกรรมการ  
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบเร่ือง การส่งอาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า และ 
อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล ไปเข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบน” ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มิถุนายน 2555 ณ บาลิออส เขา
ใหญ่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา ที่ผ่านมา จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี 
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1.2 อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมทราบเรื่องโครงการประกวดออกแบบตกแต่ง
ภายใน ภายใต้ช่ือโครงการ ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2012 ขออนุญาต
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม  Road Show โครงการในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน  2555 
เวลา  14 .00  – 15.00 น. ณ ห้องนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ัน 1 
อาคาร 2  

1.3 อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมทราบเรื่องโครงการประกวดออกแบบผลงาน
สถาปัตยกรรม “UNCOVERING THAILAND” โดยบริษัท ไซเฟอร์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ผู้ผลิต 
นิตยสาร B-1 “Innovative ldea” ขออนุญาตทําการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Road Show โครงการ 
ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการแสดงผลงานของ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ัน 1 อาคาร 2  

1.4 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบเร่ืองศูนย์ CADCC ได้ทําหนังสือขอเบิกวัสดุ
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้สํานักงานประจําศูนย์ CADCC อ้างอิง เลขที่ ศขอ.08/2555 ดังรายการต่อไปนี้ 

1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
2. เคร่ืองปริ้นเตอร์ acer A4 ขาว-ดํา 1 เคร่ือง 
3. เคร่ืองปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท A3 สี 1 เคร่ือง 
4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 
5. เคร่ืองรับส่งเอกสาร 1 เคร่ือง 
6. โต๊ะทํางานและเก้าอ้ี 1 ชุด 

ขณะน้ีหนังสือได้รับการอนุมัติจากท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ซึ่งท่านรองอธิการบดีได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศทําการ
อนุมัติจัดซื้อ รายการที่ 1-4  และกองการพัสดุและทรัพย์สินทําการอนุมัติจัดซื้อ รายการที่ 5-6 ซึ่ง
ในขณะนี้ทั้งสองหน่วยงานอยู่ในระหว่างการอนุมัติงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว 

1.5 อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมทราบเรื่องการนําผลงานของนักศึกษาใน
โครงการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือการเข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ 
ประจําปีการศึกษา 2554 ได้นํานักศึกษาในโครงการไปทัศนศึกษาที่ชุมชนคลองบางหลวงแล้วได้
กําหนดให้นักศึกษาจัดทํา Final Project ในการน้ีโครงการดังกล่าวได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ซึ่ง
อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ มีความคิดเห็นว่าผลงานของนักศึกษาในโครงการสามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ คือ งานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จะเป็นในรูปแบบภาพถ่าย (คน
ในชุมชน) หนังสั้น และแผนที่แผ่นพับแบบปากกบ ซึ่งอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์จะขอพ้ืนที่ผนังของ
บ้านศิลปินในการแสดงผลงานของนักศึกษาโดยรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดและเม่ือการแสดงผล
งานเสร็จสิ้นทางศูนย์ CADCC จะมอบผลงานทั้งหมดให้กับชุมชนคลองบางหลวงเพ่ือนําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

1.6 ประธานที่ประชุมกล่าวแนะนําอาจารย์ปวรรษ จันทร์เพ็ญ อาจารย์ประจําสาขาวิชาการ
โฆษณา คณะนิเทศศาตร์ ให้กับคณะกรรมการศูนย์ CADCC ทุกท่านรู้จัก โดยจะได้มีการทํางาน
ร่วมกันระหว่างศูนย์ CADCC และคณะนิเทศศาสตร์ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 8/2554  

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2554 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2554 
 เร่ืองสืบเน่ืองวาระที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 ดังน้ี 

3.1 เรื่องป้ายแนะนําบุคลากรหน้าห้อง CADCC อยู่ในระหว่างการดําเนินการติดต่อขอไฟล์
ภาพจากอาจารย์สุจิรา ถนอมพร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 พิจารณา (ร่าง) Annual Report รายงานประจําปี 2554 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวนันทวดี โชติกุล นําเสนอ (ร่าง) Annual Report 
รายงานประจําปี 2554 ให้กับที่ประชุมพิจารณา โดยท่ีประชุมได้พิจารณาและให้มีการแก้ไขดังน้ี (ดู
ตามเอกสารประกอบหมายเลข 1) 

ที่ประชุม  มีมติรับรอง (ร่าง) Annual Report รายงานประจําปี 2554 โดยมีการแก้ไข
ดังกล่าว 

 
วาระที่ 5 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ด้านรายละเอียดและข้ันตอนการทํางาน

วิจัย 
 ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญอาจารย์อัศนีย์ น่ิมนวล อาจารย์ในสังกัดสํานักวิจัย มาร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ความรู้ด้านรายละเอียดการขอทุน และขั้นตอนการทํางานวิจัย (ดูตาม
เอกสารประกอบหมายเลข 2) ให้กับคณะกรรมการศูนย์ CADCC และเจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ CADCC 
ทุกท่านได้ทราบ 

 ที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ  
 6.1 เรื่องการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษาท่ีเรียนดี เพ่ือการเข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554 
จะกําหนดการมอบให้กับนักศึกษาที่ผ่านตามเกณฑ์ของโครงการฯในวันปฐมนิเทศของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 96.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี นําเสนอต่อที่ประชุมทราบเรื่องโครงการ “Give” 
โดยมีความประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบรุ่นพ่ีสอนรุ่นน้อง ซึ่งขอความร่วมมือจากนักศึกษา
ช้ันปีที่ 2-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือ
การเข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554  สาขาวิชาละ 5 คน 
และประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตใน
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รัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร มาเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังมูลนิธิดวงประทีปให้ส่ง
นักเรียนที่อยู่ในความดูแลไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดสอนในเทอมละ 1 
ครั้ง วิชาที่เปิดสอนมีด้วยกัน 4 วิชา คือ 1.) วาดเส้น 2.) องค์ประกอบศิลป์ 3.) ความรู้ทั่วไป 4.) การ 
Portfolio โดยกําหนดให้มีการเรียนในวันอาทิตย์ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 

นางสาวนันทวดี  โชติกุล       อาจารย์จันทณา  บานแย้ม 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

http://dek-d.com/board/view.php?id=719428


 
 
 
 
 
 

 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 2/2555 

วันพฤหสับดีที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 13.00 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 1/2555 
ระเบยีบวาระที่  4 พิจารณา (ร่าง) Annual Report รายงานประจําปี 2554 
ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 2/2555 
วันพฤหสับดีที ่21 มิถุนายน พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
8. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
9. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
10. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
11. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ     คณะกรรมการ 
12. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการและเลขานุการ 
13. นางสาวนันทวดี  โชติกุล     เจ้าหน้าที่และผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ือง“แบบสํารวจการดําเนินงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ระหว่างปีการศึกษา 2550-ปัจจุบัน” โดยหน่วยงานสํานักวิจัยได้กรุณาส่ง
แบบสํารวจ และขอให้นักวิจัยในศูนย์ CADCC ทําการกรอกข้อมูลในแบบสํารวจการดําเนินงานวิจัย 
เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการเก่ียวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น การคัดเลือก
นักวิจัยที่มีความเหมาะสมในการขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก งานด้านการ
ประกันคุณภาพ การคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัย                                                   

1.2 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องการปรับโครงสร้างศูนย์ศักยภาพการ
แข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) โดยเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ศูนย์ CADCC ได้รับ
เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ CADCC คือ  นางสาวนันทวดี โชติกุล มาปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายธุรการ
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และประสานงาน ซึ่งปัจจุบันมีความรู้ความสามารถในการทํางานเป็นอย่างดี  ประธานที่ประชุมใน
ฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC จึงเห็นควรให้เปลี่ยนจากเดิมในตําแหน่งเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการของ
ศูนย์ CADCC แทนอาจารย์จันทณา บานแย้ม ซึ่งเดิมเป็นคณะกรรมการและเลขานุการ โดยยังทํา
หน้าที่เป็นคณะกรรมการของศูนย์ดังเดิม 

