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ส่วนน า 
 

ประวัติ ความเป็นมาของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
ในปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได๎รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบที่ 2 จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ปรากฏวําทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได๎รับผลประเมิน “ไมํรับรอง” ตํอมาใน
วันที ่  26ธัน ว าคม  พ . ศ .  2551 ทา งต๎นสัง กัด  คือ  ส านัก ง านคณะกรรมการกา ร
อุดมศึกษา (สกอ.) ได๎จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่องการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพและแนวทาง
ด าเนินการในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาหรือกลุํมสาขาวิชามีผล ประเมิน  “รอพินิจ” และ
หรือ “ไมํรับรอง” เพ่ือให๎แตํละสถาบันหรือกลุํมสาขาวิชาที่มีผลประเมิน “รอพินิจ” และหรือ “ไมํ
รับรอง” จัดท าแผนการด าเนินการแก๎ไขปรับปรุง โดยมีการติดตามจาก สกอ. เ พื่อ เข๎ารับการ 
ประเมินรอบที่  2 ซ้ าจาก สมศ.  และแก๎ ไขผลการประเมิน ดั งนั้นคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์จึงได๎จัดท าโครงการตํางๆ เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาผลจากการประเมินภายนอกรอบที่ 2 ของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยผู๎ประเมินมีค าแนะน าวํา “คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ควรเรํงรวบรวมผลงานของศิษย์เกํา ที่ได๎รับเกียรติคุณยกยํอง หรือรางวัลทาง
วิชาการและพัฒนานักศึกษาปัจจุบันให๎มีศักยภาพด๎านตํางๆ ในระดับชาติหรือนานาชาติ” ดังนั้นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงจัดท าโครงการเพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาที่เรียนดี  เ พื่อ เข๎าแขํงขัน ใน
การ งานประกวดด๎านการออกแบบ  ผู ๎ รับ ผิดชอบโคร งการ  คือ  อาจารย์แทน  พิธิย า
นุวัฒน์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสํงเสริมศักยภาพของนักศึกษาที่มีผลการเรียนที่อยูํในระดับที่ดี ให๎ทักษะ
เพ่ิมมากขึ้นเพ่ือเตรียมความพร๎อมของนักศึกษาในการเข๎ารํวมงานประกวดตํางๆ ทั้งนี้โครงการ
ดังกลําวสามารถสนับสนุนและกระตุ๎นให๎นักศึกษาสํวนใหญํเห็นถึงความส าคัญและได๎รับรางวัลจาก
โครงการประกวดตํางๆ ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพของนักศึกษาจากบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ โครงการดังกลําวยัง เป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งทางผู๎รับผิดชอบโครงการฯ คาดหวังวําในระยะยาวโครงการนี้ จะเป็นการสร๎าง
ตัวอยํางที่ดี แกํนักศึกษากลุํมอ่ืนๆ ให๎มีคํานิยมชื่นชมคนเกํง คนดี คนใฝ่ในการเรียนรู๎ รวมทั้งเป็นการ
จุดประกายให๎นักศึกษารุํนน๎องขยันเลําเรียน โดยการเข๎ารํวมโครงการฯนี้จะเป็นรางวัล ส าหรับ
นักศึกษาเรียนดีขยันเลําเรียนเหลํานั้น 

ในปีการศึกษา 2551 ซึ่งเป็นปีแรกของการจัดโครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ ซึ่งทาง
โครงการฯ ยังไมํได๎รับอนุมัติในเรื่องของงบประมาณจากมหาวิทยาลัย แตํทางคณาจารย์ในคณะฯเห็น
วําควรด าเนินโครงการนี้ตํอไป ดังนั้น คณาจารย์ของคณะฯจึงรํวมมือในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคการศึกษาที่ 3/2551 โดยน านักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกของทั้ง 3 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบภายใน และสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์เข๎าเรียน 
และเมื่อนักศึกษาผํานการเรียนการสอนของโครงการฯ ก็จะได๎รับการสํงเสริมให๎รํวมในโครงการ
ประกวดด๎านการออกแบบรวมทั้งเป็นตัวแทนของคณะฯ ในการเข๎ารํวมกิจกรรมที่คณะฯมอบหมาย
ตํอไป 

ในปีการศึกษา 2552 ทางมหาวิทยาลัย ได๎ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
และคณะ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์โดยได๎ก าหนดอัตลักษณ์ คือ IDEA KASEM ซ่ึงโครงการเพ่ิม
ศักยภาพนักศึกษาเรียนดีฯ เป็นโครงการหนึ่งที่ตอบสนองอัตลักษณ์ดังกลําวโดยมุํงมั่นสร๎างความเป็น
เลิศ  (E=Excellence) ด๎ว ย เหตุนี ้ ท า งมหาวิทยาลัย จึง อนุมัติ งบประมาณในการ
ด า เนินการตั้ งแตํ ในปี การศึกษา 2552 ถึง 2553 ซึ่งในชํวงเวลาดังกลําวนักศึกษาในโครงการฯได๎
สํงผลงานเข๎ารํวมโครงการประกวดตํางๆ ขององค์กรภายนอกและได๎รับรางวัล ทั้งในระดับชาติและ
ระดับประเทศ จึงเป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎กับคณะฯและมหาวิทยาลัยอยํางตํอเนื่อง 

ในปีการศึกษา 2554 ทํานอธิการบดีและทํานรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามีด าริให๎
จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ดังนั้นจึงมอบหมายให๎ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภูํงามดี 
และอาจารย์แทน พิธิยานุวัฒน์ รํวมหารือกันเรื่องการผนึกก าลังระหวํางโครงการเพ่ิมศักยภาพของ
นักศึกษาทีเ่รียนดีกับศูนย์พัฒนาศักยภาพ ทั้งนี้เพ่ือลดความซ้ าซ๎อนของงาน และสร๎างเสริมความเป็น
ทีมที่แข็งแกรํงขึ้น ดังนั้นจึงน าไปสูํการจัดตั้งศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(Center of Art Des ign Capabil i t ies for Competit ion :  CADCC  )  โดยมีผู๎ชํวย
ศาสตร าจ า รย์  ด ร .  สกนธ์ ภูํงามดี เป็นผู๎อ านวยการศูนย์และมีอาจารย์จากสาขาตํางๆ เป็น
คณะกรรมการของศูนย์ ท าหน๎าที่ฝ่ายวิชาการและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให๎ความรู๎เชิงทฤษฏี
และให๎ค าแนะน านักศึกษาให๎มีความรู๎ความสามารถและทักษะ ในการสร๎างผลงานด๎าน
ศิลปะและการออกแบบเข๎าประกวดในโครงการตํางๆ นับตั้งแตํวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เป็น
ต๎นไป โดยมีการจัดแตํงตั้งคณะกรรมการของศูนย์ฯ ประกอบด๎วย  
  1.  ดร. วัลลภ  สุวรรณดี    ประธานที่ปรึกษา 
  2.  ดร. เสนีย์  สุวรรณดี    ที่ปรึกษา 
  3.  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์มณี  พนิชการ  ที่ปรึกษา 
  4.  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี  ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
  5.  อาจารย์ธนวัฒน์  ดีนพเก๎า   รองผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
  6.  อาจารย์บุญสํง  อุดมกิจโกศล   คณะกรรมการ 
  7.  อาจารย์อริยะ  ทรงประไพ   คณะกรรมการ 
  8.  อาจารย์แทน  พิธิยานุวัฒน์   คณะกรรมการ 
  9.  อาจารย์จันทณา  บานแย๎ม   คณะกรรมการและเลขานุการ 

 10. นางสาวนันทวดี โชติกุล   เจ๎าหน๎าทีป่ระจ าศูนย์ฯ 
ในปีการศึกษา 2555 ศูนย์ CADCC มีการพัฒนาตามล าดับ และมีการปรับเปลี่ยน

องค์ประกอบคณะกรรมการของศูนย์ฯ โดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์มณี พนิชการ ได๎ขอลาออกจาก
ต าแหนํงคณบดีและรองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ ได๎ด ารงต าแหนํงที่ปรึกษาคณบดีคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงมีองค์ประกอบคณะกรรมการของศูนย์ฯ ดังนี้ 



 

 

 

 

 

 

 3 

1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี    ประธานที่ปรึกษา 
2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี    ที่ปรึกษา 
3. รองศาสตราจารย์สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ    ที่ปรึกษา 
4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
5. อาจารย์ธนวัฒน์ ดีนพเก๎า   รองผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
6. อาจารย์บุญสํง อุดมกิจโกศล   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
7. อาจารย์อริยะ ทรงประไพ   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
8. อาจารย์จันทนา บานแย๎ม   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
9. อาจารย์สัญชัย ขุนนุช    คณะกรรมการศูนย์ฯ 
10. อาจารย์พชร เลิศปิติวัฒนา   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
11. อาจารย์ญัฐพล ชูลิกรณ์   คณะกรรมการศูนย์ฯ 
12. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี   เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ  
 
จนชํวงเดือนพฤษภาคม 2556 รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ ได๎แนะน าให๎ทางศูนย์ฯ วําควร

จะมีเจ๎าหน๎าที่ติดตํอประสานงานเพื่อจะได๎ท างานคลํองตัว ชัดเจน จึงขอคืนอัตราก าลังคณาจารย์ทั้ง 3 
สาขาวิชา กลับสูํคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี จึงได๎กราบเรียนขออัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ติดตํอ
ประสานงาน 2 ต าแหนํง และคืนอัตราก าลังคณาจารย์ทั้ง 3 สาขาวิชาในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
ตํอมาหลังประกาศรับสมัครและมีการทดสอบแล๎วจึงได๎รับ นายนิธิดล โชติชัยมงคล มีหน๎าที่
ประสานงานคณะศิลปะศาสตร์  และนางสาวกุสุม า ภักดี  มีหน๎าที่ติดตํอประสานงานคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ นับตั้งแตํวันที่ 15 พฤษภาคม 2556  

ปัจจุบันการด าเนินงานของศูนย์ ในปี 2557 ยังคงยึดมั่นแนวทางหลักซึ่งได๎รับมอบหมายจาก
ผู๎บริหารอยํางแนํวแนํ ทั้งนี้ ในปัจจุบัน โครงสร๎างของศูนย์มีองค์ประกอบ ดังนี้  
 

1. ดร.วัลลภ สุวรรณดี   ประธานที่ปรึกษา 
2. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี   ที่ปรึกษา 
3. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภูํงามดี  ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
4. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี  เจ๎าหน๎าทีป่ระสานงานประจ าศูนย์ CADCC 
5. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์   เจ๎าหน๎าทีป่ระสานงานประจ าศูนย์ CADCC 
6. นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  เจ๎าหน๎าทีป่ระสานงานประจ าศูนย์ CADCC 
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ปรัชญา 
 พัฒนาองค์ความรู๎ สูํความเป็นเลิศ อยํางยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์ 
 สํงเสริมศักยภาพ สร๎างองค์ความรู๎ พัฒนาทักษะการแขํงขันด๎านศิลปะและการออกแบบ
ให๎กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 
พันธกิจ 

1. ให๎ความรู๎และฝึกฝนนักศึกษาให๎สามารถสร๎างผลงานด๎านศิลปะและการออกแบบเพ่ือการ
แขํงขัน 

2. สํงเสริมและด าเนินโครงการวิจัยที่เก่ียวข๎อง 
3. สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหน๎าที่หลักของศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะ

เพ่ือการออกแบบ (CADCC) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่ให๎บริการด๎านวิชาการทางการออกแบบและสํงเสริมความสามารถ
ทางการแขํงขันแกํนักศึกษาให๎สามารถแขํงขันในโครงการตํางๆ ภายนอกได๎ 

2. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่ให๎ค าปรึกษาแกํหนํวยงานภายในและภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 
3. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู๎ที่ฝึกทักษะวิชาชีพตํอเนื่องและสํงเสริมแนวทางการศึกษาตลอดชีวิต 

 
 
 

สัญลักษณ์ประจ าศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

  
ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 

for Competition) เรียกยํอๆ วํา CADCC เพราะเมื่อน าตัวอักษรแรกของแตํละค าในภาษาอังกฤษมา
จัดเรียงเป็นค า แล๎วอํานออกเสียง จึงได๎ค าวํา CADCC ซึ่งเป็นค าพ๎องเสียงกับค าวํา Cat See ที่มี
ความหมายแฝงถึงค าวํา “แมวมอง” ในภาษาไทย   
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ศูนย์  CADCC จึงประกอบด๎วยคณาจารย์ที่ท าหน๎าที่ เป็น “แมวมอง” ที่สามารถ
พัฒนา คัดสรร และสํงเสริมศักยภาพด๎านศิลปะเพ่ือการแขํงขันของนักศึกษาให๎บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ในการแขํงขัน 

ฉะนั้น ในภาพสัญลักษณ์ของ CADCC (LOGO) จึงมีจุดเดํนดังนี้ 
1. ดวงตาด๎านขวาของแมวจึงมีเส๎นแสดงถึงเป้าหมายในการสร๎างความส าเร็จของนักศึกษาที่
ผํานการพัฒนาจากศูนย์ CADCC 
2. ทําทางของแมว แสดงอาการกระตือรือร๎น และเตรียมพร๎อมที่จะตะครุบเป้าหมายที่อยูํ
ตรงหน๎าเพ่ือมุํงสูํความส าเร็จ 

 
ปัจจุบันศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได๎ปรับโครงสร๎าง

ใหมํ เพ่ือการด าเนินงานที่คลํองตัวมากขึ้น และเพ่ือให๎ศูนย์ CADCC เป็นหนํวยงานที่สามารถ
ด าเนินงานรํวมกับคณะ และหนํวยงานตํางๆของมหาวิทยาลัยที่ชัดเจนมากขึ้น จึงปรับโครงสร๎างใหมํ
ตามท่ีปรากฏ ในแผนภูมิตํอไปนี้ 

 
 
 

 
คณะที่ปรึกษา 

 

  
 
 
 
 
 
 

ดร. วลัลภ  สุวรรณด ี
อธิการบด ี

ประธานที่ปรึกษา 
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ดร. เสนีย์  สุวรรณด ี
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

ที่ปรึกษา 
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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภู่งามด ี(ผู้อ านวยการศูนย์ CADCC) 
- กศ.บ. : การศึกษาบัณฑิต เอกวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ (วิทยาเขตบางแสน) 
- ศป.ม. : ศิลปกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิเทศศิลป์ : ศิลปะสมัยใหมํ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
- ปร.ด. : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา วัฒนธรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

  นางสาวฮาฟีซา อุสมานี (เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าศูนย์ CADCC) 
- ค.บ : ครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎจันทรเกษม 

 

 นายวรวุฒิ อยู่สวัสดิ์ (เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าศูนย์ CADCC) 
- คส.บ : ศิลปะบัณฑิต สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 

 นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต (เจ้าหน้าที่ประสานงานประจ าศูนย์ CADCC) 
- นศ.บ : นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หอการค๎าไทย 
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ผังโครงสร้างคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
(Center of Art Des ign Capabil i t ies for Competit ion :  CADCC  )  