1.3 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องการแต่งต้ังคณะกรรมการการดําเนินงาน
จัดทํา (Self Assessment Report : SAR) โดยมอบหมายให้อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ซึ่งเป็น
คณะกรรมการของศูนย์ CADCC ทําหน้าที่เป็นประธานในการจัดทํา SAR และมอบหมายให้นางสาว
นันทวดี โชติกุล เลขานุการของศูนย์ CADCC ทําหน้าที่เป็นเลขานุการในการจัดทํา SAR และให้ร่าง
หนังสือคําสั่งแต่งต้ังเพ่ือเสนอผู้อํานวยการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบลง
นามต่อไป 

1.4 ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับ อาจารย์อริยะ ทรงประไพ เดินทางกลับจากประเทศ
เยอรมัน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา 

1.5 อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดออกแบบ 4 
โครงการในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2012” จัดโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นําในการเผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยมานานกว่า 36 ปี โดยปีน้ีจะมีการ
จัดงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2012” ขึ้นอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 12 ระหว่างวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 
2555 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี และในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2555 ได้
จัดโครงการประกวดออกแบบดังน้ี 

- ออกแบบบ้าน แนวคิด “บ้านไทยใหม่” ชิงรางวัลชนะเลิศ เงินสด 100,000 
บาท 

- ออกแบบสวนแนวคิด “ปลูกป่าในสวนเมือง” ชิงรางวัลเงินสด รวมมูลค่ากว่า 
130,000 บาท 

- ประกวด “จัดกลุ่มกระถางสร้างสรรค์” ชิงรางวัลเงินสด รวมมูลค่ากว่า 45,000 
บาท 

- ประกวดพรรณไม้ เฟิน   วันประกวด 3 พฤศจิกายน 
2555 

สัปปะรดสี  วันประกวด 5 พฤศจิกายน 
2555 
กล้วยไม้   วันประกวด 7 พฤศจิกายน 
2555 
แคคตัส และไม้อวบนํ้า วันประกวด 9 พฤศจิกายน 
2555 
ชิงรางวัลเงินสด รวมมูลค่ากว่า 260,000 บาท 

 ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ ร้ า น น า ย อิ นท ร์ ทุ ก ส า ข าทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  ห รื อ 
www.BaanLaeSuan.com 
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1.6 อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองโครงการประกวดออกแบบ 
TOA+บ้านและสวน Color Design Awards ครั้งที่ 5 จัดโดย นิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร
คุณภาพในเครือบริษัท อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จํากัด (มหาชน) วัตถุประสงค์เพ่ือค้นหานัก
ออกแบบท่ีมีความสามารถ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้เข้าประกวด ด้วยโจทย์การออกแบบ
ตกแต่งภายใต้แนวคิด “What Color is Green” โดยสีสันรอบตัวเราสามารถส่งผลไปถึงความรู้สึก 
และสื่อความหมายได้มากมายอย่างที่เรานึกไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสุข สงบ ความเบิกบาน
ใจ หรือนําไปสู่การก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ 
กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ชิงรางวัลชมงาน Milan Fair 2013 ประเทศอิตาลี โดยส่งผลงาน
ภายใน วันที่  24  สิ งหาคม  2555  ดู รายละ เ อียด เ พ่ิม เ ติม ไ ด้ที่  www.baanlaesuan.com, 
www.toagroup.com 

1.7 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องบอร์ดข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ 
CADCC โดยบอร์ดจะอยู่บริเวณหน้าห้องศูนย์ CADCC  เพ่ือติดประกาศโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน
ประกวดต่างๆ และข่าวสารรวมถึงผลงานของศูนย์ CADCC 

1.8 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องการจัดทําเว็บไซต์ของศูนย์ CADCC โดย
ขอความอนุเคราะห์ให้ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเป็น
ผู้รับผิดชอบในการออกแบบ และจัดทําเว็บไซต์ในครั้งน้ี ในการน้ีได้ขอความกรุณาอาจารย์ณธรา 
เกียรติยาจารย์ รองผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เป็นผู้ให้ความรู้และสอนการ
จัดทําเว็บไซต์กับนางสาวนันทวดี  โชติกุล เจ้าหน้าที่ของศูนย์ CADCC เพ่ือสามารถอัพเดทข้อมูลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็วซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระงานของศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอีกทาง
หน่ึง 

1.9 นางสาวนันทวดี โชติกุล แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดภาพแฟนซีรูปตึก  
ใบหยกสกาย จัดโดย โรงแรมใบหยกสกาย แจ้งข้อมูลล่าสุดของการประกวดคร้ังน้ี คือ ภาพที่ผ่านการ
คัดเลือกรอบแรกทั้งหมด ทางโรงแรมจะมอบรางวัลชมเชยทุกรางวัล รางวัลละ 500 บาท ส่วนภาพที่
เข้ารอบสุดท้าย จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมบัตรรับประทานอาหารห้องอาหาร Bangkok 
Sky ช้ัน 76/78 จํานวน 2 ใบ ต่อ 1 ภาพ  โดยจะได้ติดตามการประกาศรายช่ือผลงานผู้เข้ารอบมา
แจ้งให้ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2555  

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2555 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2555 
 เร่ืองสืบเน่ืองวาระที่ 1 ในการประชุมคร้ังที่ 1/2555 ดังน้ี 

3.1 เร่ืองโครงการประกวดออกแบบตกแต่งภายใน ภายใต้ช่ือโครงการ ELLE DECORATION 
Young Talent Design Project 2012 ซึ่งได้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กิจกรรม  Road Show 
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โ ค ร ง ก า ร ใ น วันพฤหัส บดีที ่ 2 8  มิถ ุน า ยน  2 5 5 5  เ ว ล า  1 4 . 0 0  – 15.00 น. ณ ห้อง
นิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ัน 1 อาคาร 2 โดยมีอาจารย์แทน พิธิยา
นุวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบ และดูแลประสานงาน ในการนี้โครงการดังกล่าวได้ดําเนินการติดต่อ
ประสานงานขอใช้สถานที่และอุปกรณ์เครื่องเสียงสําหรับกิจกรรม Road Show โครงการกับ
ฝ่ายกองอาคารสถานที่ เรียบร้อยแล้ว 

3.2 เรื่องโครงการประกวดออกแบบผลงานสถาปัตยกรรม “UNCOVERING THAILAND” 
โดยบริษัท ไซเฟอร์ คอมมิวนิเคช่ัน จํากัด ผู้ผลิต นิตยสาร B-1 “Innovative ldea” ซึ่งได้ขออนุญาต
ทําการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Road Show โครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 เวลา 
13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องนิทรรศการแสดงผลงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ช้ัน 1 อาคาร 2 
โดยมีอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ เป็นผู้รับผิดชอบ และดูแลประสานงาน ในการนี้โครงการดังกล่าวได้
ดําเนินการติดต่อประสานงานขอใช้สถานที่และอุปกรณ์เครื่องเสียงสําหรับกิจกรรม Road Show 
โครงการกับฝ่ายกองอาคารสถานที่ เรียบร้อยแล้ว 

3.3 เร่ืองศูนย์ CADCC ได้ทําหนังสือขอเบิกวัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองใช้สํานักงานประจําศูนย์ 
CADCC อ้างอิง เลขที่ ศขอ.08/2555 ดังรายการต่อไปนี้ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
 2. เคร่ืองปริ้นเตอร์ acer A4 ขาว-ดํา 1 เคร่ือง 
 3. เคร่ืองปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท A3 สี 1 เคร่ือง 
 4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 
 5. เคร่ืองรับส่งเอกสาร 1 เคร่ือง 
 6. โต๊ะทํางานและเก้าอ้ี 1 ชุด 
ในการน้ีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์