 
 
 

 
1.ดร.วัลลภ สุวรรรดี        ประธานที่ปรึกษา 

     2.ดร.เสนีย์ สุวรรณดี        ที่ปรึกษา 

 
ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี 
ผู้อ านวยการศูนย ์

CADCC 

นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

  คณะศิลปศาสตร์  
  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  คณะนิติศาสตร ์
  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

 
 
 

นางสาวฮาฟซีา อุสมาน ี
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

   คณะนิเทศศาสตร ์
    คณะบริหารธุรกิจ 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
       

นายวรวฒุิ อยูํสวสัดิ ์
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
    คณะจิตวิทยา 
    คณะสถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน        
    คณะพยาบาล 
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ส่วนที่ 2 
 

ส่วนสาระ 
 
ผลการด าเนินงาน 

พันธกิจที่ 1 ให้ความรู้และฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลงานด้านศิลปะและการ
ออกแบบเพื่อการแข่งขัน 

1.1 โครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ปี 2556 ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎าน
ศิลปะเพ่ือการออกแบบ ได๎ด าเนินโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ปี 2556 โดยผลการ
ด าเนินโครงการปรากฏ ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 1.1.1ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 67 คน ดังนี้ 
  1)  ผู๎แทนศูนย์ CADCC   (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์)  รวม  3  คน 
  2)  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     2  คน 
  3)  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   1  คน 
  4)  อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  1  คน 
  5)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน  10 คน 
  6)  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน  10 คน 
  7)  นักศึกษาสาขานิเทศศิลป์    มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน  10 คน 
  8)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 12  คน 

9)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  18  คน 
รวมผู้แทนศูนย์ CADCC  และอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  7  คน 
รวมนักศึกษาทั้ง 3 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น   60 คน 
 

 1.1.2 ด้านคุณภาพ  
1) นักศึกษาได๎ประยุกต์ใช๎องค์ความรู๎ที่ได๎เรียนจากรายวิชาการถํายภาพ มาใช๎ในการ
ถํายภาพจากสถานที่จริง 
2) นักศึกษาที่มีความสนใจเข๎ารํวมโครงการ ได๎ฝึกความพร๎อมในการเตรียมตัวปฏิบัติงาน
ภาคสนามและทบทวนความรู๎ด๎านทักษะการถํายภาพ รวมทั้งได๎รับความรู๎ทางด๎าน
ประวัติศาสตร์ 
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3) นักศึกษามีประสบการณ์ในการสํงผลงานภาพถํายเข๎าประกวดซึ่งเป็นประสบการณ์จริง
นอกเหนือจากบทเรียนในชั้นเรียน 
4) นักศึกษาได๎ลงมือท างานภาคปฏิบัติและรู๎จักแก๎ปัญหาในการท างานจริงซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต  
5) นักศึกษามีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่วําด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให๎
สามารถประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
6) ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) และมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตมีพันธมิตรเพ่ิมขึ้นทั้งจากหนํวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในลักษณะการ
จัดโครงการรํวมกัน ซึ่งจะเป็นเครือขํายความรํวมมือส าหรับการด าเนินโครงการอ่ืนๆ ตํอไปใน
อนาคต 

 
 1.1.3 ผลการประเมินโครงการ 
 การประเมินผลโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ปี 2556 ในครั้งนี้ ได๎ท าการ
ประเมินจากกลุํมนักศึกษาทั้ง 3 สถาบันที่เข๎ารํวมโครงการ มีจ านวนทั้งสิ้น 27 คน โดยตอบ
แบบสอบถามทั้งหมด 27 คน สรุปผลการประเมิน มีดังนี้ 

1.1  ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ปี 
2556 
  1)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จ านวน 7  คน แบํงเป็นนักศึกษา
ชาย 1 คน (คิดเป็นร๎อยละ 14.29) นักศึกษาหญิง 6 คน (คิดเป็นร๎อยละ 85.71) 
  2)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จ านวน 15 คน  
แบํงเป็นนักศึกษาชาย 7 คน (คิดเป็นร๎อยละ 46.67) นักศึกษาหญิง 8 คน (คิดเป็นร๎อยละ 53.33) 
  3)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 5 คน แบํงเป็น
นักศึกษาชาย 2 คน (คิดเป็นร๎อยละ 40.00) นักศึกษาหญิง 3 คน (คิดเป็นร๎อยละ 60.00) 
หมายเหตุ  เนื่องจากอาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดภารกิจ จึงไมํสามารถเข๎า
รํวมโครงการได๎ 
  4)  แหลํงข๎อมูลที่ท าให๎รู๎จักโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ปี 2556 
  (4.1)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวม  7  คน  
   เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC           0  คน ร๎อยละ  00.00  
   การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC   2  คน ร๎อยละ  28.57  
   สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย    3  คน ร๎อยละ  42.86  
   การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน   0  คน ร๎อยละ  00.00  
   อ่ืนๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์ส านักบรรณสาร)   2  คน ร๎อยละ  28.57 
 (4.2)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  รวม 15  คน  
   เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC           3  คน ร๎อยละ  20.00  
   การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC   8  คน ร๎อยละ  53.33  
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   สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย    0  คน ร๎อยละ  00.00  
   การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน   2  คน ร๎อยละ  13.33  
   อ่ืนๆ (อาจารย์แจ๎งให๎ทราบ)    2  คน ร๎อยละ  13.33  
 (4.3)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวม 5  คน  
   เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC           0  คน ร๎อยละ  00.00  
   การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC   2  คน ร๎อยละ  40.00  
   สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย    0  คน ร๎อยละ  00.00  
   การบอกตอํจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน   0  คน ร๎อยละ  00.00  
   อ่ืนๆ (อาจารย์แจ๎งให๎ทราบ)    3  คน ร๎อยละ  60.00  
 

 1.2 ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ
จตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ปี 2556 

ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํอง
วัฒนธรรม ปี 2556  ปรากฏตามผลการประเมิน ดังนี้ 
1) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวม 7 คน  

 

ประเด็น/ด้าน ตัวเลือกระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ 1 1 1 3 1 3.29 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมโครงการ 0 1 2 3 1 3.57 
3.  นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ เชํน กล๎อง ฯลฯ ที่ต๎องใช๎เป็นการ

ลํวงหน๎าเพื่อเข๎ารํวมโครงการ 
0 3 2 2 0 2.86 

4.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูลขาํวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน 
และระหวํางรํวมโครงการ 

0 2 4 1 0 2.86 

5.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํมเพื่อนเพื่อชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง 

0 1 5 1 0 3.00 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

0 0 1 4 2 4.14 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

0 0 3 1 3 4.00 

8. นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์
ผลงานการถํายภาพเพื่อประกวดในเวทีตํางๆ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

0 0 3 1 3 4.00 

รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้อจากนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวม  7  คน 3.46 

 
หมายเหตุ   
*   ตัวเลือกระดับความคิดเห็น  1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3 = เห็นด๎วยปานกลาง  

4 = เห็นด๎วยมาก  5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ 1-8) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกตัวเลือกแตํละข๎อ 

(ตัวเลือก 1-5) เพื่อใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 



 

 

 

 

 

 

 12 

 
 

 
 
 
 

2) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  รวม 15  คน  
 

ประเด็น/การประเมิน ตัวเลือกระดับความคิดเห็น  ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ 0 1 2 6 6 4.13 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมโครงการ 0 1 4 5 5 3.93 
3.  นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ เชํน กล๎อง ฯลฯ ที่ต๎องใช๎เป็นการ

ลํวงหน๎าเพื่อเข๎ารํวมโครงการ 
0 2 2 7 4 3.87 

4.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูลขาํวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน 
และระหวํางรํวมโครงการ 

0 2 6 5 2 3.47 

5.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํมเพื่อนเพื่อชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง 

0 1 7 5 2 3.53 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

0 0 6 5 4 3.87 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

0 1 3 7 4 3.93 

8. นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์
ผลงานการถํายภาพเพื่อประกวดในเวทีตํางๆ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

0 1 2 7 4 4.00 

รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้อจากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  รวม 15  คน 3.84 

 
หมายเหตุ   
*   ตัวเลือกระดับความคิดเห็น  1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3 = เห็นด๎วยปานกลาง  

4 = เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ 1-8) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกตัวเลือกแตํละข๎อ 

(ตัวเลือก 1-5) เพื่อใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 

3) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวม 5  คน 
 

 
ประเด็น/การประเมิน ตัวเลือกระดับความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ 0 0 3 1 1 3.60 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการเข๎ารํวมโครงการ 0 0 3 1 1 3.60 
3.  นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์ เชํน กล๎อง ฯลฯ ที่ต๎องใช๎เป็นการ 0 0 2 2 1 3.80 
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ลํวงหน๎าเพื่อเข๎ารํวมโครงการ 

4.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูลขาํวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน 
และระหวํางรํวมโครงการ 

0 0 4 0 1 3.40 

5.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํมเพื่อนเพื่อชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง 

0 1 1 2 1 3.60 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิง
ปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ 

0 1 0 3 1 3.80 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

0 0 0 4 1 4.20 

8. นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์
ผลงานการถํายภาพเพื่อประกวดในเวทีตํางๆ หลังเสร็จสิ้นโครงการ 

0 0 2 2 1 3.80 

รวมค่าเฉลี่ย 8 ข้อจากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวม 5  คน 3.73 

 
หมายเหตุ   
*   ตัวเลือกระดับความคิดเห็น  1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3 = เห็นด๎วยปานกลาง  

4 = เห็นด๎วยมาก  5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ 1-8) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกตัวเลือกแตํละข๎อ 

(ตัวเลือก 1-5) เพื่อใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 

จากข๎อมูลแสดงคําเฉลี่ยด๎านทัศนคติและความคาดหวังในภาพรวมของนักศึกษาแตํละ
สถาบันข๎างต๎น สามารถน ามาค านวณคําเฉลี่ยรวมทั้ง 3 สถาบัน ดังตารางตํอไปนี้ 

 
ทัศนคติและความคาดหวังในภาพรวมของนักศึกษาแต่ละสถาบัน ค่าเฉลี่ย 

นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  3.46 
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  3.84 
นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมี  3.73 

ค่าเฉลี่ยรวม 3 สถาบัน 3.67 
 
 ข๎อมูลจากทุกตารางในข๎อ 10.2  (ตอนที่ 2 : ข๎อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของ
นักศึกษาที่รํวมโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ปี 2556) ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการฯ มีทัศนคติและความคาดหวังโดยรวมต่อการเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยทั้ง 3 
สถาบันอยู่ในระดับ 3.67 โดยแบํงเป็น 1) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมี
ทัศนคติและความคาดหวังเฉลี่ยในระดับ 3.46  2) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา มีทัศนคติและความคาดหวังเฉลี่ยในระดับ 3.84  และ 3) นักศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีทัศนคติและความคาดหวังเฉลี่ยในระดับ 3.73  ทั้งนี้ 
ประเด็นที่นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตให๎คะแนนสูงสุด คือ “ความคาดหวัง
ที่จะได๎รับความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติเพ่ิมขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ” (ร๎อยละ 4.14) 
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สํวนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาให๎คะแนนสูงสุดในประเด็น 
“ยินดีเข๎ารํวมโครงการ” (ร๎อยละ 4.13) และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติให๎คะแนนสูงสุดในประเด็น “ความคาดหวังที่จะได๎รับประสบการณ์ใหมํๆ ซึ่งเป็น
ประโยชน์ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จสิ้นโครงการ” (ร๎อยละ 4.20)  
 

 1.3 ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการสะพายกล้อง
ท่องวัฒนธรรม ปี 2556 

ความพึงพอใจของนักศึกษาทั้ง 3 สถาบันที่เข๎ารํวมโครงการสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม 
ปี 2556 ปรากฏตามผลการประเมิน ดังนี้ 

1) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต รวม  7  คน  
 

ประเด็น/การประเมิน ตัวเลือกระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และวิทยากร 
1.1  ความรู๎ความสามารถเชิงทฤษฎี ความช านาญด๎านการถํายภาพ 

และด๎านอื่นๆที่เก่ียวข๎อง ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

 
1 

 
3.86 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัตหิน๎าที่ของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ 
และวิทยากรในการให๎ความรู๎ ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า 

0 0 2 4 1 3.86 
 

1.3  ความสามารถของอาจารยผ์ู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษาเข๎าใจและจดจ างําย 

0 0 2 4 1 3.86 
 

1.4 ความสามารถของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรูส๎ิ่งใหมํๆ และมุํงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 0 3 4 0 3.57 

1.5 ความสามารถของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการถํายภาพระหวาํงรํวมโครงการ 

0 0 2 4 1 3.86 

1.6  ความมุํงมั่นของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 0 0 5 2 4.29 

2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคนิค
การถ่ายภาพ ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวชิาตาํงๆ ในภาคการเรียนปกติ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

4.14 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในภาคปฎิบัติของวชิาตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

0 0 1 4 2 4.14 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสรา๎งสรรค์งานภาพถํายเพื่อประกวดในเวทีตาํงๆ  

0 0 1 4 2 4.14 

3. ด้านเวลา 
3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมเดินทางเพื่อ

การถํายภาพ (Field Trip) ในวนัที่ 11 ก.ย. 2556 

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 
0 

 
3.57 
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3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมแสดงผล
งานภาพถําย (Photo Exhibition) ในระหวํางวันที่ 3-31 ต.ค. 2556 

0 1 1 4 1 3.71 

4. ด้านสถานที ่
4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดให้นักศึกษาร่วมเดินทางเพื่อ

การถ่ายภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พิพิธภณัฑ์ของ
เลํน รศ.เกริก ยุ๎นพันธ์ วัดพุทไธยสวรรค์ และตลาดน้ าอโยธยา) ในวันที่ 
11 ก.ย. 2556 

 
0 

 
0 

 
3 

 
4 

 
0 

 
3.57 

4.2  ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานภาพถ่าย 
(Photo Exhibition) ของนักศึกษา วันที่ 3-31 ต.ค. 2556 

0 0 2 5 0 3.71 

5. ด้านการตัดสินภาพถ่ายและรางวัล 
5.1  การตัดสินภาพถํายของนักศึกษาที่สํงผลงานเข๎าประกวดมคีวาม
เหมาะสมและผลการตัดสนิเปน็ที่ยอมรับ 

 
0 

 
0 

 
2 

 
4 

 
1 

 
3.86 

5.2  รางวัลส าหรับนักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกในระดับตํางๆ มีความ
เหมาะสมและยอมรับได ๎

0 0 3 4 0 3.57 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม 
6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอโครงการสะพายกล๎องทํองวัด ปี 2556 ใน
ภาพรวม อยูํในระดับใด 

0 0 2 3 2 4.00 

 

รวมค่าเฉลี่ย 16 ข้อ 
 

3.70 
 
หมายเหตุ   
*   ตัวเลือกระดับความพึงพอใจ  1 = พึงพอใจน๎อยที่สุด 2 = พึงพอใจน๎อย 3 = พึงพอใจปานกลาง  

4 = พึงพอใจมาก 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ 1.1 -6.1) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกตัวเลือกแตํละ

ข๎อ (ตัวเลือก 1-5) เพื่อใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 

จากตารางแสดงคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต ข๎างต๎น สรุปได๎วํา คะแนนความพึงพอใจที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษากลุํมดังกลําว คือ 
คะแนนความพึงพอใจตํอความมุํงมั่นของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการและวิทยากรในการสอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาที่รํวมโครงการ (คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4.29) สํวนคะแนนความพึง
พอใจที่มีคําเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่สอง คือ คะแนนความพึงพอใจตํอเนื้อหาสาระ(ข๎อมูลด๎าน
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคนิคการถํายภาพ ฯลฯ) ที่น าเสนอในโครงการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม  
ร๎อยละ 4.14 นอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมโดยมีคะแนนเฉลี่ย 
ถึงร้อยละ 4.00 
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 2) นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  รวม 15  คน  
 

ประเด็น/ด้าน ตัวเลือกระดับความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1 2 3 4 5 
1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิงทฤษฎี ความช านาญด๎านการถํายภาพ 
และด๎านอื่นๆที่เก่ียวข๎อง ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

 
0 

 
0 

 
5 

 
7 

 
3 

 
3.87 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัตหิน๎าที่ของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ 
และวิทยากรในการให๎ความรู๎ ค าอธิบาย ค าปรึกษา และ 

0 0 2 10 3 4.07 

1.3  ความสามารถของอาจารยผ์ู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษาเข๎าใจและจดจ างําย 

0 0 6 5 4 3.87 

1.4 ความสามารถของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรูส๎ิ่งใหมํๆ และมุํงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 0 5 7 3 3.87 

1.5 ความสามารถของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการถํายภาพระหวํางรํวมโครงการ 

0 0 5 7 3 3.87 

1.6  ความมุํงมั่นของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 0 5 7 3 3.87 

2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคนิค
การถ่ายภาพ ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวชิาตาํงๆ ในภาคการเรียนปกติ 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
6 

 
 
6 

 
 
2 

 
 

3.60 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในภาคปฎิบัติของวชิาตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

0 1 4 8 2 3.73 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสรา๎งสรรค์งานภาพถํายเพื่อการประกวดในเวทีตํางๆ  

0 0 5 7 3 3.87 

3. ด้านเวลา 
3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมเดินทางเพื่อ

การถํายภาพ (Field Trip) ในวนัที่ 11 ก.ย. 2556 

 
0 

 
2 

 
6 

 
5 

 
2 

 
3.47 

3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมแสดงผล
งานภาพถําย (Photo Exhibition) ในระหวํางวันที่ 3-31 ต.ค. 2556 

0 1 3 9 2 3.80 

4. ด้านสถานที ่
4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดให้นักศึกษาร่วมเดินทางเพื่อ

การถ่ายภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พิพิธภณัฑ์ของ
เลํน รศ.เกริก ยุ๎นพันธ์ วัดพุทไธยสวรรค์ และตลาดน้ าอโยธยา) ในวันที่ 
11 ก.ย. 2556 

 
0 

 
1 
 

 
5 
 

 
7 

 
2 

 
3.67 
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4.2  ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานภาพถ่าย 
(Photo Exhibition) ของนักศึกษา วันที่ 3-31 ต.ค. 2556 

0 1 5 8 1 3.60 

5. ด้านการตัดสินภาพถ่ายและรางวัล 
5.1  การตัดสินภาพถํายของนักศึกษาที่สํงผลงานเข๎าประกวดมคีวาม
เหมาะสมและผลการตัดสนิเปน็ที่ยอมรับ 

 
0 

 
1 

 
5 

 
7 

 
2 

 
3.67 

5.2  รางวัลส าหรับนักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกในระดับตํางๆ มีความ
เหมาะสมและยอมรับได ๎

0 0 3 6 6 4.20 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม 
6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอโครงการสะพายกล๎องทํองวัด ปี 2556 ใน
ภาพรวม อยูํในระดับใด 
 

0 0 2 9 4 4.13 

รวมค่าเฉลี่ย 3.82 
   

หมายเหตุ   
*   ตัวเลือกระดับความพึงพอใจ  1 = พึงพอใจน๎อยที่สุด 2 = พึงพอใจน๎อย 3 = พึงพอใจปานกลาง  

4 = พึงพอใจมาก 5 = พึงพอใจมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ 1.1 -6.1) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกตัวเลือกแตํละ

ข๎อ (ตัวเลือก 1-5) เพื่อใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 

จากตารางแสดงคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ข๎างต๎น สรุปได๎วํา คะแนนความพึงพอใจที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษา
กลุํมดังกลําว คือ คะแนนความพึงพอใจตํอการจัดสรรรางวัลส าหรับนักศึกษาที่สํงภาพถํายเข๎า
ประกวดและได๎รับการคัดเลือกในระดับตํางๆ ซึ่งมีความเหมาะสมและยอมรับได๎ (คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 
4.20) สํวนคะแนนความพึงพอใจที่มีคําเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่สอง คือ คะแนนความพึงพอใจตํอการอุทิศ
เวลาในการปฏิบัติหน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการและวิทยากรในการให๎ความรู๎ ค าอธิบาย 
ค าปรึกษา และค าแนะน าแกํนักศึกษา (คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4.07)  

นอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 4.13 
 

3)  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ รวม 5  คน 
 

ประเด็น/การประเมิน ตัวเลือกระดับความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 
1 2 3 4 5 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ และวิทยากร 
1.1  ความรู๎ความสามารถเชิงทฤษฎี ความช านาญด๎านการถํายภาพ 

และด๎านอื่นๆที่เก่ียวข๎อง ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
1 

 
 

3.60 
 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัตหิน๎าที่ของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ
และวิทยากรในการให๎ความรู๎ ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า 

0 0 3 1 1 3.60 
 



 

 

 

 

 

 

 18 

1.3  ความสามารถของอาจารยผ์ู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษาเข๎าใจและจดจ างําย 

0 0 3 2 0 3.60 
 

1.4 ความสามารถของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรูส๎ิ่งใหมํๆ และมุํงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 0 4 0 1 3.40 

1.5 ความสามารถของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพการถํายภาพระหวาํงรํวมโครงการ 

0 0 3 1 1 3.60 
 

1.6  ความมุํงมั่นของอาจารย์ผูด๎ูแลโครงการ และวทิยากรในการ
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 0 0 5 0 4.00 

2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคนิค
การถ่ายภาพ ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวชิาตาํงๆ ในภาคการเรียนปกติ 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
1 

 
 

4.00 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในภาคปฎิบัติของวชิาตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

0 0 1 3 1 4.00 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอในโครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสรา๎งสรรค์งานภาพถํายเพื่อประกวดในเวทีตาํงๆ  

0 0 1 3 1 4.00 

3. ด้านเวลา 
3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมเดินทาง

เพื่อการถํายภาพ (Field Trip) ในวันที่ 11 ก.ย. 2556 

 
0 

 
0 

 
3 

 
1 

 
1 

 
3.60 

3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมแสดงผล
งานภาพถําย (Photo Exhibition) ในระหวํางวันที่ 3-31 ต.ค. 2556 

0 0 0 4 1 4.20 

4. ด้านสถานที ่
4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่จัดให้นักศึกษาร่วมเดินทางเพื่อ

การถ่ายภาพ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา พิพิธภณัฑ์ของ
เลํน รศ.เกริก ยุ๎นพันธ์ วัดพุทไธยสวรรค์ และตลาดน้ าอโยธยา) ในวันที่ 
11 ก.ย. 2556 

 
0 

 
0 

 
2 

 
3 

 
1 

 
3.60 

4.2  ความเหมาะสมของสถานที่จัดแสดงผลงานภาพถ่าย 
(Photo Exhibition) ของนักศึกษา วันที่ 3-31 ต.ค. 2556 

0 0 2 3 1 3.60 

5. ด้านการตัดสินภาพถ่ายและรางวัล 
5.1  การตัดสินภาพถํายของนักศึกษาที่สํงผลงานเข๎าประกวดมคีวาม
เหมาะสมและผลการตัดสนิเปน็ที่ยอมรับ 

 
0 

 
0 

 
4 

 
1 

 
0 

 
3.20 

5.2  รางวัลส าหรับนักศึกษาที่ได๎รับการคัดเลือกในระดับตํางๆ มีความ
เหมาะสมและยอมรับได ๎

0 0 1 4 0 3.80 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม 
6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอโครงการสะพายกล๎องทํองวัด ปี 2556 ใน
ภาพรวม อยูํในระดับใด 

0 0 2 3 0 3.60 

รวมค่าเฉลี่ย 16 ข้อ 3.70 
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หมายเหตุ   
*   ตัวเลือกระดับความพึงพอใจ  1 = พึงพอใจน๎อยที่สุด 2 = พึงพอใจน๎อย 3 = พึงพอใจปานกลาง  

4 = พึงพอใจมาก 5 = พึงพอใจมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ 1.1 -6.1) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกตัวเลือกแตํละ

ข๎อ (ตัวเลือก 1-5) เพื่อใช๎ค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 

จากตารางแสดงคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ข๎างต๎น สรุปได๎วํา คะแนนความพึงพอใจที่มีคําเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษากลุํม
ดังกลําว คือ คะแนนความพึงพอใจตํอความเหมาะสมของชํวงเวลาที่จัดให๎นักศึกษารํวมแสดงผลงาน
ภาพถําย (Photo Exhibition) ในระหวํางวันที่ 3-31 ต.ค. 2556 (คะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4.20) สํวน
คะแนนความพึงพอใจที่มีคําเฉลี่ยสูงเป็นล าดับที่สองนั้น ประกอบด๎วย 2 สํวน คือ คะแนนความพึง
พอใจตํอเนื้อหาสาระ(ข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทคนิคการถํายภาพ ฯลฯ) ที่น าเสนอใน
โครงการ โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมร๎อยละ 4.00 และคะแนนความพึงพอใจตํอความมุํงมั่นของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํนักศึกษาที่รํวมโครงการ โดยมี
คะแนนเฉลี่ยเทํากับร๎อยละ 4.00 เชํนกัน นอกจากนี้ นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการใน
ภาพรวมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 3.60 

สรุประดับความพึงพอใจต่อโครงการในภาพรวมของนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน 
 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉลี่ย 
ความพึงพอใจภาพรวม 

ค่าเฉลี่ยรวม  
3 สถาบัน 

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 4.00  
3.91 

 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 4.13 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 3.60 

 

ตารางข๎างต๎น แสดงให๎เห็นวํา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีความพึงพอใจ
ตํอโครงการในภาพรวมโดยมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4.00  นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยามีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 4.13 และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติมีคะแนนเฉลี่ยร๎อยละ 3.60 และเมื่อค านวณคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 สถาบัน สรุปได๎วํา ระดับ
ความพึงพอใจตํอโครงการในภาพรวมของนักศึกษาทั้ง 3 สถาบันเทํากับร๎อยละ 3.91 

 
 1.4 ตอนที่ 4 การส ารวจความต้องการในการเข้าร่วมโครงการในอนาคต 

จากการประมวลผลในแบบสอบถามตอนที่ 4 พบวํา ผลการส ารวจความต๎องการในการ 
เข๎ารํวมโครงการสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ที่ศูนย์ CADCC จะจัดขึ้นในปีตํอๆไปนั้น สรุปได๎วํา 
นักศึกษาทั้ง 3 สถาบันที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น 27 คน ต๎องการให๎ศูนย์ CADCC จัดโครงการลักษณะนี้
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ในปีตํอไป และต๎องการเข๎ารํวมกิจกรรมของโครงการลักษณะดังกลําวในปีตํอไปเชํนกัน ผลสรุปจาก
แบบสอบถามปรากฏดังตารางตํอไปนี้ 

 

ประเด็นค าถาม 
นักศึกษาท้ัง 3 สถาบันที่เข้าร่วมโครงการ รวมท้ังสิ้น 27 คน 

ค่าเฉลี่ย % ม.เกษมบณัฑิต 
(นักศึกษา 7 คน) 

มร.พระนครศรีอยุธยา 
(นักศึกษา 15 คน) 

ม.หัวเฉียวเฉลืมพระเกียรต ิ
(นักศึกษา 5 คน) 

1. ทํานต๎องการให๎ศูนย์ 
CADCC จัดโครงการฯ ใน
ปีตํอไป หรือไมํ 

  ต๎องการ 7 คน   ต๎องการ 15 คน   ต๎องการ 5 คน   ต๎องการ 100 % (27 
คน) 

 ไมตํ๎องการ 0 คน  ไมตํ๎องการ 0 คน  ไมตํ๎องการ 0 คน  ไมตํ๎องการ 0 % (0 คน) 
2. ทํานต๎องการเข๎ารํวม
กิจกรรมของโครงการฯ 
ในปีตํอไป หรือไมํ 

 ต๎องการ 7 คน   ต๎องการ 15 คน   ต๎องการ 5 คน   ต๎องการ 100 % (27 
คน) 

 ไมตํ๎องการ 0 คน   ไมํต๎องการ 0 คน   ไมํต๎องการ 0 คน  ไมตํ๎องการ 0 % (0 คน) 
 

10.4 ปัญหาและข๎อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่รํวมโครงการสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม 
ปี 2556 

นักศึกษาทั้ง 3 สถาบันที่เข๎ารํวมโครงการสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ปี 2556 ได๎ให๎
ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นจากการเข๎ารํวมโครงการรวมทั้งให๎ข๎อเสนอแนะ สรุปได๎ดังนี้ 
10.5.1 ปัญหาที่พบในโครงการ 

1) นักศึกษาที่รํวมโครงการยังขาดความกระตือรือร๎น ขาดวินัย และไมํรักษาเวลา ท าให๎เพ่ือน
ที่รํวมโครงการต๎องเสียเวลารอ 

2) นักศึกษาจากแตํละสถาบันเข๎ารํวมกิจกรรมน๎อยเกินไป  
3) ชํวงเวลาที่จัดโครงการอยูํในชํวงปิดภาคเรียน ซึ่งนักศึกษาอาจไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการ

ได๎เนื่องจากต๎องเดินทางกลับบ๎านที่ตํางจังหวัด หรืออาจต๎องท างานพิเศษชํวงปิดเทอม 
4) นักศึกษาได๎รับทราบวําต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมของโครงการอยํางกะทันหัน จะมีความพร๎อม

ในการเข๎ารํวมโครงการไมํมากเทําควร 
10.5.2 ข๎อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและด าเนินโครงการในปีตํอไป   

1) ควรให๎อาจารย์ผู๎สอนในวิชาที่เกี่ยวข๎องน านักศึกษาเข๎ารํวมกิจกรรมของโครงการให๎พร๎อม
เพรียงมากข้ึน และก าหนดให๎ท ารายงานหลังจบกิจกรรม 

2) ควรเดินทางไปในสถานที่ที่แปลกใหมํกวําเดิมหากจัดโครงการลักษณะนี้อีกครั้งในอนาคต 
3) อาจารย์และวิทยากรที่ท าหน๎าที่ดูแลนักศึกษาในโครงการ เป็นบุคคลที่มีความสามารถและ