สารสนเทศทําการอนุมัติจัดซื้อ รายการที่ 1-4 และกองการพัสดุและทรัพย์สินทําการอนุมัติจัดซื้อ 
รายการที่ 5-6 ซึ่งในขณะน้ีทั้งสองหน่วยงานอยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว 

3.4 เร่ืองการนําผลงานของนักศึกษาในโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือการ
เข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554 ไปใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
คลองบางหลวงนั้น ในการน้ีอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ได้ดําเนินการติดต่อประสานงานเร่ืองการขอใช้
พ้ืนที่ในการจัดแสดงผลงานของนักศึกษากับบ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง เรียบร้อยแล้ว ดังน้ัน
อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์ จึงได้มอบหมายให้นางสาวนันทวดี  โชติกุล รับผิดชอบเรื่องติดตาม File 
ภาพถ่ายชุมชนคลองบางหลวงท้ังหมด เพ่ือดําเนินการส่งมอบให้บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวง
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 พิจารณา (ร่าง) Annual Report รายงานประจําปี 2554 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาวนันทวดี โชติกุล นําเสนอ (ร่าง) Annual Report 
รายงานประจําปี 2554 ให้กับที่ประชุมพิจารณา โดยท่ีประชุมได้พิจารณาและให้มีการแก้ไขดังน้ี (ดู
ตามเอกสารประกอบหมายเลข 1) 
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ที่ประชุม  มีมติรับรอง (ร่าง) Annual Report รายงานประจําปี 2554 โดยมีการแก้ไข
ดังกล่าว 

 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 10ไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
 

นางสาวนันทวดี  โชติกุล       อาจารย์จันทณา  บานแย้ม 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 3/2555 

วันพฤหสับดีที ่19 กรกฏาคม พ.ศ.2555 เวลา 13.30 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 2/2555 
ระเบยีบวาระที่  4 พิจารณา (ร่าง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชน

คลองบางหลวง ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 3/2555 
วันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 เวลา 16.00 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
15. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
16. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
17. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ    คณะกรรมการ 
18. นางสาวนันทวดี  โชติกุล     เลขานุการ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภาระกิจ) 

2. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
3. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 16.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการทํางานสู่
ระบบประกันคุณภาพของศูนย์ CADCC โดยได้ทําหนังสือถึงท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาทราบเรื่องขอแจ้งการเพ่ิมโครงสร้างการทํางานของศูนย์ CADCC อ้างอิง เลขที่ ศขอ.35/2555 
ซึ่งท่านรองอธิการบดีได้กล่าวว่าศูนย์ CADCC น้ันไม่ต้องเข้าสู่การประเมิน QA โดยตรง ในการน้ี
ประธานที่ประชุมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC เห็นควรว่าให้ดําเนินการต่อไปเพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมในการทํางานสู่ระบบประกันคุณภาพของศูนย์ CADCC  
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1.2 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องเว็บไซต์ของศูนย์ CADCC ได้ดําเนินการ
จัดทําเรียบร้อยแล้ว โดยจะขอข้อมูลงานวิจัยและงานวิชาการจากคณะกรรมการในศูนย์ CADCC มา
ลงในเว็บไซต์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และในการน้ีได้มอบหมายให้นางสาวนันทวดี  โชติ
กุล รับผิดชอบเร่ืองการนําข้อมูลข่าวสารการประกวดต่างๆ ลงเว็บไซต์ของศูนย์ CADCC เพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการประกวดต่างๆ ให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ 

1.3 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เ ร่ืองโครงการประกวด Storyboard 
ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “วิถีไทย ในใจคุณ” ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
สํานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดโดย นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในการน้ีประธานที่ประชุมใน
ฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC  ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในครั้งน้ี
จํานวน 44 เร่ือง  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 2/2555  

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2555 โดยไม่มีการแก้ไข  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 2/2555 
 เร่ืองสืบเน่ืองวาระที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 ดังน้ี 

3.1 เรื่องศูนย์ CADCC ได้ทําหนังสือขอเบิกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานประจําศูนย์ 
CADCC อ้างอิง เลขที่ ศขอ.08/2555 ดังรายการต่อไปนี้ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
 2. เคร่ืองปริ้นเตอร์ acer A4 ขาว-ดํา 1 เคร่ือง 
 3. เคร่ืองปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท A3 สี 1 เคร่ือง 
 4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 
 5. เคร่ืองรับส่งเอกสาร 1 เคร่ือง 
 6. โต๊ะทํางานและเก้าอ้ี 1 ชุด 
ในการน้ีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์

สารสนเทศทําการอนุมัติจัดซื้อ รายการที่ 1-4 และกองการพัสดุและทรัพย์สินทําการอนุมัติจัดซื้อ 
รายการที่ 5-6 ในการน้ีกองการพัสดุและทรัพย์สินได้ดําเนินการจัดส่งรายการท่ี 5-6 เรียบร้อยแล้ว 
ส่วนศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศได้ดําเนินการจัดส่งรายการที่ 1, 2 และ 4 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งรายการ
ที่ 3 อยู่ในระหว่างการดําเนินการจัดซื้อ 

3.2 เร่ืองการนําผลงานของนักศึกษาในโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือการ
เข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554 ไปใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
คลองบางหลวงนั้น ในการนี้อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ได้รับ File ภาพถ่ายชุมชนคลองบางหลวง
จากนางสาวนันทวดี โชติกุล เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการดําเนินการคัดเลือกรูปภาพ อัด
รูปภาพ และใส่กรอบ เพ่ือส่งมอบให้บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวงต่อไป 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
วาระที่ 4 พิจารณา (ร่าง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนคลองบางหลวง 
ด้านการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ นําเสนอ (ร่าง) โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพของชุมชนคลองบางหลวง ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ให้กับที่
ประชุมพิจารณา โดยที่ประชุมได้พิจารณาไม่มีการแก้ไข (ดูตามเอกสารประกอบหมายเลข 1) 

ที่ประชุม  มีมติรับรอง (ร่าง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนคลองบางหลวง 
ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยไม่มีการแก้ไขดังกล่าว 

 
วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 115.1 กําหนดการประชุมครั้งต่อไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  17.00 น. 
 
 

นางสาวนันทวดี  โชติกุล       อาจารย์จันทณา  บานแย้ม 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 4/2555 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 3/2555 
ระเบยีบวาระที่  4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 4/2555 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
20. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
21. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ    คณะกรรมการ 
22. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
23. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการ 
24. อาจารย์สุรัติ  จิตรสิงห์     คณะกรรมการ 
25. อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์     คณะกรรมการ 
26. นางสาวนันทวดี  โชติกุล     เลขานุการ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภาระกิจ) 

4. อาจารย์ปวรรษ  จันทร์เพ็ญ    คณะกรรมการ 
5. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
6. อาจารย์สัญชัย  ขุนนุช     คณะกรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องการเพ่ิมโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ 
CADCC ตามท่ีศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ CADCC ได้มีอายุครบรอบ 1 ปี 
และมีหน้าที่หลักในการผลักดันให้นักศึกษาเข้าสู่เวทีการประกวดแข่งขันผลงานด้านศิลปะและการ
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ออกแบบ ในระดับต่างๆ ของประเทศ โดยมุ่งหวังรางวัลในการประกวด เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้แก่คณะ
และมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้ก า ร ดํา เนินการของศูนย์ เ ป็น ไป ได้ด้ว ยดีบ ร รลุต าม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ทางศูนย์ CADCC ได้พิจารณาเห็นสมควรเรียนเชิญ อาจารย์สุรัติ  จิตร
สิงห์, อาจารย์สัญชัย  ขุนนุช, อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และอาจารย์ป
วรรษ  จันทร์เพ็ญ จากคณะนิเทศศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ มาร่วม
เป็นคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) 