นําสนใจมาก  อยํางไรก็ตาม ควรมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให๎ความรู๎แกํนักศึกษาในโครงการ
ตํางๆ ของศูนย์ CADCC ครั้งตํอๆ ไปด๎วย 
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1.1.4  การประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
1.1 ตัวบ่งช้ีที่ 1 
 เกณฑ์ : จ านวนนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 หรือเทํากับ 36 คน จาก
จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมายรวมทั้ง 3 สถาบัน 60 คน (สถาบันละ 30 คน) 
 ผลจากการด าเนินโครงการ  : มีนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการรวมทั้ง 3 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 27 คน 
คิดเป็นร๎อยละ60  ของจ านวนนักศึกษากลุํมเป้าหมายทั้งหมด 60  คน  
 สรุปผล : ไมํบรรลุเป้าหมาย 
 
1.2 ตัวบ่งช้ีที่ 2  
 เกณฑ์ : ทัศนคติและความคาดหวังในทางบวกของนักศึกษาที่มีตํอการเข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ย 
ไมํน๎อยกวํา 3.51 
 ผลจากการด าเนินโครงการ  : ผลจากแบบสอบถาม สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการฯ มี
ทัศนคติและความคาดหวังโดยรวมตํอการเข๎ารํวมโครงการเฉลี่ยทั้ง 3 สถาบันอยูํในระดับ 3.67 
 สรุปผล  บรรลุเป้าหมาย 
 
1.3 ตัวบ่งช้ีที่ 3 
 เกณฑ์ :ความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51  
 ผลจากการด าเนินโครงการ : ผลจากแบบสอบถาม สรุปได๎วํา นักศึกษาทั้ง 3 สถาบันมีคะแนน
เฉลี่ยเกี่ยวกับความพึงพอใจตํอโครงการในภาพรวมเทํากับร๎อยละ 3.91  
 สรุปผล  บรรลุเป้าหมาย 
 

1.1.5  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 รวมทั้งสิ้น 17,150 บาท 
 

1.1.6  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
ไม่มี 

 

1.1.7  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 
 การไมบํรรลุเป้าหมายของตัวบํงชี้ที่ 1 (นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ ร๎อยละ 60 ต่ ากวําเป้าหมายที่
ก าหนดไว๎ที่ร๎อยละ 80) เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มีข๎อติดขัดในเรื่องการขอใช๎รถของสถาบันที่ไมํสามารถจัดรถขนาดใหญํเพ่ือรองรับ
นักศึกษาตามจ านวนเป้าหมายได๎  ทั้งนี้ มีนักศึกษาบางสํวนของทั้ง 2 สถาบันข๎างต๎น ต๎องรํวม
เดินทางกับรถของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตด๎วยเชํนกัน  ข๎อจ ากัดดังกลําว เป็นปัจจัยภายนอกที่ศูนย์ 
CADCC ไมํสามารถควบคุมได๎  
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 อย่างไรก็ตาม ศูนย์ CADCC ยังสามารถด าเนินโครงการให้บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้
ที่ 2 และตัวบ่งชี้ท่ี 3 โดยเฉพาะตัวบํงชี้ที่ 3 ที่สะท๎อนให๎เห็นวํานักศึกษาทั้ง 3 สถาบันมีคะแนนเฉลี่ย
เกี่ยวกับความพึงพอใจตํอโครงการในภาพรวมเทํากับร๎อยละ 3.91 ทั้งนี้ เนื่องจากศูนย์ CADCC  ให๎
ความส าคัญกับการสร๎างเสริมประสบการณ์ให๎แกํนักศึกษาผํานกิจกรรมหลัก 3 ด๎าน คือ 1) การ
เดินทางไปศึกษาหาความรู๎นอกสถานที่โดยมีอาจารย์จากทั้ง 3 สถาบันคอยดูแลและให๎ความรู๎ตลอด
การเดินทาง 2) การเปิดโอกาสให๎นักศึกษาสํงผลงานภาพถํายเข๎าประกวด และ 3) การสร๎างเครือขําย
อาจารย์และนักศึกษาระหวําง 3 สถาบันเพ่ือมิตรภาพและความรํวมมือที่จะเกิดขึ้นตํอไปในอนาคต 
ทั้งนี้ การบรรลุเป้าหมายของตัวบํงชี้ที่ 2 และตัวบํงชี้ที่ 3 จึงถือวําเป็นแนวโน๎มที่ดีส าหรับการจัด
โครงการลักษณะดังกลําวในปีตํอไป  
 1.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการสนับสนุนโครงการ มีดังนี้ 
        1) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณอยํางเพียงพอและมีระบบการเบิกจํายที่สะดวก
รวดเร็ว เพื่อให๎การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากขึ้น 
        2) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนรถรับสํงนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการในขนาดและจ านวนที่
เพียงพอส าหรับนักศึกษาจ านวน 30 คนขึ้นไป มิฉะนั้น อาจเป็นข๎อจ ากัดที่ท าให๎นักศึกษาบางสํวนไมํ
ต๎องการเข๎ารํวมโครงการ 
        3) มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการโดยอนุญาตอยํางเป็นทางการ
ให๎ศูนย์ CADCC สามารถใช๎ชํองทางการประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยูํ โดยศูนย์ CADCC 
สามารถขอใช๎ชํองทางดังกลําวในชํวงเวลาที่ท าให๎นักศึกษาสามารถรับทราบขําวสารและเตรียมตัวเข๎า
รํวมโครงการได๎ทันเวลา 

 
 
 2.1 โครงการเส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือ
การออกแบบ ได๎ด าเนินโครงการจัดอบรมสัมมนา โดยผลการด าเนินโครงการปรากฏ ดังนี้  
ผลการด าเนินงานในภาพรวม  

2.1.1 ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 65 คน ดังนี้  
1. ผู๎แทนศูนย์ CADCC (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์) รวม 4  คน  
2. อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  4  คน  
3.  อาจารย์ส านักบรรสาร       3  คน  
4.   นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               32  คน  
5.  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์                22  คน  

รวมผู๎แทนศูนย์ CADCC และอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น              11  คน  
รวมนักศึกษาท้ัง 2 คณะที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น              54  คน  
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2.1.2 ด้านคุณภาพ  
        1. นักศึกษาและผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎จากเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริง
จากการท างานด๎านการออกแบบและการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ 3 มิติประเภทเสื้อยืด ที่น าเสนอโดย
คุณรัตนะ บุญชัยศรี  
        2  นักศึกษาได๎รับองค์ความรู๎จากผู๎ที่มีประสบการณ์ในชีวิตจริงที่หลากหลาย ซึ่งแตกตํางจากที่
เรียนมา สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพตํอไป  
       3.  นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่วําด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  ให๎สามารถ
ประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  
       4.  ศูนย์ CADCC มีบทบาทในการสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหา
ความรู๎จากวิทยากร มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการ
ตํางๆ มาก  
       5. ศูนย์ CADCC ได๎ด าเนินกิจกรรมที่สร๎างพ้ืนฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการประกอบ
วิชาชีพในชีวิตจริง   
        6.ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ  (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC) เป็นที่รู๎จักมากขึ้นส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่รู๎จักส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได๎แกํวิทยากรของโครงการ 
ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางศูนย์ CADCC  กับหนํวยงานภายนอกได๎ตํอไป  
 
2.1.3 ผลการประเมินโครงการประจ าปีการศึกษา 2556  
              1.นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 54 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.50 ของจ านวน
นักศึกษา กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน  
             2.นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข๎ารํวมโครงการจ านวน  37 คน คิดเป็นร๎อย
ละ 68.52 ของ จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการจ านวน 54 คน  
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี   

1. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน  17 คน  แบํ ง เป็น  นักศึกษา
ชาย 9 คน (คิดเป็นร๎อยละ 52.94) นักศึกษาหญิง 8 คน (คิดเป็นร๎อยละ 47.06)  
2. นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 20 คน แบํงเป็น นักศึกษาชาย 4 คน (คิดเป็น
ร๎อยละ 20) นักศึกษาหญิง 16 คน (คิดเป็นร๎อยละ80)  

3. แหลํงข๎อมูลที่ท าให๎รู๎จักโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี  

          เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC          0   คน  ร๎อยละ  0     

การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC       17  คน  ร๎อยละ  45.94  

สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย                             4   คน  ร๎อยละ  10.81    

การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน     10  คน  ร๎อยละ  27.03  

อ่ืนๆ                          6    คน  ร๎อยละ  16.22 
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ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเส้นสายลายผ้า
กับรัตนะ บุญชัยศรี  
ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาท่ีรํวมโครงการเส๎นสาบลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี ปรากฏ  

ตามผลการประเมิน ดังนี้   

 
           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ  0 5 5 11 16 4.03 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการ

เข๎ารํวมโครงการ  
0 4 7 17 9 3.84 

3.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูล
ขําวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน และ
ระหวํางรํวมโครงการ  

0 4 8 12 13 3.92 

4.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํม
เพ่ือนเพ่ือชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง  

0 6 8 10 13 3.81 

5.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

0 3 3 16 15 4.16 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ  

0 3 2 17 15 4.19 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
แรงบันดาลใจในการสร๎ า งสรรค์
ผลงานเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

0 3 2 13 19 4.30 

รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎อ  4.04 
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หมายเหตุ  
*ตัวเลือกระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3 = เห็นด๎วยปานกลาง 
4 = เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด  
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ1-7) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกแตํละข๎อ (ตัวเลือก1-
5) เพ่ือค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ  
  

จากตารางในข๎อ 10.2 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ เส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ 
บุญชัยศรี มีทัศนคติและความคาดหวังในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก (รวม
คําเฉลี่ย 7 ข๎ออยูํในระดับ 4.04 ) โดยประเด็นการประเมินที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษามี
คาดหวังวําจะได๎รับแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงานการออกแบบเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการซึ่งคําเฉลี่ยอยูํในระดับ 4.30  
ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ เส้นสายลายผ้ากับรัตนะ   
บุญชัยศรี  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รํวมโครงการเส๎นสาบลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี  ปรากฏ
ตาม ผลการประเมิน ดังนี้  

 
           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิง
ทฤษฎี และความช านาญ และความ
ช านาญด๎านอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง ของ
อาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

0 2 5 14 16 4.19 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ 
ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า
แกํนักศึกษา 

0 2 5 13 17 4.22 

1.3  ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษา
เข๎าใจและจดจ างําย 

0 2 6 13 16 4.16 
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1.4 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรู๎สิ่ ง
ใหมํๆ และมํุงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 2 4 15 16 4.22 

1.5 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในความรู๎ เกี่ยวกับเส๎นสายลายผ๎า
ระหวํางรํวมโครงการ 

 
 

0 1 5 14 17 4.27 

1.6  ความมุํงม่ันของอาจารย์ผู๎ดูแล
โ ค ร งก า ร  แล ะวิ ท ย าก ร ในกา ร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 2 3 14 18 4.30 

                                                                                    ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 4.23 
2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูล
ด้าน เส้นสายลายผ้า ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาตํางๆ ใน
ภาคการเรียนปกติ 

0 3 5 11 18 4.19 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ ในภาคปฎิบัติของวิชา
ตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

0 2 4 15 16 4.27 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เส๎นสายลายผ๎าเพ่ือการประกวดใน
เวทีตํางๆ 

0 2 5 13 17 4.27 

  ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 4.24 
3. ด้านเวลา 

3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา 

0 4 6 14 13 3.97 
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3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํ วมแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

0 2 5 15 15 4.16 

                                                                                               ค่าเฉลี่ยด้านเวลา 4.24 
4. ด้านสถานที่และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่
จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รํมเกล๎า 

 

0 2 3 17 15 4.22 

4.2  ความเหมาะสมและการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่แกํผู๎เข๎ารํวม
อบรมสัมมนา 

0 2 5 18 12 4.08 

ค่าเฉลี่ยด้านสถานที่และบริการ 4.15 
5. ด้านอาหารว่าง 
    5.1  ปริมาณและรสชาติอาหารที่
ให๎บริการ 

1 3 13 11 9 3.65 

    5.2  เครื่องดื่มท่ีให๎บริการ 1 4 13 12 7 3.54 
ค่าเฉลี่ยด้านอาหาร 3.60 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม  
    6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอ
โครงการเส๎นสายลายผ๎าอยํางไร  

0 2 2 16 17 4.30 

รวมค่าเฉลี่ย16 ข้อ 4.09 
 

 จากตารางในข๎อ 10.3 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับ
รัตนะ บุญชัยศรี  มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับพึงพอใจมาก (รวม
คําเฉลี่ยทั้ง 6 ด๎าน 16 ข๎อ อยูํ ในระดับ 4.09 )  และความคิดเห็นในภาพรวม มีความพึงพอใจตํอ
โครงการ อยูํในระดับ พึงพอใจมาก  คํา เฉลี่ย 4.30  สํวนประเด็นการประเมิน 2 ด๎านจากด๎าน
อาจารย์ผู๎สอนและด๎านเนื้อหาสาระ มีคําเฉลี่ยระดับ ความพึงพอใจมาก ที่ใกล๎เคียงกันคือ ระดับ 4.23 
– 4.24   
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2.1.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเส้นสายลายผ้ากับ
รัตนะ  บุญชัยศรี  

นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี ได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ที่พบเห็นจากการเข๎ารํวมโครงการ และให๎ข๎อเสนอแนะ ดังนี้  
            
ปัญหา  

เนื่องจากมีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวนมากและระหวํางการด าเนินโครงการ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางราบรื่นดังนั้นจึงไมํมีปัญหา 
  
ข้อเสนอแนะ  

นักศึกษาที่เข๎ารํวมสัมมนา นอกจากนักศึกษาที่ได๎รับเสื้อจากการตอบค าถามได๎แล๎วนั้น ยังมี
นักศึกษาอีกจ านวนไมํน๎อยที่อยากได๎เสื้อเชํนกัน ดังนั้น ในการจัดงานสัมมนาโครงการตํอไป ควรจะมี
การขายเสื้อให๎นักศึกษาที่สนใจ ในราคาพิเศษ  
 
 
3.1. โครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการ
ออกแบบ ได้ด าเนินโครงการจัดอบรมสัมมนา โดยผลการด าเนินโครงการปรากฏ ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 3.1.1 ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 24 คน ดังนี้ 
 1.  ผู๎แทนศูนย์ CADCC (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์) รวม 4  คน 
 2.  อาจารย์อ านวย  อังกาบสี รองอธิการบดี วิทยาเขตรํมเกล๎า 1  คน 
 3.  อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3  คน 
 4.  อาจารย์ส านักบรรสาร      3  คน 
 5.  เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์       1  คน 
 6.  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์            12  คน 
 รวมผู๎แทนศูนย์ CADCC และอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น    12  คน 
 รวมนักศึกษาทั้ง 1 คณะที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น         12  คน 
 