1.2 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คนรุ่น
ใหม่ ใส่ใจผู้สูงอายุ” เน่ืองในวันมหิดล 2555 จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย
ประธานที่ประชุมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC ได้ส่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ
นิเทศศิลป์ ช้ันปีที่ 2 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดในครั้งน้ีจํานวน 6 เร่ือง ในการน้ีขอเรียนเชิญ
คณะกรรมการประจําศูนย์ CADCC ทุกท่าน รบกวนช่วยกด Like ให้กับผลงานของนักศึกษาได้ที่ 
www.med.cmu.ac.th ได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2555 

1.3 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เ ร่ืองโครงการประกวด Storyboard 
ภาพยนตร์สั้น ในหัวข้อ “วิถีไทย ในใจคุณ” จัดโดย นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยประธานท่ีประชุมใน
ฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC  ได้ส่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ช้ันปีที่ 
4 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดในคร้ังน้ีจํานวน 44 เร่ือง จากผลการตัดสินผลงานของนักศึกษา
สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ช้ันปีที่ 4 ได้ผ่านเข้ารอบจํานวน 4 เรื่อง จากผลงานทั้งหมดที่ผ่าน
เข้ารอบจํานวน 20 เร่ือง  

1.4 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการ “รางวัลศิลปะเพ่ือเยาวชนไทย 
2555 (Young Thai Artist Award 2012)” จัดโดย มูลนิธิเอสซีจี โดยประธานที่ประชุมในฐานะ
ผู้อํานวยการศูนย์ CADCC ได้ส่งผลงานของนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในคร้ังน้ีจํานวน 2 
เร่ือง ในประเภทสาขาภาพยนตร์  

1.5 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดออกแบบโปรชัวร์ Kent 
Institute of Business and Technology, Sydney จัดโดย บริษัท เคนท์ อินเตอร์เนช่ันแนล เอด
ดูเคช่ัน (ไทยแลนด์) จํากัด และโครงการประกวด “สื่อโฆษณา Young Creative TVC for Life” จัด
โดย บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จํากัด (มหาชน) ไม่ผ่านการเข้ารอบในการประกวดครั้งน้ี 

1.6 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องขอเรียนเชิญคณะกรรมการประจําศูนย์ 
CADCC ทุกท่าน นําผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ หรือบทความท่ีกําลังเขียนขึ้นมาใหม่ มาลงในเว็บไซต์
ของศูนย์ CADCC เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคคลทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยได้ทราบในการต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังน้ี คือ หน้าที่ 3 วาระที่ 5 บรรทัดที่ 2 ข้อความ “7.1 
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กําหนดการประชุมคร้ังต่อไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555” แก้ไขเป็น “5.1 กําหนดการ
ประชุมครั้งต่อไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2555” 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 โดยมีการแก้ไขดังกล่าว  
 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 3/2555 
 เร่ืองสืบเน่ืองวาระที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 3/2555 ดังน้ี 

3.1 เรื่องศูนย์ CADCC ได้ทําหนังสือขอเบิกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้สํานักงานประจําศูนย์ 
CADCC อ้างอิง เลขที่ ศขอ.08/2555 ดังรายการต่อไปนี้ 

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 
 2. เคร่ืองปริ้นเตอร์ acer A4 ขาว-ดํา 1 เคร่ือง 
 3. เคร่ืองปริ้นเตอร์อิงค์เจ็ท A3 สี 1 เคร่ือง 
 4. เคร่ืองสแกนเนอร์ 1 เคร่ือง 
 5. เคร่ืองรับส่งเอกสาร 1 เคร่ือง 
 6. โต๊ะทํางานและเก้าอ้ี 1 ชุด 
ในการน้ีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาได้มอบหมายให้ศูนย์คอมพิวเตอร์

สารสนเทศทําการอนุมัติจัดซื้อ รายการที่ 1-4 และกองการพัสดุและทรัพย์สินทําการอนุมัติจัดซื้อ 
รายการที่ 5-6 ในการน้ีกองการพัสดุและทรัพย์สินได้ดําเนินการจัดส่งรายการท่ี 5-6 เรียบร้อยแล้ว 
และศูนย์คอมพิวเตอร์สารสนเทศได้ดําเนินการจัดส่งรายการท่ี 1-4 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในส่วนของสาย 
Lan ที่เช่ือมโยงกับอินเตอร์เน็ตอยู่ในระหว่างการดําเนินการ 

3.2 เร่ืองการนําผลงานของนักศึกษาในโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือการ
เข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554 ไปใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
คลองบางหลวงนั้น ในการนี้อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ได้รับ File ภาพถ่ายชุมชนคลองบางหลวง
จากนางสาวนันทวดี โชติกุล เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการดําเนินการคัดเลือกรูปภาพ อัด
รูปภาพ และใส่กรอบ เพ่ือส่งมอบให้บ้านศิลปิน ชุมชนคลองบางหลวงต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 124.1 เรื่องโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ืองให้กับนักศึกษาในโครงการ
เรียนดีฯ วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเป็นขวัญกําลังใจ และเป็นรางวัลให้กับนักศึกษาเรียนดีใน
โครงการฯ และที่แข่งขันจนได้รับรางวัลจากการประกวด โดยมีอาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เป็น
ผู้รับผิดชอบในโครงการ  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะนํานักศึกษาไปต่างจังหวัดเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ใน
การน้ีได้มอบหมายให้อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล และ อาจารย์อริยะ ทรงประไพ เดินทางไปหา
ข้อมูลสถานที่และสํารวจเส้นทางก่อนที่จะนํานักศึกษาไปทํากิจกรรมตามโครงการดังกล่าว และเพ่ือ
นําข้อมูลดังกล่าวมาเสนอต่อที่ประชุมในคร้ังต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

นางสาวนันทวดี  โชติกุล       อาจารย์จันทณา  บานแย้ม 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 5/2555 

วันพฤหสับดีที ่6 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 4/2555 
ระเบยีบวาระที่  4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 5/2555 
วันพฤหสับดีที ่6 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
28. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
29. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
30. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ    คณะกรรมการ 
31. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
32. อาจารย์สุรัติ  จิตรสิงห์     คณะกรรมการ 
33. อาจารย์สัญชัย  ขุนนุช     คณะกรรมการ 
34. อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์     คณะกรรมการ 
35. นางสาวนันทวดี  โชติกุล     เลขานุการ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภาระกิจ) 

7. อาจารย์ปวรรษ  จันทร์เพ็ญ    คณะกรรมการ 
8. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองขอเบิกค่าเบ้ียเลี้ยงและค่าพาหนะสําหรับ
ให้นักศึกษาที่เดินทางไปรับรางวัลโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น “คนรุ่นใหม ่ใสใ่จผูส้งูอายุ” เน่ืองใน
วันมหิดล 2555 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 4 คน 
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1.2 ประธานท่ีประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องแผนการดําเนินงานศูนย์ศักยภาพการ
แข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ประจําปีการศึกษา 2555 โดยประธานที่ประชุมมีความ
ประสงค์ให้คณะกรรมการประจําศูนย์ CADCC ทุกท่านแบ่งหน้าที่ในการเขียนแผนการดําเนินงานศูนย์ 
CADCC เพ่ือจะได้เสนอต่อท่านรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาอนุมัติต่อไป และจะได้นํา
แผนการดําเนินงานทั้งหมดมาบริหารศูนย์ CADCC ในการต่อไป 

1.3 อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดออกแบบ
ตกแต่งภายใน ภายใต้ช่ือ “VC FABRIC YOUNG DESIGNER CONTEST ปี2” จัดโดย บริษัท วีซี 
แฟบริค จํากัด ทางศูนย์ CADCC ได้ส่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในเข้าร่วม
แข่งขันการประกวดในคร้ังนี้จํานวน 20 ผลงาน โดยในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ประกาศผลผู้
ผ่านเข้ารอบจํานวน 8 ผลงาน 

1.4 อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดออกแบบห้อง
และเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ทันสมัยด้วยไม้วีเนียร์ ในโครงการ “THE POWER OF VENEERS season 3” 
ภายใต้คอนเซ็ปต์การออกแบบ LIVE WITH WOOD จัดโดย บริษัท อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง 
จํากัด และ บริษัท แปซิฟิคค้าไม้ จํากัด โดยในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2555 ทางศูนย์ CADCC ได้
ส่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในเข้าร่วมแข่งขันการประกวดในครั้งน้ีจํานวน 26 
ผลงาน   

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังน้ี คือ หน้าที่ 2 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 20 ข้อความ “โครงการ
ประกวดออกแบบโปรชัวร”์ แก้ไขเป็น “โครงการประกวดออกแบบแผ่นพับ” 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 โดยมีการแก้ไขดังกล่าว  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 4/2555 
 เร่ืองสืบเน่ืองวาระที่ 3 และ วาระที่ 4 ในการประชุมครั้งที่ 4/2555 ดังน้ี 

3.1 เร่ืองการนําผลงานของนักศึกษาในโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือการ
เข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554 ไปใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
คลองบางหลวงนั้น ในการนี้อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ได้รับ File ภาพถ่ายชุมชนคลองบางหลวง
จากนางสาวนันทวดี โชติกุล เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์ จะแบ่งภาพถ่ายชุมชน
คลองบางหลวงออกเป็น  2 ส่วน  คือ  ภาพชุมชนจํานวน  15 รูป  และ  ภาพวิว จํานวน  17-
20 รูป  โดยอาจารย์แทน   พิธิยานุวัฒน์ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์ ดําเนินการใน
ส่วนของการคัดเลือกรูปภาพ อัดรูปภาพ และใส่กรอบ 

3.2 เร่ืองโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ืองให้กับนักศึกษาในโครงการ
เรียนดีฯ จากการที่ได้มอบหมายให้อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล และ อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ 
เดินทางไปหาข้อมูลสถานที่และสํารวจเส้นทางน้ัน ในการน้ีอาจารย์ทั้งสองท่านได้นําเสนอรายละเอียด
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ข้อมูลสถานที่และเส้นทางที่ได้ไปสํารวจมาให้กับที่ประชุมได้รับทราบกัน โดยท่ีประชุมได้ปรึกษากัน
และได้ข้อสรุปกําหนดการของโครงการไว้อย่างคราวๆ ดังต่อไปนี้  

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 
09.00 น.     ออกเดินทาง 
11.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.     คุยงาน 

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555 
เช้า     ชมวัด - วัดบางแคน้อย 

                 - โบสถ์พระแมม่ารี 
                       - ตลาดวังน้อย 

กลางวัน   - รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารแพอุ้ม 
บ่าย     ชมวัด  - วัดบางกะพร้อม 

                       - วัดอัมพวัน 
17.00 น. เป็นต้นไป ปล่อยให้เดินชมตลาดนํ้าอัมพวาและทํางานตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 
09.00 น.     พรีเซ็นต์งาน 
12.00 น.     เดินทางกลับ         

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 13ไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

นางสาวนันทวดี  โชติกุล       อาจารย์จันทณา  บานแย้ม 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 6/2555 

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 08.45 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
  - ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน (สกอ.) 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 5/2555 
ระเบยีบวาระที่  4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ืองให้กับ

นักศึกษาในโครงการเรียนดีฯ 
ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 6/2555 
วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ.2555 เวลา 08.45 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
37. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
38. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
39. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ    คณะกรรมการ 
40. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
41. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการ 
42. อาจารย์สุรัติ  จิตรสิงห์     คณะกรรมการ 
43. อาจารย์สัญชัย  ขุนนุช     คณะกรรมการ 
44. อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์     คณะกรรมการ 
45. อาจารย์พชร  เลิศปิติวัฒนา    คณะกรรมการ 
46. นางสาวนันทวดี  โชติกุล     เลขานุการ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภาระกิจ) 

9. อาจารย์ปวรรษ  จันทร์เพ็ญ    คณะกรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 08.45 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 อาจารย์สุรัติ  จิตรสิงห์ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองการประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของ สกอ. โดยเมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2555 สกอ. ได้ทาํ
การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย สกอ. มีข้อเสนอแนะว่าผลการ
ดําเนินงานของศูนย์ CADCC ในส่วนของโครงการประกวดแบบต่างๆน้ัน ทางศูนย์ CADCC ควรจะ
เขียนโครงการซ้ําขึ้นมาใหม่ เพ่ือแสดงให้เห็นตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ และการประเมินผลได้
อย่างชัดเจน 

1.2 อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองการจัดทําประติกรรมเมล็ด
กาแฟเฉลิมพระเกียรติฯ จัดโดย สมาคมกาแฟและชาไทย โดยโครงการดังกล่าวได้ถูกยกเลิกแล้ว
เน่ืองจากทางผู้จัดงานไม่ทําตามข้อเสนอและข้อตกลงที่ให้ไว้กับทางมหาวิทยาลัย 

1.3 อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองยาเสพติดและการพนันของ
นักศึกษา จากการท่ีได้สังเกตและพบเห็นพฤติกรรมของนักศึกษาทราบได้ว่าพฤติกรรมนักศึกษาในช่วง
น้ีอยู่ในช่วงติดยาเสพติดและเล่นการพนันเป็นจํานวนมาก โดยอาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล มีความ
ประสงค์ให้คณะกรรมการศูนย์ CADCC ทุกท่านช่วยสังเกตและดูแลสอดส่องพฤติกรรมของนักศึกษา
ให้มากข้ึนเพ่ือจะได้แก้ไขปัญหาพฤติกรรมติดยาเสพติดและเล่นการพนันของนักศึกษาได้อย่าง
ทันท่วงที 

1.4 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องทุนงานวิจัย สกอ. ของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี โดยทางศูนย์ CADCC ได้ส่งคณะกรรมการศูนย์ CADCC เข้าร่วมขอทุนงานวิจัย สกอ. 
จํานวน 2 ท่าน ในการน้ีคณะกรรมการศูนย์ CADCC ทั้ง 2 ท่าน คือ อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภู่งามดี ได้ผ่านการคัดเลือกในการขอทุนงานวิจัย สกอ. ในครั้งน้ี 

1.5 อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการค่ายสํารวจรังวัดมรดก
สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก กรุงเทพมหานคร (ASA VERNADOC 2012) โดยอาจารย์จะนํา
นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ไปร่วมทําการ Workshop ที่พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก จํานวน 
5 คน ในระหว่างวันที่ 14 – 28 ตุลาคม 2555 ในการน้ีอาจารย์อริยะ  ทรงประไพ ได้ร่วมเป็นหน่ึงใน
คณะกรรมการโครงการในคร้ังน้ี  

1.6 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวด Show Case Show 
Idea จัดโดย บริษัทมูราโน่ แคปปิตอล จํากัด โดยประธานที่ประชุมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC 
ได้ส่งผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมแข่งขันการประกวดในคร้ังน้ีจํานวน 3 
ผลงาน จากผลการตัดสินผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้รับรางวัลจํานวน
ทั้งสิ้น 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศจํานวน 1 รางวัล และรางวัลชมเชย (พิเศษ) จํานวน 2 รางวัล 