3.1.2 ด้านคุณภาพ 
    1. นกัศึกษาและผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎จากเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริงจาก
การท างานด๎านโฆษณาและการตลาด โดยคุณประกิต กอบกจิวัฒนา 
 2. นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษาที่วํา
ด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให๎สามารถประกอบ
วิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
     3. ศูนย์ CADCC มีบทบาทในการสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎
จากวิทยากร มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการตํางๆมาก 
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      4. ศูนย์ CADCC ได๎ด าเนินกิจกรรมที่สร๎างพ้ืนฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการประกอบ
วิชาชีพในชีวิตจริง  
      5. ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 
for Competition: CADCC) เป็นที่รู๎จักมากขึ้นส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และเจ๎าหน๎าที่ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่รู๎จักส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได๎แกํวิทยากรของโครงการ ซึ่งจะสํงผลให๎
เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางศูนย์ CADCC กับหนํวยงานภายนอกได๎ตํอไป          
 
       3.1.3.ผลการประเมินโครงการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
       นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 15 ของจ านวนนักศึกษา
กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน 
        นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข๎ารํวมโครงการจ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของ
จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการจ านวน 12 คน 
 
 
 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

1.) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 12 คน  แบํงเป็น 
นักศึกษาชาย 3 คน (คิดเป็นร๎อยละ 25) นักศึกษาหญิง 9 คน (คิดเป็นร๎อยละ75) 
2.) แหลํงข๎อมูลที่ท าให๎รู๎จักโครงการ 
          เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC            4  คน ร๎อยละ  33.33    
 การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC          6  คน ร๎อยละ  50 
 สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย                              2  คน ร๎อยละ  16.67   
 การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน       0  คน ร๎อยละ  0 
 อ่ืนๆ                          0  คน ร๎อยละ  0 

ตอนที่ 2 :  ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 
ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่รํวมโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา ปรากฏ 
ตามผลการประเมิน ดังนี้  
 

           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ  0 0 2 5 5 4.25 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการ

เข๎ารํวมโครงการ  
0 0 2 5 5 4.25 
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3.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูล
ขําวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน และ
ระหวํางรํวมโครงการ  

0 0 4 4 4 4 

4.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํม
เพ่ือนเพ่ือชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง  

0 0 6 3 3 3.75 

5.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

0 0 1 6 5 4.3 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ  

0 0 2 5 5 4.25 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
แรงบันดาลใจในการสร๎ า งสรรค์
ผลงานเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

0 0 2 5 5 4.25 

รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎อ  4.15 
 
 
หมายเหตุ 

*ตัวเลือกระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3= เห็นด๎วยปานกลาง  
 4= เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ1-7) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกแตํละข๎อ 
(ตัวเลือก1-5) เพ่ือค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 

 
จากตารางข๎างต๎น  สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีทัศนคติและความคาดหวังในการเข๎า

รํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก(รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎ออยูํในระดับ 4.15 ) โดยประเด็นการ
ประเมินที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษามีความคาดหวังวําจะได๎รับความรู๎เชิงทฤษฎีและ
ทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งคําเฉลี่ยอยูํในระดับ 4.30 
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ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รํวมโครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต  กอบกิจวัฒนา ปรากฏตามผลการ
ประเมิน ดังนี้  
 

           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิง
ทฤษฎี และความช านาญ และความ
ช านาญด๎านอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง ของ
อาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

0 0 5 5 2 3.75 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ 
ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า
แกํนักศึกษา 

0 0 3 7 2 3.9 

1.3  ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษา
เข๎าใจและจดจ างําย 

0 0 5 5 2 3.75 

1.4 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรู๎สิ่ ง
ใหมํๆ และมํุงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 0 2 6 4 4.1 

1.5 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในความรู๎ เกี่ยวกับเส๎นสายลายผ๎า
ระหวํางรํวมโครงการ 
 
 
 

0 1 2 7 3 4.25 
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1.6  ความมุํงม่ันของอาจารย์ผู๎ดูแล
โ ค ร งก า ร  แล ะวิ ท ย าก ร ในกา ร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 0 3 6 3 4 

                                                                                    ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 3.9 
2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูล
ด้าน เส้นสายลายผ้า ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาตํางๆ ใน
ภาคการเรียนปกติ 

0 1 1 7 3 4 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ ในภาคปฎิบัติของวิชา
ตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

0 0 3 5 4 4.08 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เส๎นสายลายผ๎าเพ่ือการประกวดใน
เวทีตํางๆ 

0 0 3 5 4 4.08 

  ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 4.05 
3. ด้านเวลา 

3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา 

0 0 4 7 2 3.8 

3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํ วมแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

0 0 4 8 1 3.75 

                                                                                               ค่าเฉลี่ยด้านเวลา 3.77 
4. ด้านสถานที่และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่
จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รํมเกล๎า 

 

0 0 2 7 3 4.08 
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4.2  ความเหมาะสมและการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่แกํผู๎เข๎ารํวม
อบรมสัมมนา 

0 0 3 6 3 4 

ค่าเฉลี่ยด้านสถานที่และบริการ 4.04 
5. ด้านอาหารว่าง 
    5.1  ปริมาณและรสชาติอาหารที่
ให๎บริการ 

0 1 3 6 2 3.75 

    5.2  เครื่องดื่มท่ีให๎บริการ 0 1 2 7 2 3.8 
ค่าเฉลี่ยด้านอาหาร 3.77 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม  
    6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอ
โครงการเส๎นสายลายผ๎าอยํางไร  

0 0 1 9 2 4.08 

รวมค่าเฉลี่ย16 ข้อ 3.9 
 

 
   จากตารางในข๎อ 10.3 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต  

กอบกิจ  วัฒนา มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับพึงพอใจปานกลาง (รวม
คําเฉลี่ยทั้ง 6 ด๎าน 16 ข๎อ อยูํในระดับ 3.90) และความคิดเห็นในภาพรวม มีความพึงพอใจตํอ
โครงการ อยูํในระดับพึงพอใจมาก คําเฉลี่ย 4.08 

 
3.1.4  ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่รํวมโครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต  
กอบกิจวัฒนา  นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ ไมไํด๎ให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นจากการเข๎ารํวม
โครงการ  
 
ปัญหา เนื่องจากมีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวนมากและระหวํางการด าเนินโครงการ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางราบรื่นดังนั้นจึงไมํมีปัญหา 
  
ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 34 

4.1 โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
ได๎ด าเนินโครงการจัดอบรมสัมมนา โดยผลการด าเนินโครงการปรากฏ ดังนี้  
ผลการด าเนินงานในภาพรวม  
ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 4.1.1 ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 50 คน ดังนี้ 
 1.  ผู๎แทนศูนย์ CADCC (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์) รวม  4  คน 
 2.  ทํานดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดฝ่ายวางแผนและพัฒนา  1  คน 
 3.  อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  1  คน 
 4.  อาจารย์ส านักบรรสาร       2  คน 
 5.  เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์        1  คน 
 6.  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์              24 คน 
 7. นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์     17 คน 
 รวมผู๎แทนศูนย์ CADCC และอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น              9 คน 
 รวมนักศึกษาทั้ง 2 คณะที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น            41 คน 
 

4.1.2 ด้านคุณภาพ 
         1. นักศึกษาและผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎จากเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริง
จากการท างานด๎านการจัดดอกไม๎โดยคุณมณีรัตน์  ทาบูราณ 
 2.  นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่วําด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให๎
สามารถประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        3.  ศูนย์ CADCC มีบทบาทในการสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหา
ความรู๎จากวิทยากร มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการ
ตํางๆ มาก 
        4. ศูนย์ CADCC ได๎ด าเนินกิจกรรมที่สร๎างพ้ืนฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการ
ประกอบวิชาชีพในชีวิตจริง  
         5. ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC) เป็นที่รู๎จักมากขึ้นส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่รู๎จักส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได๎แกํวิทยากรของโครงการ 
ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางศูนย์ CADCC  กับหนํวยงานภายนอกได๎ตํอไป           
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4.1.3 ผลการประเมินโครงการประจ าปีการศึกษา 2556 
              นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.25 ของจ านวน
นักศึกษากลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน 
             นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข๎ารํวมโครงการจ านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการจ านวน 41 คน 
 
. 
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  
นักศึกษา จ านวน 41 คน  แบํงเป็น นักศึกษาชาย 8 คน (คิดเป็นร๎อยละ 19.51) นักศึกษาหญิง 
33 คน (คิดเป็นร๎อยละ80.49) 

แหลํงข๎อมลูที่ท าให๎รู๎จักโครงการ 
          เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC            3 คน ร๎อยละ   7.31 
 การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC         26  คน ร๎อยละ  63.41 
 สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย                           2  คน ร๎อยละ    4.87 
 การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน       6  คน ร๎อยละ   14.63 
 อ่ืนๆ                        4  คน ร๎อยละ    9.78 

 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 

ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่รํวมโครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ 
ปรากฏตามผลการประเมิน ดังนี้  
 

 
           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ  0 2 8 15 16 4.09 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการ

เข๎ารํวมโครงการ  
0 3 10 22 6 3.75 

3.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูล
ขําวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน และ
ระหวํางรํวมโครงการ  

 
0 

 
3 

 
14 

 
19 

 
5 

 
3.63 

4.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํม
เพ่ือนเพ่ือชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง  

1 7 13 14 6 3.41 
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5.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

 
0 

 
0 

 
8 

 
26 

 
7 
 

 
3.97 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ  

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
9 

 
 

22 

 
 

10 

 
 

4.02 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
แรงบันดาลใจในการสร๎ า งสรรค์
ผลงานเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

0 2 13 20 6 3.73 

รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎อ  3.80 
 
หมายเหตุ 

*ตัวเลือกระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3= เห็นด๎วยปานกลาง  
 4= เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปรากฏในแตํละข๎อ (ข๎อ1-7) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกแตํละข๎อ 
(ตัวเลือก1-5) เพ่ือค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 
จากตารางในข๎อ 10.2ข๎างต๎น  สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีทัศนคติและความคาดหวัง

ในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับเห็นด๎วยปานกลาง (รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎ออยูํในระดับ 3.80 )  
โดยประเด็นการประเมินที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการซึ่งคําเฉลี่ยอยูํ
ในระดับ 4.09 
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ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รํวมโครงการมณีรัตน์ ทาบูราณ ปรากฏตามผลการประเมิน ดังนี้  

           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิง
ทฤษฎี และความช านาญ และความ
ช านาญด๎านอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง ของ
อาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

 
 

0 

 
 
1 

 
 
8 

 
 

19 

 
 

13 

 
 

4.07 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ 
ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า
แกํนักศึกษา 

 
 

0 

 
 
2 

 
 
7 

 
 

21 

 
 

11 

 
 

4.09 

1.3ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษา
เข๎าใจและจดจ างําย 

 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
4 

 
 

23 

 
 

14 

 
 

4.24 

   1.4 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรู๎สิ่ ง
ใหมํๆ และมํุงมั่นพัฒนาตนเอง 

 
0 

 
0 

 
4 

 
26 

 
11 

 
4.17 

1.5 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในความรู๎ เกี่ยวกับเส๎นสายลายผ๎า
ระหวํางรํวมโครงการ 
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1.6  ความมุํงม่ันของอาจารย์ผู๎ดูแล
โ ค ร งก า ร  แล ะวิ ท ย าก ร ในกา ร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักศึกษาที่รํวมโครงการ 
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4.14 

                                                                                    ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 4.11 
2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูล
ด้าน เส้นสายลายผ้า ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาตํางๆ ใน
ภาคการเรียนปกติ 
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3.9 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ ในภาคปฎิบัติของวิชา
ตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 
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3.9 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เส๎นสายลายผ๎าเพ่ือการประกวดใน
เวทีตํางๆ 
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  ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 3.9 
3. ด้านเวลา 

3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา 

 
0 

 
1 

 
14 

 
17 

 
9 

 
3.8 

                                                                                              ค่าเฉลี่ยด้านเวลา 3.8 
4. ด้านสถานที่และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ 

4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่
จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รํมเกล๎า 

 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
5 

 
 

27 

 
 
9 

 
 

4.0 

ค่าเฉลี่ยด้านสถานที่และบริการ 
       
     4.0 
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5. ความคิดเห็นในภาพรวม  
    5.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอ
โครงการเส๎นสายลายผ๎าอยํางไร  
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รวมค่าเฉลี่ย12 ข้อ 3.86 
 
 
จากตารางในข๎อ 10.3 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ 
มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับปานกลาง (รวมคําเฉลี่ยทั้ง 5 ด๎าน 12 ข๎อ 
อยูํ ในระดับ 3.86 )  และความคิดเห็นในภาพรวม มีความพึงพอใจตํอโครงการ อยูํในระดับ พึงพอใจ
มาก คําเฉลี่ย 4.00   
 
4.1.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่รํวมโครงการ ที่พบเห็นจากการเข๎ารํวมโครงการ ไมํมีปัญหาและ
ข๎อเสนอแนะใดๆ 
 
ปัญหา  เนื่องจากมีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการและระหวํางการด าเนินโครงการ สามารถปฏิบัติงานได๎
อยํางราบรื่นดังนั้นจึงไมํมีปัญหา 
  
ข้อเสนอแนะ  เนื่องจากมีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการและระหวํางการด าเนินโครงการ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางราบรื่นดังนั้นจึงไมํมีข๎อเสนอแนะใดๆ 
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1.2 การส่งผลงานเข้าประกวดของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) ที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2556 
 
เดือนมิถุนายน 2556 
 - โครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม จัดโดย ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎าน
ศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC )  ในเดือนมิถุนายน 2556 ในการนี้ทางศูนย์ศักยภาพ
การแขํงขันด๎านศิลปะเ พ่ือการออกแบบ (CADCC )  ไดร๎ํวมกับ 3 มหาวิทยาลัย ได๎แกํ 

1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
3.มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา                       

ในการนี้ มีนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการฯ ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย รวมทั้งสิ้น  60 คน และสํงผลงานเข๎า
ประกวดทั้งหมดกวํา 100 ผลงาน มีผู๎ชนะการประกวดโดยแบํงแตํละประเภทตามรายชื่อดังตํอไปนี้ 

1. นายปิยะวัฒน์ ฉายดวงฤดีพร ชนะเลิศ มรภ.พระนครศรีอยุธยา  ประเภท CANDID 
2. นายวิษณุ พระศิริโกศล รองชนะเลิศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภท CANDID 
3. นายสมัย ชัยแสง ชมเชย  ม.เกษมบัณฑิต  ประเภท CANDID                                                       
4. นายวิษณุ พรศิริโกศล ชมเชย  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภท CANDID 
5. นายรวีโรจน์ แซํอ่ึง ชนะเลิศ  ม.เกษมบัณฑิต ประเภท LANDSCAPE 
6. นายภูริวัจน์ โพธิ์ประสาท รองชนะเลิศ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประเภท 

LANDSCAPE 
7. นายรวีโรจน์ แซํอ่ึง ชมเชย ม.เกษมบัณฑิต ประเภท LANDSCAPE 
8. นายปิยะวัฒน์  ฉายดวงฤดีพร ชมเชย มรภ.พระนครศรีอยุ ธยา  ประเภท 