1.7 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องงาน “เมื่อโลกน้ีไม่มีคนช่ือคึกฤทธ์ิ” 
ครบรอบการจากไป 17 ปี ของท่านพลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2555 
ต้ังแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. โดยประธานที่ประชุมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ CADCC ได้รับเชิญ
ให้ไปเป็นพิธีกรในงานน้ี ในการน้ีจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการศูนย์ CADCC ทุกท่านไปร่วมงาน “เมื่อ
โลกน้ีไม่มีคนช่ือคึกฤทธ์ิ” เพ่ือเป็นเกียรติแก่ตัวเองและวงศ์ตระกูลในวันและเวลาดังกล่าว 
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1.8 ประธานที่ประชุม กล่าวแนะนําและขอต้อนรับอาจารย์พชร  เลิศปิติวัฒนา อาจารย์
ประจําสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้กับคณะกรรมการศูนย์ CADCC 
ทุกท่านรู้จัก โดยอาจารย์พชร  เลิศปิติวัฒนา จะมาร่วมทําหน้าที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการ
แข่งขันด้านศิลปะเพ่ือการออกแบบ CADCC 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังน้ี คือ หน้าที่ 3 วาระที่ 3 บรรทัดที่ 12 ข้อความ “พรีเซ็นต์
งาน” แก้ไขเป็น “การนําเสนองาน” 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2555 โดยมีการแก้ไขดังกล่าว  
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 5/2555 
 เร่ืองสืบเน่ืองวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 ในการประชุมครั้งที่ 5/2555 ดังน้ี 

3.1 เรื่องโครงการประกวดออกแบบตกแต่งภายใน ภายใต้ช่ือ “VC FABRIC YOUNG 
DESIGNER CONTEST ปี2” จัดโดย บริษัท วีซี แฟบริค จํากัด จากการที่ทางศูนย์ CADCC ได้ส่งผล
งานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในเข้าร่วมแข่งขันการประกวดจํานวน 20 ผลงาน โดยใน
วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา ได้ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบจํานวน 8 ผลงาน ในการน้ี
ผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายในไม่ผ่านเข้ารอบจํานวน 8 ผลงาน 

3.2 เร่ืองการนําผลงานของนักศึกษาในโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพ่ือการ
เข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจําปีการศึกษา 2554 ไปใช้ประโยชน์ที่ชุมชน
คลองบางหลวงนั้น จากการที่ได้มอบหมายให้อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์ ดําเนินการในส่วนของการ
คัดเลือกรูปภาพ อัดรูปภาพ และใส่กรอบ ในการน้ีอาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์ ได้ดําเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

3.3 เร่ืองโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ืองให้กับนักศึกษาในโครงการ
เรียนดีฯ จากการท่ีประชุมได้ปรึกษากันและได้ข้อสรุปกําหนดการของโครงการไว้อย่างคราวๆ เมื่อการ
ประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 น้ัน ในการน้ีวันและเวลาที่ได้กําหนดไว้ใน
การดําเนินโครงการอาจจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ส่วนเรื่องสถานที่และกิจกรรมต่างๆ ยังเป็นไป
ตามท่ีกําหนดไว้ในการประชุมคร้ังที่ผ่านมา 

ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ  
 14ไม่มีเร่ืองอ่ืนๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  10.30 น. 
 
 

นางสาวนันทวดี  โชติกุล       อาจารย์จันทณา  บานแย้ม 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 7/2555 

วันพฤหสับดีที ่22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
  - ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ประเมิน (สกอ.) 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งที่ 6/2555 
ระเบยีบวาระที่  4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ืองให้กับ

นักศึกษาในโครงการเรียนดีฯ 
ระเบยีบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 7/2555 
วันพฤหสับดี ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 เวลา 14.00 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
48. อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์    คณะกรรมการ 
49. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการ 
50. อาจารย์สุรัติ  จิตรสิงห์     คณะกรรมการ 
51. อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์     คณะกรรมการ 
52. อาจารย์พชร  เลิศปิติวัฒนา    คณะกรรมการ 
53. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

10. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     รองผู้อํานวยการ 
11. อาจารย์ปวรรษ  จันทร์เพ็ญ    คณะกรรมการ 
12. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 
13. อาจารย์สัญชัย  ขุนนุช     คณะกรรมการ 
14. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ    คณะกรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ประธานทีป่ระชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองขอคืนอาจารย์ปวรรษ จันทร์เพ็ญ และให้
ทําหนังสือเชิญออกจากการเป็นกรรมการศูนย์ฯ เน่ืองจากอาจารย์ปวรรษ ประจําอยู่วิทยาเขตร่มเกล้าไม่
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สะดวกเดินทาง อีกทั้งยังติดภารกิจจึงไม่สามารถเข้าประชุม และร่วมกิจกรรมกับทางศนูย์ฯได้ โดยหวังว่า
จะได้ทํากิจกรรมร่วมกันต่อในโอกาสต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ลาออกจาก
การเป็นคณะกรรมการศูนย์ฯเพ่ือไปรับตําแหน่งหน้าที่ใหม่ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และร่วมแสดงความ
ยินดีกับอาจารย์แทน โดยประธานเสนอให้มีการจัดเลี้ยงร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน เพ่ือเลี้ยงส่ง
อาจารย์แทน ในวันพฤหัสที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ที่ประชุม รับทราบ โดยมอบหมายให้อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ และอาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา 
ประสานงานกับสถานที่จัดเลี้ยง 

 
1.3 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่องโครงการประกวดตราสัญลักษณ์(LOGO) 

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยมอบหมายให้อาจารย์จันทณา บานแย้ม เป็นผู้รับผิดชอบและช่วย
ดําเนินโครงการประกวดน้ีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
1.4 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี ให้

นําเสนอผลงานการประกวดต่อที่ประชุมคณะผู้บริหาร ซึ่งเป็นผลงานที่นักศึกษาได้รับรางวัลในช่วง
เดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการประกวดที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 รายการ คือ ประกวด Show Case 
Show Idea, ประกวด Design Work Shop 2012 และประกวดภาพยนตร์สั้น “คนรุ่นใหม่ ใส่ใจ
ผู้สูงอายุ” ซึ่งท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารทุกท่านให้ความช่ืนชมกับผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งน้ี  

ที่ประชุม รับทราบ  
 
1.5 ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เร่ืองการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้อง CADCC 

โดยขอความร่วมมือจากกรรมการทุกท่านช่วยกันดูแลความสะอาด เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของศูนย์ฯ 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 
 ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคร้ังที่ 6/2555  

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2555 โดยไม่มีการแก้ไข  
  

 77



 
 
 
 
 
 

15วาระที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเนื่องให้กับนักศึกษาใน
โครงการ          
  16เรียนดีฯ           

 173.1 ประธานที่ประชุม มอบหมายให้อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ ช่วยตามเรื่องที่นํานักศึกษาไปทัศน
ศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ืองให้กับนักศึกษาในโครงการเรียนดีฯ 
ซึ่งมีอาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ แต่เน่ืองจากอาจารย์บุญส่งติดภารกิจ ไม่
สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี ประธานจึงมอบหมายให้อาจารย์สุรัติ ช่วยดําเนินการประสานกับ
อาจารย์บุญส่งด้วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที ่4  เรื่องอ่ืนๆ 

4.1 ประธานที่ประชุม แจ้งเร่ืองโครงการ GOOD STUDENT ที่มีอาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า  
รับหน้าที่ต่อจากอาจารย์แทน พิยานุวัฒน์ เพ่ือนําเสนอของบประมาณโครงการฯน้ีต่อไป  

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.2 นางสาวฮาฟีซา อุสมาน ี เสนอการจัดทําผังโครงสร้างบุคลากรภายในศูนย์ CADCC 
ตามคําสั่งของประธาน โดยเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านของศูนย์ฯพิจารณา โดยประธานที่ประชุม
ได้มอบหมายให้นางสาวฮาฟีซา ทําหนังสือเชิญคณะกรรมการทุกท่านเพ่ือถ่ายภาพร่วมกัน โดยกําหนด
วันถ่ายภาพ คือ วันพฤหัสบดี ที่ 13 ธันวาคม 2555 ณ ศนูย์ CADCC เวลา 10.00 น. หมายเหตุว่า ให้
กรรมการทุกทา่นสวมเสื้อผ้าโทนสีดํา,สีนํ้าเงิน หรือสีเทา พร้อมผูกเนคไท 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
4.3 อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ช้ีแจงค่าใช้จ่ายทั้งหมดของโครงการเพ่ิมศักยภาพของ