LANDSCAPE 
 
 
เดือนกรกฎาคม 2556 
- โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “100 ปี ชาตกาล ป๋วย อ๊ึงภากรณ์” จัดโดยมูลนิธิ
เสถียรโกเศศ – นาคะประทีป ในระหวํางวันที่ 15 มกราคม 2556 – 28 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งเป็น
โครงการเตรียมงานร าลึก 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ซึ่งการจัดกิจกรรมตํางๆ
นี้เพ่ือเผยแพรํแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ให๎แพรํหลายและสร๎างความตระหนักรู๎
ตํอผู๎คนในสังคม เกี่ยวกับแนวคิด และเจตนารมณ์ ในการพัฒนาชาติ และคุณภาพชีวิต ตามแนวทาง
ของทําน ที่มี ความจริง ความงาม และความดี เป็นองค์ประกอบของคุณธรรมที่ส าคัญ 

ในการนี้ทางศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได๎สํงผลงาน
ของนักศึกษาเข๎ารํวมแขํงขันการประกวด โดยมี อาจารย์ณัฐพล ชูลิกรณ์ เป็นผู๎ให๎ค าปรึกษา ในการนี้
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได๎รับรางวัลชมเชย  2 รางวัล รายชื่อ
ผู๎ที่ได๎รับรางวัลมีดังตํอไปนี้ 
รางวัลชมเชย 
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 ได๎รับเงินรางวัลคนละ 5,000 บาท พร๎อมประกาศนียบัตร ได๎แกํ 
 1.นายวรมันต์  เพ็ชรสังวาล    นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 2.นางสาวปรียาลักษณ์ เพชรแอน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
เดือนกันยายน 2556  
- โครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์ “หัวข้อแม่น้ าของเราชีวิตของเรา” จัดโดย
สมาคมสร๎างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม (ACED)  รํวมกับเครือขํายปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ (The South East Asia Regional Working Group on 
Biodiversity)  ได๎ท างานรณรงค์ในโครงการแมํน้ าของเรา ชีวิตของเรา (Our River Our Life) เพ่ือ
รณรงค์สํงเสริมให๎เด็กและเยาวชนได๎ตระหนักถึงความส าคัญของแมํน้ าและสภาพปัญหาความเสื่อม
โทรมของแมํน้ า การจัดกิจกรรมประกวดสื่อโปสเตอร์รณรงค์เพ่ือปกป้องและอนุรักษ์แมํน้ า  ครั้งนี้ 
มุํงหวังให๎เด็กและเยาวชนมีความตระหนักตํอปัญหาสิ่งแวดล๎อมซึ่งเป็นเรื่องใกล๎ตัวและเป็นกิจกรรมที่
สนับสนุนให๎นักเรียน นิสิต นักศึกษา มีสํวนรํวมในการคิดสร๎างสรรค์ และแสดงความสามารถในการ
รณรงค์ผํานการออกแบบสื่อโปสเตอร์รณรงค์เพ่ือการปกป้องและอนุรักษ์แมํน้ าดังกลําว 
 ในการนี้ทางศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได๎สํงนักศึกษา
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รํวมประกวดโดยใช๎ชื่อกลุํม  “รองเท๎าแตะ”  
ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รายชื่อผู๎ที่ได๎รับรางวัลมีดังตํอไปนี้ 
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 
 ได๎รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร๎อมประกาศนีย์บัตร ได๎แกํ  
1.นายวรวุฒิ     บุญเลิศ    นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
2.นางสาวแอนนา  สมานมิตร  นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
3.นางสาวสุดารัตน์ โฉมขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
 
เดือนตุลาคม 2556 
- โครงการ SHNIT BANGKOK PLAYGROUND ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการ
ออกแบบ  (CADCC)  ไ ด๎ รั บ เชิญจาก เทศกาลภาพยนตร์ สั้ นน านาชาติ  SHNITBANGKOK 
PLAYGROUND ให๎น าผลงานนักศึกษาเขารํวมแสดง ในระหวํางวันที่ 4-6 ตุลาคม 2556 ทางศูนย์ฯ 
จึงได๎น าผลงานภาพยนตร์สั้น สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ และสาขาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข๎ารํวมสดงภายในงานพร๎อมทั้งน านักศึกษาเข๎ารํวม
ชมงานภาพยนตร์สั้นในเทศกาลดังกลําว ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีดังตํอไปนี้ 
กิจกรรมภายในงาน 
 1.Watching ชมภาพยนตร์นานาชาติที่คัดเลือกจากทั่วโลกกวํา 64 เรื่อง 
 2.Student Showcase พ้ืนที่โชว์ผลงานของนักศึกษา 
 3.Technician Station เรียนรู๎เทคนิคการถํายท าและการเขียนบทภาพยนตร์ จากวิทยากร
มืออาชีพ 
 4.AnimationZone แสดงผลงานนักศึกษาที่ผํานการประกวดอนิเมชั่นกวํา 10 มหาวิทยาลัย 
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 5.Playing Zone รํวมสนุกกับเครื่องเลํน Interactive media ที่ได๎รับการสนับสนุนจาก SAE 
institute 
 
เดือนมกราคม 2557 
- โครงการเส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี เป็นโครงการอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยศูนย์ศักยภาพ
การแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) โดยรํวมกับ2 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และ คณะศิลปะศาสตร์ โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ดร.สกนธ์ ภูํงามดี เป็นผู๎ควบคุมและดูแลการจัด
อบรมโครงการดังกลําวในครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์
จริงภายนอกห๎องเรียนจากวิทยากร ท าให๎สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ในการประกอบอาชีพหรือ
สร๎างสรรค์ผลงานตํอไป  
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
- โครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา เป็นโครงการอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยศูนย์
ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) โดยรํวมกับ คณะศิลปะศาสตร์ โดยมี
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ดร.สกนธ์ ภูํงามดี เป็นผู๎ควบคุมและดูแลการจัดอบรมโครงการดังกลําวในครั้งนี้ ซึ่ง
การจัดอบรมสัมมนาเพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์จริงภายนอกห๎องเรียนจาก
วิทยากร ท าให๎สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างสรรค์ผลงานตํอไป  
 
 
- โครงการท าได้ง่ายจัง เป็นโครงการอบรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะ
เพ่ือการออกแบบ (CADCC) โดยรํวมกับ 2 คณะ  คณะศิลปศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยมีผู๎ชํวยศาสตราจารย์ดร.สกนธ์ ภูํงามดี เป็นผู๎ควบคุมและดูแลการจัดอบรมโครงการดังกลําวใน
ครั้งนี้ ซึ่งการจัดอบรมสัมมนาเพ่ือให๎นักศึกษาได๎รับความรู๎และประสบการณ์จริงภายนอกห๎องเรียน
จากวิทยากร ท าให๎สามารถน าไปประยุกต์ใช๎ได๎ในการประกอบอาชีพหรือสร๎างสรรค์ผลงานตํอไป  
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ตารางที่ 1.1 สรุปผลงานการประกวดของศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) ในปีการศึกษา 2555 
 

 
ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนที่

ส่ง 

ผลการประกวดที่ได้รับรางวัล 
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 3 
รางวัลชมเชย 

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 โครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม  ศูนย์

ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะ เ พื่อการออกแบบ 
(CADCC )  

 
 

 
60 

                         

2 โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “100 ปี  
ชาตกาล ป๋วย อ๊ึงภากรณ์” มูลนิธิเสถียรโกเศศ –  
นาคะประทีป 

 
 

 
 2 

                         

3 โครงการประกวดออกแบบส่ือโปสเตอร์รณรงค์ “หัวข้อ
แม่น้ าของเราชีวิตของเรา” สมาคมสร๎างสรรค์ชีวิตและ
สิ่งแวดล๎อม (ACED)  รํวมกับเครือขํายปกป้องความ
หลากหลายทางชีวภาพแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ 

  
3 

                         

4 โครงการ SHNIT BANGKOK PLAYGROUND ศูนย์ 
CADCC ได๎รับเชิญจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นนานาชาติ 
SHNIT BANGKOK PLAYGROUND ให๎น าผลงาน
นักศึกษาเขารํวมแสดง 

 
 
 

 
 
 

                         

5 โครงการเส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี  อบรม
สัมมนาจัดโดยศูนย์CADCC 
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ล าดับ

ที ่

 
โครงการ 

 
จ านวนที่

ส่ง 

ผลการประกวดที่ได้รับรางวัล 
รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 
รางวัลรองชนะเลิศ

อันดบั 3 
รางวัลชมเชย 

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 โครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา อบรม

สัมมนาจัดโดยศูนย์CADCC 
                           

7 โครงการท าได้ง่ายจัง อบรมสัมมนาจัดโดยศูนย์CADCC                            
 
หมายเหตุ : สัญลักษณ์  หมายถึง รางวัลที่ได๎รับ 
               หมายเลข 1 2 3 4 5 หมายถึง จ านวนรางวัลที่ได๎รับ 
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พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและด าเนินโครงการวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ได๎รับทุนสนับสนุนการวิจัย
ในโครงการการพัฒนาสื่อเ พ่ือสํง เสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน              
“วัดอรุณราชวราราม” กรุงเทพมหานคร โดยได๎รับเงินสนับสนุนจ านวน 120,000 บาท จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ด าเนินโครงการวิจัยโดยผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ 
ภูํงามดี ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ทั้งนี้ได๎ท าการวิจัยเสร็จสมบูรณ์ และได๎รายงานผลตํอส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมถึงได๎เสนอบทความเรื่องดังกลําวเพ่ือตีพิมพ์เผยแพรํในวารสาร
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแกํน ในปีที่ 7 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ.2558 
 
 พันธกิจที่ 3 สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยตามหน้าที่หลักของศูนย์ศักยภาพการ
แข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
 ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 
for Competition: CADCC) ได๎รับมอบหมายให๎ออกแบบถ๎วยรางวัลดวงประทีป ,ของที่ระลึก
(Souvenir) ส าหรับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และน าเสนองานประติมากรรมและงานจิตรกรรม
ประดับอาคารและประดับส านักงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งได๎ด าเนินการไปแล๎วและอยูํในขั้นตอน
การพิจารณา 
 
การประเมินผลการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานที่ผํานมาในปีการศึกษา 2556 ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการ
ออกแบบ (CADCC) ได๎คัดสรรผลงานและน านักศึกษาเข๎ารํวมแขํงขันการประกวดเป็นจ านวนทั้งสิ้น 3 
โครงการ ซึ่งผลงานที่สํงเข๎ารํวมแขํงขันการประกวดและได๎รับรางวัล รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ 9 รางวัล   
ได๎แกํ  

1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 3 รางวัล  
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 2 รางวัล 
3. รางวัลชมเชย จ านวน 4 รางวัล 
 
จากผลการด าเนินงานข๎างต๎นทางศูนย์ CADCC ประเมินผลวําประสบความส าเร็จอยูํในระดับ

ที่นําพอใจ 
 
 

 
 
 
 



ส่วนที่ 3 
ส่วนสรุป 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
 

1. การรับข้อมูลข่าวสารด้านการประกวดจากหน่วยงานภายนอก ขําวการประกวดจาก
หนํวยงานภายนอกที่สํงมาถึงศูนย์ CADCC ลําช๎าและไมํได๎สํงถึงทางศูนย์ CADCC โดยตรง เพราะ
หนํวยงานภายนอกยังไมํทราบวํา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตมีศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือ
การออกแบบ (CADCC) เป็นหนํวยงานโดยตรงที่ดูแลด๎านการประกวดการออกแบบ ดังนั้นจึงเป็นเหตุ
ที่ท าให๎นักศึกษาสํงผลงานการประกวดไมํทันตามเวลาที่ก าหนด 

2. การบริหารงบประมาณของศูนย์ CADCC  เนื่องจากทางศูนย์  CADCC ยังไมํมี
งบประมาณที่สามารถบริหารได๎อยํางคลํองตัว เมื่อน านักศึกษาออกไปเข๎ารํวมแขํงขันการประกวด
นอกสถานที่ ซึ่งต๎องมีคําใช๎จํายด๎านการเดินทางและด๎านเบี้ยเลี้ยง ทั้งของอาจารย์ผู๎ควบคุมทีมและ
นักศึกษาที่เข๎ารํวมการประกวด ซึ่งต๎องส ารองจํายลํวงหน๎าไปกํอน และเมื่อมีการท าหนังสือขอเบิก
ต๎องรอผลการอนุมัติ ซึ่งลําช๎าในขั้นตอนของเอกสาร 

3. ข้อจ ากัดของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ฯ ในชํวงปลายปี ประมาณเดือน
ตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ซึ่งอยูํระหวํางการสอบปลายภาคและปิดภาคเรียนที่ 1 และในชํวงการปิด
ภาคเรียนฤดูร๎อน ในชํวงเวลาดังกลําวมีงานประกวดตํางๆ คํอนข๎างมาก ดังนั้นจึงท าให๎การติดตํอ
นักศึกษาเพ่ือสํงผลงานเข๎าประกวดไมํสะดวก เนื่องจากนักศึกษาเดินทางกลับภูมิล าเนา 

4.ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) ไมํได๎รับความรํวมมือ
จากคณะหรือสาขาวิชาตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทําที่ควร แม๎จะได๎สํงเอกสารบันทึกข๎อความ และ
ติดตํอประสานงานทางโทรศัพท์ทุกครั้งที่ศูนย์ฯจัดกิจกรรมก็ตาม 

5. ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) ไมํสามารถจัดสํง
นักศึกษาในการประกวดสร๎างสรรค์ผลงานตํางๆได๎ ท าได๎เพียงโครงการสัมมนาวิชาการเป็นหลัก ทั้งนี้ 
เนื่องจากผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ไมํได๎รับมอบหมายให๎สอนในรายวิชาใดๆ จึงไมํมีนักศึกษาอยูํในความ
ดูแล ซึ่งท าให๎ขาดชํองทางในการรวบรวมนักศึกษาเพ่ือรํวมสํงผลงานเข๎าประกวดได๎ ดังนั้น ทางศูนย์ 
CADCC จึงท าได๎เพียงแจ๎งขําวประชาสัมพันธ์ขําวสารการประกวดไปยังคณะและสาขาตํางๆ ซึ่งก็
แล๎วแตํความพร๎อมของคณะและสาขาจะประสงค์ในการสํงประกวดหรือไมํ 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. เนื่องจากภารกิจหลักของศูนย์ CADCC คือ เป็นหนํวยประสานงานกลางที่ต๎องแจ๎งขําว
โครงการประกวดตํางๆ ที่จัดโดยองค์กรภายนอกไปยังคณะหรือสาขาวิชาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องเพ่ือ
พิจารณาเข๎ารํวมโครงการดังกลําว โดยผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจากการเข๎ารํวมโครงการนั้น  ถือวําเป็น
ผลงานของคณะหรือสาขาวิชาที่ เข๎ารํวมโครงการ และสํงผลถึง ความส าเร็จในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย มิใชํเป็นความส าเร็จของศูนย์ CADCC เพียงสํวนเดียว ดังนั้น ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยควร
ให๎ความอนุเคราะห์แกํศูนย์ ฯ ด๎วยการมอบนโยบายแกํผู๎บริหารคณะตํางๆ เหลํานั้น ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการ
รํวมกันสร๎างผลส าเร็จให๎แกํมหาวิทยาลัยในภาพรวม และเพ่ือสนับสนุนให๎ภารกิจการเป็นหนํวย
ประสานงานกลางของศูนย์ฯ CADCC สามารถท างานได๎อยํางราบรื่นมากขึ้น 

2. ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยควรให๎ความอนุเคราะห์ในการแก๎ปัญหาการสํงนักศึกษารํวมสํงผล
งานเข๎าประกวดโครงการตํางๆ  โดยโปรดมอบหมายให๎ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ได๎สอนในรายวิชาตํ างๆ 
เพ่ือให๎เกิดชํองทางการรวบรวมนักศึกษาที่อยูํในความดูแลเข๎ารํวมสํงผลงานเข๎าประกวดได๎ ทั้งนี้ เพ่ือ
ท าให๎โครงการที่เน๎นการประกวดสร๎างสรรค์ผลงาน ได๎กลับมาด าเนินการและสร๎างชื่อเสียงให๎
มหาวิทยาลัยอีกครั้ง 

3. ผู๎บริหารมหาวิทยาลัยควรให๎ความอนุเคราะห์ด๎านการเบิกจํายงบประมาณที่ศูนย์ CADCC 
ต๎องใช๎ด าเนินกิจกรรมตํางๆ ให๎มีความรวดเร็วมากขึ้น เพื่อท าให๎การท างานของศูนย์ CADCC คลํองตัว
มากขึ้น 

4. ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) เสนอแผนงานในปี
การศึกษา 2555 เพ่ือให๎สามารถก าหนดงบประมาณเสนอตํอมหาวิทยาลัยได๎ โดยศึกษาจากผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2554 ที่ผํานมา 

5. น าหัวข๎อการประกวดตํางๆ เป็นโจทย์ในรายวิชาของสาขาวิชาที่เกี่ยวข๎อง โดยศูนย์
ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ท าหนังสือขอความรํวมมือกับอาจารย์
ผู๎สอน หากมีผลงานโดดเดํนก็ให๎สํงผลงานนั้นเข๎าสูํการประกวด ซึ่งจะสามารถลดคําใช๎จํายในการ
จัดท าผลงาน 

6. ท าการประชาสัมพันธ์ไปยังหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให๎ทราบถึงปรัชญา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ของศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) 
พร๎อมทั้งยินดีให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
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ค่าเป้าหมายวัดความส าเร็จการด าเนินงานปีการศึกษา 2556 
 

1. ด๎านโครงการและกิจกรรม มีการด าเนินการตามโครงการที่ก าหนดไว๎ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 
50 ของแผนที่ก าหนดไว๎ และทุกโครงการบรรลุความส าเร็จตามตัวชี้วัดไมํน๎อยกวําร๎อย
ละ 70  

2. ไมํสามารถวัดผลส าเร็จได๎ เพราะทางศูนย์ CADCC ได๎ท าหน๎าที่ติดตํอประสานงานให๎กับ
คณะและสาขาตํางๆ ซึ่งจะตกอยูํในดุลยพินิจของคณาจารย์ในคณะดังกลําว อีกทั้ง
ผู๎อ านวยการของศูนย์ CADCC ไมํได๎รับภาระการสอน จึงท าให๎ผลงานด๎านการประกวด
ขาดหายไป 
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แผนการด าเนนิงานปีการศึกษา 2556 
แผนการด าเนินงานศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
พันธกิจที่ 1 ด้านการให้ความรู้และฝึกฝนนักศึกษาให้สามารถสร้างผลงานด้านศิลปะและการออกแบบเพื่อการแข่งขัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการจตุรมิตรสะพาย
ก ล๎ อ ง ทํ อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม  ปี
การศึกษา 2556 

1. เพ่ือเสริมสร๎างทักษะของ
นักศึกษาที่มีความสนใจเข๎า
รํวมโครงการ ให๎มีความพร๎อม
ในด๎านทักษะการถํายภาพ 
พร๎อมกับมีความรู๎ทางด๎าน
ประวัติศาสตร์ศิลปกรรมของ
ไท ย  แ ล ะ สํ ง ผ ล ง า น ก า ร
ประกวด เพ่ือตัดสินภาพที่ดี
ที่สุด โดยผลงานที่สํงแขํงขัน
นั้ น  จะถู กน า มา จั ดแสด ง
นิ ท ร รศก า รหมุ น เ วี ย น  4 
มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

1.นักศึกษาที่ เข๎ารํวม
โครงการ มีทักษะและ
ความสามารถในการ
สร๎างสรรค์ผลงานหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ 
 
2.ศูนย์ CADCC มีกลุํม
ตั วแทนนักศึกษาที่ มี
ศักยภาพที่จะเข๎ารํวม
กิจกรรมของนักศึกษา
ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
3.ศูนย์ CADCC มีกลุํม
ตั วแทนนักศึกษาที่ มี
ศั ก ย ภ า พ ใ น ก า ร

1.จ านวนนักศึกษาที่เข๎า
รํวมโครงการ ไมํน๎อย
กวําร๎อยละ 80 หรือ
เทํ ากับ  36 คน จาก
จ านวนนักศึกษาตาม
เป้ าหมายรวมทั้ ง  3 
สถาบัน จ านวน 60 คน 
(สถาบันละ 20 คน) 
 
2.ทัศนคติและความ
คาดหวังในทางบวกของ
นักศึกษาที่มีตํอการเข๎า
รํวมโครงการ คําเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 3.51 
 
3.ความพึงพอใจของ

ส.ค. – ก.ย. 
2556 

17,150 1. นางสาวฮาฟีซา 
อุสมานี 
โดยมีผศ.ดร.สกนธ์ ภูํ
งามดี เป็นที่ปรึกษา
โครงการฯ 
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เสริมสร๎างการเรียนรู๎ที่
ได๎สัมผัสสถานที่จริง 
4.การที่นักศึกษาเข๎า
รํ ว ม โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
สํงผลงานการประกวด 
เป็นการสร๎างชื่อเสียง
ให๎กับทางศูนย์  คณะ 
และมหาวิทยาลัยฯ 

นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการ คําเฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํา 3.51 
 
 
 
 
 

2.โครงการเส๎นสายลายผ๎ากับ
รัตนะ บุญชัยศรี 
 
 

1.เพ่ือเป็นเวทีการบรรยาย
และเลําประสบการณ์จริงจาก
การท างานด๎านการออกแบบ
และการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับ
สื่อ 3 มิติประเภทเสื้อยืด  
 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามี
ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร๎ น ใ น
กา รศึ กษ าห าคว ามรู๎ จ า ก
วิทยากร และมีแรงบันดาลใจ
ในการสร๎างผลงานสํงประกวด
ในโครงการตํางๆ  
 
 

1 . นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ
ผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับ
คว ามรู๎ จ าก เ วที ก า ร
บ ร ร ย า ย แ ล ะ เ ลํ า
ประสบการณ์จริง 
 
2 . นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
ก ร ะ ตื อ รื อ ร๎ น ใ น
การศึกษาหาความรู๎
จากวิทยากร และมุํง
ฝึกฝนตนเอง ให๎ เกิด
แรงบันดาลใจในการฝึก
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์
เพ่ือการประกอบอาชีพ 

1.นักศึกษาที่ เข๎ารํวม
โ ค ร ง ก า ร มี จ า น ว น
ทั้ งสิ้ น  54 คนคิดเป็น
ร๎ อ ย ล ะ  67.50 ข อ ง
จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า 
ก ลุํ ม เ ป้ า ห ม า ย
ทั้งหมด 80 คน  ซึ่งไมํ
น๎อยกวําร๎อยละ 50 
 
2.ทัศนคติของนักศึกษา
ที่ มี ตํ อ ก า ร เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการ คําเฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํ า  3.51 ระดับ
ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ค ว า ม

15 ม.ค.57 5,400  นางสาวจารุพรรณ 
เศวตทัต โดยมี ผศ. 
ดร. สกนธ์ ภูํงามดี 
เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า
โครงการฯ 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 51 

3. เ พ่ือเป็นกิจกรรมที่สร๎าง
พ้ื นฐ านการท า ง าน ให๎ แ กํ
นักศึกษากํอนการประกอบ
วิชาชีพในชีวิตจริง  
 
4.เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ศักยภาพการแขํงขัน
ด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ  
 
 

3.ศูนย์ CADCC ได๎
ด าเนินกิจกรรมที่สร๎าง
พ้ื น ฐ า น ก า ร ท า ง า น
ให๎แกํนักศึกษากํอนการ
ประกอบวิชาชีพในชีวิต
จริง  
 
4.ศูนย์ CADCC เป็นที่
รู๎ จั ก ม ากขึ้ น ส า ห รั บ
นักศึกษา อาจารย์ และ
เ จ๎ า ห น๎ า ที่ ภ า ย ใ น -
ภายนอก มหาวิทยาลัย 
ซึ่งได๎แกํวิทยากรของ
โครงการ ซึ่งจะสํงผลให๎
เ กิ ด เ ครื อ ขํ า ยคว าม
รํวมมือระหวํางศูนย์ 
CADCC กับหนํวยงาน
ภายนอกได๎ตํอไป 
 

คาดหวังในการเข๎ารํวม
โครงการ  มีคํ า เฉลี่ ย
เทํากับ 4.04 
 
3.คว า ม คิ ด เ ห็ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ข๎ า รํ ว ม
โครงการ คําเฉลี่ย ไมํ
น๎อยกวํา 3.51  ระดับ
ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น
ภาพรวมและความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
เ ข๎ า รํ วม โครงการ  มี
คําเฉลี่ย เทํากับ  4.30 
 
4.ด๎านสถานที่และการ
ใ ห๎ บ ริ ก า ร ข อ ง
เจ๎าหน๎าที่  มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.15 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

3.โคร งการธุ ร กิ จศิ ลปะกั บ
ประกิต กอบกิจวัฒนา 

 1.เพ่ือเป็นเวทีการบรรยาย
และเลําประสบการณ์จริงจาก
การท างานด๎านการออกแบบ
สื่อโฆษณา และแนวคิดการ
บริหารจัดการธุรกิจบ๎านพักที่
ผสมผสานงานศิลปะกับความ
งามในธรรมชาติ  
 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามี
ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร๎ น ใ น
กา รศึ กษ าห าคว ามรู๎ จ า ก
วิทยากร และมุํงฝึกฝนตนเอง 
ให๎เกิดแรงบันดาลใจในการฝึก
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 

1.นักศึกษาได๎รับความรู๎
จ า ก ก า ร เ ลํ า
ประสบการณ์จริงของ
ผู๎ เ ชี่ ยวชาญด๎ านการ
ออกแบบสื่อโฆษณา  
 
2.นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
ก ร ะ ตื อ รื อ ร๎ น ใ น
การศึกษาหาความรู๎
จากวิทยากร และมุํง
ฝึกฝนตนเอง ให๎ เกิด
แรงบันดาลใจในการฝึก
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์
เพ่ือการประกอบอาชีพ
ของตนเองในอนาคต 
 

1.นักศึกษาที่ เข๎ารํวม
โครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 
12 คน คิดเป็นร๎อยละ 
15ของจ านวนนักศึกษา
กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 
80 คน   ซึ่ งมากกวํ า
ร๎อยละ 50 
 
2.ทัศนคติและความ
คาดหวังในทางบวกของ
นักศึกษาที่มีตํอการเข๎า
รํวมโครงการ คําเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 3.51 ระดับ
ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ค ว า ม
คาดหวังในการเข๎ารํวม
โครงการ  มีคํ า เฉลี่ ย
เทํากับ 4.15 
 
 
 

4 ก.พ. 57 5,400 น า ย ว ร วุ ฒิ  อ ยูํ
สวัสดิ์  
โดยมี ผศ. ดร. สกนธ์ 
ภูํงามดี เป็นที่ปรึกษา
โครงการ 
 



 

 

 

 

 

 

 53 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เ พ่ือเป็นกิจกรรมที่สร๎าง
พ้ื นฐ านการท า ง าน ให๎ แ กํ
นักศึกษากํอนการประกอบ
วิชาชีพในชีวิตจริง  
 
4. เ พ่ือประชาสัมพันธ์ ศูนย์
CADCC  
 
 

3.นักศึกษาได๎ พัฒนา
พ้ืนฐานการท างานกํอน
การประกอบวิชาชีพใน
ชีวิตจริง  
 
4.ศูนย์ CADCC เป็นที่
รู๎ จั ก ม ากขึ้ น ส า ห รั บ
นักศึกษา อาจารย์ และ
เ จ๎ า ห น๎ า ที่ ภ า ย ใ น - 
ภายนอก มหาวิทยาลัย 
ซ่ึงได๎แกํวิทยากรของ
โครงการ ซึ่งจะสํงผลให๎
เ กิ ด เ ครื อ ขํ า ยคว าม
รํวมมือระหวํางศูนย์ 
CADCC กับหนํวยงาน
ภายนอกได๎ตํอไป 
 

3.ความคิดเห็นในภาพรวม
ของนักศึกษาที่ เข๎ารํวม
โครงการ คําเฉลี่ยไมํน๎อย
กวํ า 3.51 ระดับความ
คิดเห็น ในภาพรวมและ
ความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่ เข๎ ารํ วมโครงการ มี
คําเฉลี่ยเทํากับ 4.08 
 
4.ด๎านสถานที่และการ
ใ ห๎ บ ริ ก า ร ข อ ง
เจ๎าหน๎าที่  มีคําเฉลี่ย
เทํากับ 4.04 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ 
ทาบูราณ 

1.เ พ่ือเป็นเวทีการบรรยาย
และเลําประสบการณ์จริงจาก
การท างานด๎านการออกแบบ
สื่อโฆษณา และแนวคิดการ
บริหารจัดการธุรกิจบ๎านพักที่
ผสมผสานงานศิลปะกับความ
งามในธรรมชาติ 
 
2.เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามี
ค ว า ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร๎ น ใ น
กา รศึ กษ าห าคว ามรู๎ จ า ก
วิทยากร และมุํงฝึกฝนตนเอง 
ให๎เกิดแรงบันดาลใจในการฝึก
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ 
 
3.เ พ่ือ เป็นกิจกรรมที่ สร๎ า ง
พ้ื นฐ านการท า ง าน ให๎ แ กํ
นักศึกษากํอนการประกอบ
วิชาชีพในชีวิตจริง  
 

1.นักศึกษาได๎รับความรู๎
จ า ก ก า ร เ ลํ า
ประสบการณ์จริงของ
ผู๎ เ ชี่ ยวชาญด๎ านการ
ออกแบบสื่อโฆษณา  
 
2 . เ พ่ื อ สํ ง เ ส ริ ม ใ ห๎
นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม
ก ร ะ ตื อ รื อ ร๎ น ใ น
การศึกษาหาความรู๎
จากวิทยากร และมุํง
ฝึกฝนตนเอง ให๎ เกิด
แรงบันดาลใจในการฝึก
ใช๎ความคิดสร๎างสรรค์ 
 