นักศึกษาเรียนดีฯ ตามเอกสารท่ีแนบ ซึ่งจํานวนเงินที่เหลือจากโครงการน้ี อาจารย์แทนฯ ขอมอบ
ให้กับทางศูนย์ฯ โดยประธานเสนอให้เปิดบัญชีธนาคารช่ือบัญชี “กองทุน CADCC” และให้กรรมการ 
3 ท่าน คือ ผอ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี อาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล และ อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก้า เป็นผู้
เปิดบัญชีร่วมกัน และสามารถลงช่ือเบิกได้ 2 ใน 3 ท่าน เพ่ือเป็นกองทุนสําหรับใช้ประโยชน์ต่อศูนย์ฯ 
ต่อไป 
 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 

 
นางสาวฮาฟีซา  อุสมาน ี        อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 

ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 8/2555 

วันพฤหสับดีที ่31 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. 
ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 

ระเบยีบวาระการประชุม 
ระเบยีบวาระที่  1   เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
ระเบยีบวาระที่  2   การพิจารณารับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 7/2555 
ระเบยีบวาระที่  3 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 - Good Student Project 2012 

              ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 8/2555 
วันพฤหสับดี ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. 

ณ ศูนยศ์ักยภาพการแขง่ขนัด้านศลิปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลยัเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อํานวยการศูนย์ฯ 
55. อาจารย์จันทณา  บานแย้ม    คณะกรรมการ 
56. อาจารย์ณัฐพล  ชูลิกรณ์     คณะกรรมการ 
57. อาจารย์พชร  เลิศปิติวัฒนา    คณะกรรมการ 
58. อาจารย์สัญชัย  ขุนนุช     คณะกรรมการ 
59. อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ    คณะกรรมการ 
60. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

15. อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า     คณะกรรมการ 
16. อาจารย์สุรัติ  จิตรสิงห์     คณะกรรมการ 
17. อาจารย์บุญส่ง  อุดมกิจโกศล    คณะกรรมการ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภู่งามดี ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ประธานที่ประชุม แจ้งเร่ืองดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
เชิญพบเรื่องการขออนุมัติงบประมาณในโครงการ Good Student Project 2012 และดร.เสนีย์ฯ ได้
อนุมัติให้ดําเนินการต่อไปได้ แต่ขอลดค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม จากเดิมคนละ 170 บาท เหลือคนละ 150 
บาท  
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ที่ประชุม รับทราบ  
 

1.2 เรื่องภาพลักษณ์ของศูนย์ CADCC เน่ืองจากปัจจุบันภาพลักษณ์ของศูนย์ฯเสมือน
ดําเนินงานภายใต้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับคําแนะนําจากรองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ 
ชุมแพ ว่าควรปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์การทํางานของศูนย์ ดังน้ี 

 - ทําเร่ืองการขอปรับอัตรากําลังเพ่ิม ขอเจ้าหน้าที่จากคณะอ่ืนมาทําหน้าที่ฝ่าย
กิจกรรมและการจัดอบรม จํานวน 2 ตําแหน่ง 

 - ของบประมาณพิเศษเพ่ิมให้กับคณะกรรมการศูนย์ฯ  
ที่ประชุม รับทราบ  
 
1.3 เร่ืองเอกสารหรือข่าวการประกวด ส่วนใหญ่ศูนย์ฯได้รับข้อมูลข่าวสารการประกวดล่าช้า 

หรือตกหล่น จึงส่งหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์จากองค์กรและหน่วยงานภายนอก ที่มีโครงการ
ประกวดต่างๆ ให้ประชาสัมพันธ์โดยตรงกับทางศูนย์ โดยศูนย์ฯ แจ้งที่อยู่และเบอร์ติดต่อในเอกสาร
ดังกล่าวไว้แล้ว 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 
2.1  ประธานที่ประชุม ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 ที่ประชุมพิจารณา
รายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังน้ี คือ หน้าที่ 3 วาระที่ 4 บรรทัดที่ 3 ข้อความ “4.1 อาจารย์
แทน พิยานุวัฒน์ แก้ไขเป็น “4.1 อาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 โดยมีการแก้ไขดังกล่าว  
 
2.2 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมโดยให้มีการแก้ไขดังน้ี คือ หน้าที่ 3 วาระที่ 4 บรรทัดที่ 
18 ข้อความ “4.3 ผอ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี แก้ไขเป็น “4.3 ผศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี 

ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2555 โดยมีการแก้ไขดังกล่าว  
 
  
18วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 7/2555 
3.1 1 9ประธานที่ประชุม ช้ีแจงงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับจากอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ ใน

โครงการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาเรียนดีฯ ปีการศึกษา2554 ยอดเงินทั้งหมดน้ัน 
ผู้อํานวยการศูนย์ฯจะเป็นผู้ดูแลทั้งสิ้น จํานวน 4,211 บาท เพ่ือเป็นกองทุนสําหรับใช้
ประโยชน์ต่อศูนย์ฯ ต่อไป 
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20ที่ประชุม รับทราบ 
 

213.2 เรื่องที่นํานักศึกษาไปทัศนศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมศักยภาพต่อเน่ือง
ให้กับนักศึกษาในโครงการเรียนดีฯ ซึ่งมีอาจารย์บุญส่ง อุดมกิจโกศล เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯน้ัน 
เน่ืองจากอาจารย์บุญส่งติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งน้ี    จึงมอบหมายให้นางสาวฮาฟี
ซา อุสมานี ช่วยตามเรื่องน้ีและประสานกับอาจารย์บุญส่งฯอีกครั้ง 
         ที่ประชุม รับทราบ ประธานมอบหมายให้นางสาวฮาฟีซาฯ ตามเรื่องดังกล่าวกับอาจารย์บุญ
ส่งฯ 
 
3.3 เร่ืองโครงการ GOOD STUDENT PROJECT 2012 ส่วนใหญ่กําหนดการยังคงรูปแบบเดิม 
เช่น จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ รับตามจํานวนเดิม สาขาละ 15 คน     โดยมอบหมายให้
อาจารย์อริยะ ทรงประไพ, อาจารย์สัญชัย ขุนนุช และอาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ คัดเลือกนักศึกษาแต่
ละสาขาที่อยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์ดังกล่าว และมอบหมายงาน ดังน้ี 
 3.3.1 เร่ืองการจองรถ   ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์จันทณา บานแย้ม และนางสาวฮาฟีซา อุ
สมานี 
 3.3.2 เร่ืองข้อมูลเส้นทาง   ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก้า 
 3.3.3 เร่ืองข้อมูลสถานที่    ผู้รับผิดชอบคือ ผศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี 
 3.3.4 เร่ืองติดต่อประสานกับสถานที่    ผู้รับผิดชอบคือ อาจารย์จันทณา บานแย้ม 
 3.3.5 เร่ืองอาหารและเคร่ืองด่ืม          ผู้รับผิดชอบคือ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
 3.3.6 เร่ืองงบประมาณ                    ผู้รับผิดชอบคือ ผศ.ดร.สกนธ์ ภู่งามดี 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
 
วาระที ่4  เรื่องอ่ืนๆ 

4.3 อาจารย์อริยะ ทรงประไพ เสนอเรื่องการจัดทําแผนโครงการเพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษาเรียนดีฯ เพ่ือเป็นเอกสารประกอบ แจกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้นักศึกษาได้
เตรียมความพร้อมของตัวเอง และเพ่ิมความเข้าใจในการร่วมทํากิจกรรมต่างๆในโครงการฯนี้ได้อย่าง
เต็มที่ 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

4.4 อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ แจ้งเร่ืองนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จํานวน 4 
คน มีโอกาสได้ไปร่วมแสดงผลงานระดับนานาชาติ ในงานสถาปนิกสยาม ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ที่ประชุม รับทราบ  
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4.3 ประธานที่ประชุม แจ้งเร่ืองการขอทุนวิจัย โดยให้กรรมการศูนย์ฯทุกท่าน ที่ต้องการ
ทําเร่ืองขอทุนวิจัยน้ัน สามารถขอได้โดยนามของศูนย์ CADCC แล้วผู้อํานวยการศูนย์ฯจะเซ็นอนุมัติ 
และช่วยเหลือทางด้านข้อมูลของงานวิจัยต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
4.4  ประธานที่ประชุม กําหนดวันประชุมครั้งต่อไป คือ วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 

2556  เวลา 13.30 น. ณ ห้อง CADCC อาคาร 2 ช้ัน 2 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา  15.00 น. 
 
 

นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี       อาจารย์สุรัติ จิตรสิงห์ 
ผู้จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ภาพกิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดต่างๆ 
 

ภาพโครงการประกวด SHOW CASE SHOW IDEA 
 

ชนะเลศิอันดับ 1 
 

                        
 

                      
 
 
 
 

ผลงานของนักศึกษา : รางวัลชนะเลิศ 
        นายอานนท์ อารอมัน นักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
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ภาพโครงการประกวด “ SHOW CASE SHOW IDEA ” 
รองชมเชยพเิศษ 1 

                                     
 
 

 
 
                                                 

ผลงานของนักศึกษา : รางวัลชมเชย(พิเศษ)  
        นางสาวมินตรา โกเมนไทย นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
รองชมเชยพเิศษ 2 

 

         
ผลงานของนักศึกษา : รางวัลชมเชย(พิเศษ)  

        นางสาวภูริตา วงศ์พานิช  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิ  ลป์
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โครงการออกแบบเพื่อการพัฒนาท่ียัง่ยืน ชุมชนตลาดหัวตะเข้ เขตลาดกระบัง 
 

รางวัลรองชนะเลศิ

 : 

 

 

 

ผลงานของนกัศ

 

 
 

 
 

ึกษา : รางวัลรองชนะเลิศ 
        นายภัทรเกรียติ อินทศรี นักศึ ั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบภายใน กษาช
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เนื่องในวันมหดิล 2555 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
 

การประกวดภาพยนตร์สัน้ “คนรุน่ใหม่ ใสใ่จผู้สงูอายุ”  
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ราง ับ 2วัลภาพยนตร์สั้นชนะเลิศอันด   

ญ่  

รี 

ักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
ราง ับ 3

ได้แก่ เร่ือง “ต่างคนต่างวัย” 
สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
นายวรวุฒิ  บุญเลิศ  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นายณัฐพงศ์  ฤกษ์ให นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นายสานิตย์  จูมลี   นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นายอาริค  เจริญโกศล  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นางสาวตติยา  จันทร์พรายศ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นางสาวสุภาพร  แต้ตระกูล  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นายวรชาติ  บวรธรรมจักร  น
วัลภาพยนตร์สั้นชนะเลิศอันด   

 

ธ์ 

นายจิรานุวัฒน์  วอทอง  นักศึ ั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ได้แก่ เร่ือง “เวลา (Time)”
สมาชิกในทีมประกอบด้วย 
นางสาวศนิชา  กุลวงษ์  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นางสาวกาญจนา  เร่งประพัน นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นางสาวปณัฐดา  เพียจันทร์ นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นางสาวรุ่งรัศมี  สะเดา  นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
นางสาวกรรณิการ์  ระดาดก นักศึกษาช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

กษาช
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การ ข้อ  
“วิถีไทย ในใจคุณ” นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 

 
 

ประกวด Storyboard ภาพยนตรส์ัน้ ในหัว

               
 
 

                   
 
 
 
 

                        
 
 
ผ่

4. นายยศวัฒน์  เ ศิลป์ 

านเข้ารอบ 20 ผลงานสุดท้าย จํานวน 4 ผลงาน รายช่ือผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบมีดังต่อไปนี้ 
1. นางสาวมินตรา  โกเมนไทย นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
2. นายธีรพงศ์  เก้ือบุตร  นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. นายสุริยา  รุ่งสุข   นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 

ลิศอําไพสกุลวงศ์ นักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศ
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โครงการ รงการ  
“อ่านขานเล่าเรื่อง ตามรอยศิลปวัฒนธรรม” 

 

  

ประกวดภาพถ่ายสีและขาวดํา ภายใต้หัวข้อโค
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โครงการกิจกรรมวันพ่อ วันศุกร์ท่ี 30 ฤศจิกายน 2555 ณ สํานักบรรณสาร 

 

พ
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ประกวดออกแบ สังหาริมทรัพย ์
ระหว่างวันท่ี 10-15 กุมภาพันธ์ 2556 

                                      

บโลโก้ “ BIRD ”   สถาบันพัฒนาธุรกิจอ

    
 
 

               
 

                                                      
    

1. รางวัลชนะเลิศ 
ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ประกาศนียบัตร ได้แก่   พร้อม

้อยนํ้า  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบภายใน 
2. 

นางสาวชัญญานุช สร
รางวัลรองชนะเลิศ 
ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พ ระกาศนียบัตร ได้แก่  ร้อมป

ิประยูร  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. 

นายชินพัฒน์ กิตต
รางวัลชมเชย 
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ 

     นางสาววิไลพร มงคลแก่นทราย นักศึ ิชาออกแบบนิเทศศิลป์ กษาสาขาว
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โครงการเพิม่ศักยภาพนกั ะกวดด้านการออกแบบ 
GOOD STUDENT PROJECT 2555 

ภาพโครงการ Good Student 2555

 
ศึกษาเรียนดีเพื่อการเขา้แข่งขันงานปร

 
 

ภาพการมอบรางวัล 
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1. วิชา Graphic Design & Computer Graphic Programs (Photoshop/Illustrator/Maya) แบ่งออกเป็น 2 วิชา 
ได้แก่ 
1.1 วิชา Computer Graphic Programs 
นายจุฑาวัตร ขวนขวาย  นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน    
นายธารินทร์ สลามเต๊ะ     นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน  
1.2 วิชา Graphic Design  
นายวสวัตต์ิ ทรงพัฒนา   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์   
นางสาวนภัสสร พ่ึงสาคร   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน   

2. วิชา Creative Thingking & Presentation Skills  
รางวัลชนะเลิศ (กลุ่ม) 
นายธารินทร์ สลามเต๊ะ   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน     
นางสาวนภัสสร พ่ึงสาคร   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน   
นางสาวประภาพร พรมเทศ   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน   

      3. วิชา Intensive Visual Art 
รางวัลชนะเลิศ นายธีระศักด์ิ พาชาติ   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 สาขาวิชาออกแบบภายใน  
รางวัลรองชนะเลิศ นายเก่งพงค์ คําเมือง   นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  สาขาวิชาออกแบบภายใน 
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คณะผู้จัดทํา 

 
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํารายงานประจําปี 2555 (Annual Report 2012) 

 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี  ประธานการดําเนินงาน 
2. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี   เจ้าหน้าที่ประจําศูนย์ฯ 
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	6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภู่งามดี นำเสนอต่อที่ประชุมทราบเรื่องโครงการ “Give” โดยมีความประสงค์ให้มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบรุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ซึ่งขอความร่วมมือจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เคยเข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี เพื่อการเข้าแข่งขันในการงานประกวดด้านการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2554  สาขาวิชาละ 5 คน และประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในรัศมีไม่เกิน 5 กิโลเมตร มาเข้าร่วมโครงการ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังมูลนิธิดวงประทีปให้ส่งนักเรียนที่อยู่ในความดูแลไปเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเปิดสอนในเทอมละ 1 ครั้ง วิชาที่เปิดสอนมีด้วยกัน 4 วิชา คือ 1.) วาดเส้น 2.) องค์ประกอบศิลป์ 3.) ความรู้ทั่วไป 4.) การ Portfolio โดยกำหนดให้มีการเรียนในวันอาทิตย์
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