3.เ พ่ือเป็นกิจกรรมที่
สร๎างพ้ืนฐานการท างาน
ให๎แกํนักศึกษากํอนการ
ประกอบวิชาชีพในชีวิต
จริง  

1.นักศึกษาที่ เข๎ารํวม
โครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 
41 คน คิดเป็นร๎อยละ 
51.25 ข อ ง จ า น ว น
นักศึกษากลุํมเป้าหมาย
ทั้ งหมด  80 คน   ซึ่ ง
มากกวําร๎อยละ 50 
2.ทัศนคติและความ
คาดหวังในทางบวกของ
นักศึกษาที่มีตํอการเข๎า
รํวมโครงการ คําเฉลี่ย
ไมํน๎อยกวํา 3.51ระดับ
ทั ศ น ค ติ แ ล ะ ค ว า ม
คาดหวังในการเข๎ารํวม
โครงการ  มีคํ า เฉลี่ ย
เทํากับ 3.80 
3.ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น
ภาพรวมของนักศึกษามี 
คํ า เฉลี่ ย ไมํ น๎ อยกวํ า 
3.51  

19 ก.พ. 57 5,400.- น า ย ว ร วุ ฒิ  อ ยูํ
สวัสดิ์ โดยมี ผศ. 
ดร. สกนธ์ ภูํงามดี 
เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า
โครงการ 
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4.เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ของศูนย์ศักยภาพการแขํงขัน
ด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
 
 
 

4.เ พ่ือประชาสัมพันธ์
กิ จ ก ร ร ม ข อ ง ศู น ย์
ศักยภาพการแขํงขัน
ด๎ า น ศิ ล ป ะ เ พ่ื อ ก า ร
ออกแบบ 

 
 

4.ด๎านสถานที่และการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่  
คํ า เฉลี่ ย ไมํ น๎ อยกวํ า 
3.51ระดับความคิดเห็น
ด๎านสถานที่และการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ 
มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.00 
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พันธกิจที่ 2 ด้านส่งเสริมและด าเนินโครงการวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1.การพัฒนาสื่อเ พ่ือสํงเสริม
ภาพลักษณ์และบทบาทของ
ศูนย์การเรียนร๎ชุมชน วัดอรุณ
ราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
 
 

1.2.1 เพ่ือศึกษาความเป็นมา
และผลส าเร็จของของศูนย์
การ เรี ยนรู๎ ชุมชน วัดอรุณ
ราชวราราม กรุงเทพมหานคร
โดยละเอียด 
1.2.2 เพื่อศึกษาความต๎องการ
ในการใช๎สื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของศูนย์ 
การ เรี ยนรู๎ ชุมชน วัดอรุณ
ราชวราราม กรุงเทพมหานคร 
1.2.3 เพ่ือออกแบบสื่อเพ่ือ
สํ ง เ ส ริ ม ภ า พลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
บทบาทของศูนย์การเรียนรู๎
ชุมชน วัดอรุณราชวราราม 
กรุงเทพมหานคร 
1.2.4 เพ่ือเสนอแนวทางการ
ใช๎สื่อสํงเสริมภาพลักษณ์และ
บทบาทของศูนย์การเรียนรู๎ 

1. บุคลากรของศูนย์ 
CADCC มีศักยภาพใน
ด๎านการวิจัย 
 
 
2. บุคลากรของศูนย์ 
CADCC มีผลงานด๎าน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร๎างสรรค ์
 

มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการวิจัยอยํางน๎อย 
2 เรื่อง 

1 ปี 120,000 ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี 
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ชุมชน วัดอรุณราชวราราม 
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  ใ ห๎ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น 
 

 
 
 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ตัวช้ีวัด ระยะเวลา
ด าเนินการ 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

2.การศึกษางานจิตรกรรมฝา
ผ นั ง วั ด อ รุ ณ ร า ช ว ร า ร า ม 
กรุงเทพมหานคร  

1. เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากรเข๎า
รํวมอบรม/สัมมนา ทางด๎าน
การพัฒนานักวิจัย 
 
 
2. เพ่ือสํงเสริมให๎บุคลากร
ผลิตผลงานด๎านงานวิจัยและ
งานสร๎างสรรค์ 

1. บุคลากรของศูนย์ 
CADCC มีศักยภาพใน
ด๎านการวิจัย 
 
 
2. บุคลากรของศูนย์ 
CADCC มีผลงานด๎าน
ง า น วิ จั ย แ ล ะ ง า น
สร๎างสรรค ์
 

มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น
โครงการวิจัยอยํางน๎อย 
2 เรื่อง 

1ป ี 50,500 ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี 
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พันธกิจที่ 3 ด้านสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย/ 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ตัวช้ีวัด ระยะเวลา

ด าเนินการ 
งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 

1.การออกแบบถ๎วยรางวัลดวง
ประทีป ให๎แกํมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
2 .การออกแบบของที่ ร ะลึ ก 
(Souvenirs)ส าหรับมหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต 
3. การออกแบบงานจิตรกรรม
ประดับอาคาร 
 

เพ่ือมอบให๎แกํคณบดีดีเดํน 
 
 
ส าหรับมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 
 
ส าหรับใช๎ประดับอาคาร วิทยา
เขตรํมเกล๎า 

    ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี 
(ผอ.ศูนย์ CADCC) 
 
ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี 
(ผอ.ศูนย์ CADCC) 
 
ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี 
(ผอ.ศูนย์ CADCC) 
 

http://www.thaisouvenirscenter.com/


 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
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โครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม 
ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADDC) 

 
 

1. ชื่อโครงการ 
“โครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม” เพ่ือให๎นักศึกษาได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และ

ศิลปกรรมของไทย อันเป็นสิ่งที่เป็นศิลปะ สิ่งที่สร๎างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะ และเพ่ือสร๎างเสริมศักยภาพ
ดานการถํายภาพในแตํละยุคตามวัดโบราณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกท้ังยังเสริมสร๎างการ
เรียนรู๎รํวมกันกับนักศึกษาตํางมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน 

ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี  ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ (ที่ปรึกษาโครงการ) 
 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์  เจ๎าหน๎าที่ประสานงาน 
 
3. แนวทางการพัฒนา 

การจัดโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม จัดขึ้นเพ่ือให๎นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิตทั้ง 3 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ รวมถึง
นักศึกษาจากทั้ง 3 มหาวิทยาลัย ที่ท างานรํวมกันครั้งนี้ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได๎เรียนรู๎ประวัติศาสตร์และ
ศิลปกรรมของไทยรํวมกันนอกสถานที่ อาทิ วัดโบราณ พิพิธภัณฑ์ และตลาดน้ า ซึ่งเป็นแหลํงชุมชนที่
ขึ้นชื่อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยหลังจากพานักศึกษาออกนอกสถานที่แล๎ว โครงการจตุรมิตร
สะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม จะมีการจัดการประกวดภาพถํายขึ้น ซึ่งจะรวบรวมผลงานของนักศึกษา
ทั้ง 4 มหาวิทยาลัย มาประกวดแขํงขัน และท าพิธีมอบเกียรติบัตร รวมถึงรางวัลอ่ืนๆ เพ่ือยกยํองวํา
นักศึกษาเหลํานี้ได๎ผํานโครงการอยํางมีประสิทธิภาพ  
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4. หลักการและเหตุผล 

ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities 
for Competition:CADCC) มีความต๎องการที่จะเรํงพัฒนาการนักศึกษาให๎ได๎รับความรู๎ทางด๎าน
ศิลปวัฒนธรรมและ แหลํงความงามทางด๎านประวัติศาสตร์ด๎วย ตลอดจนการเรียนรู๎ระหวํางนักศึกษา
ตําง สถาบัน ซึ่งในสํวนนี้จะชํวยสร๎างเสริมมนุษยสัมพันธ์ที่ดีตํอกันด๎วย เพ่ือเป็นการสํงเสริมศักยภาพ
ของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการให๎มีทักษะเพ่ิมมาก ขึ้น ซึ่งจะสํงผลดีตํอการเรียนรู๎ซึ่งไมํจ ากัดอยูํแคํใน
ห๎องเรียนเทํานั้น โครงการจตุรมิตร สะพายกล๎องทํองวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้นภายใต๎ความรํวมมือของ
อาจารย์ 4 มหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนและกระตุ๎นให๎นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ ได๎
เห็นถึง ความส าคัญของสิ่งที่ได๎รับหลังจากเข๎ารํวมโครงการแล๎ว ถือเป็นการรับรองคุณภาพ ของ
นักศึกษาตํอบุคลากรภายนอกตลอดจนเป็นการสร๎างชื่อเสียงให๎กับทางคณะฯ และ มหาวิทยาลัยของ
ตนเองด๎วย 

5. วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเสริมสร๎างทักษะของนักศึกษาที่มีความสนใจเข๎ารํวมโครงการ ให๎มี ความพร๎อมใน
ด๎านทักษะการถํายภาพพร๎อมกับมีความรู๎ทางด๎านประวัติศาสตร์ ศิลปกรรมของไทยและสํงผลงานเข๎า
ประกวด เพ่ือตัดสินภาพที่ดีที่สุด โดยผลงานที่สํง เข๎าแขํงขันจะถูกน ามาจัดนิทรรศการหมุนเวียน 4 
มหาวิทยาลัย 

5.2 เพ่ือสร๎างกลุํมตัวแทนนักศึกษา ที่มีศักยภาพให๎เข๎ารํวมกิจกรรมของทางศูนย์ ศักยภาพ
การแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ และท้ังภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 

5.3 เพ่ือเสริมสร๎างการเรียนรู๎จากแหลํงที่สามารถเรียนรู๎ได๎จริงจากสถานที่จริง โดยการน า
นักศึกษาออกทัศนศึกษายังสถานที่ตํางๆ จนเกิดการเป็นผลงานที่ สร๎างสรรค์ขึ้นมาได๎อยํางเข๎าถึง
ศิลปะ 

6. ความเป็นมา 

ทางศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ(Center of Art Design 
Capabilities for Competition:CADCC) ได๎จัดท าแผนพัฒนา ตามค าแนะน าของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา ( สมศ.) จากผลการประเมินที่ผํานมา ดังนั้นทางศักยภาพ
การแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities for 
Competition:CADCC) จึงได๎จัดท าโครงการตํางๆขึ้น หนึ่งในโครงการนั้น คือ โครงการจตุรมิตร
สะพายกล๎อง ทํองวัฒนธรรม เพ่ือต๎องการเพ่ิมทักษะให๎แกํนักศึกษา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งชํองทางที่สํงเสริม 
ให๎นักศึกษาสํงผลงานเข๎ารํวมประกวดแขํงขัน ถือเป็นการเตรียมความพร๎อมให๎กับนักศึกษาที่สนใจเข๎า
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รํวมโครงการไปด๎วยในตัว โดยมีรางวัลเป็นเครื่องแสดงถึง คุณภาพของนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ของงานประกันคุณภาพการศึกษาท้ังภายใน และภายนอก 

7. ประเภทของโครงการ  

โครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมขึ้นเพ่ือ สํงเสริมให๎
นักศึกษาเกิดทักษะการเรียนรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีความ พร๎อมในการสํงผลงานเข๎า
ประกวดแขํงขันในการงานด๎านการออกแบบตํางๆ ซึ่งทาง ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือ
การออกแบบ (Center of Art Design Capabilities for Competition:CADCC) ได๎ด าเนินการมา
อยํางตํอเนื่อง ซึ่งโครงการสอดคล๎องกับกรอบคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต (IdeaKasem) 

- ด๎านความมุํงม่ันในความเป็นเลิศ (E= Excellence กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ -ด๎านความรู๎ 

- ด๎านทักษะทางปัญญา -ด๎านศิลปวัฒนธรรม 

- การพัฒนานักศึกษาตามกรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

8.1 นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดและมีความประสงค์ท่ีจะเข๎ารํวม โครงการ โดยยอมรับตาม
เงื่อนไขตามที่โครงการฯ ก าหนด คือ 

1) นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการฯ ต๎องเป็นตัวแทนนักศึกษาที่สนใจเข๎ารํวม กิจกรรมตํางๆ 
หรือตามที่คณะมอบหมาย 

2) นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ ต๎องสํงผลงานเข๎าประกวด หลังจากได๎รับ ความรู๎ด๎านทักษะ
ตํางๆแล๎ว 
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9. แผนปฏิบัติงาน 

ก าหนดการโครงการ วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2556 

07.00 – 08.30 เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการไป          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

08.30 – 10.30  รวมตัวที่ “มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา” ให๎ความรู๎ ทาง
ประวัติศาสตร์และกฎเกณฑ์วิธี การในการถํายภาพ รวมถึงเทคนิคตํางๆ 
โดยจะเป็นที่ให๎นักศึกษา เก็บภาพบรรยากาศ ภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และ
พระพุทธรูป ฯลฯ  

- อนุสรณ์สถานกุโบร์ ทํานเฉกอะหมัด ออกญาบวรราชนายก และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์โดยรอบ (จุดละ 30 นาที) 

10.30 – 12.00  เดินทางถึง “วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง ปลํอยให๎ นักศึกษาเดินชม 
เก็บภาพบรรยากาศ เกี่ยวกับภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรมและพระพุทธรูป 

12.00 – 12.30  เดินทางไปยัง “พิพิธภัณฑ์ล๎านของเลํนเกริก ยุ๎ยพันธ์ และพัก รับประทาน
อาหารกลางวัน 

12.30 – 14.00  ปลํอยนักศึกษาเยี่ยมชม ถํายภาพ เก็บภาพบรรยากาศทั้ง ภายในและ
ภายนอกพิพิธภัณฑ์ร๎านของเลํนเกริก ยุ๎นพันธ์ 

14.00 – 16.00   เดินทางไปยังตลาดน้ าอโยธยา เดินชมตามอัธยาศัย 

16.00 - 18.00  เ ดิ นทา งกลั บมห าวิ ท ยาลั ย เ กษมบัณฑิ ต  วิ ทย า เ ขต พัฒนากา ร 
กรุงเทพมหานคร 

10. สถานที ่

1.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

- อนุสรณ์สถานกุโบร์  

- ทํานเฉกอะหมัด  

- วัดพุทธาราม 
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2.) วัดพุทไธศวรรย์ พระอารามหลวง 

3.) พิพิธภัณฑ์ล๎านของเลํนเกริก ยุ๎นพันธ์ 

4.) ตลาดน้ าอโยธยา 

11. วิธีการด าเนินการ 

ทางศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition:CADCC) น านักศึกษาออกเดินทางเพ่ือไปเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมนอก
สถานที่ โดยจุดมุํงหมายของ การเรียนรู๎ครั้งนี้ มุํงเน๎นไปที่สถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่
ยาวนานถึง 417 ปี และมีสถาปัตยกรรมอันเกําแกํ เหมาะแกํการเรียนรู๎และชํวยเพ่ิมทักษะให๎ 
นักศึกษาได๎ เชํน อนุสรณ์สถานกุโบร์ ทํานเฉกอะหมัด , วัดพุทธาราม, วัดพุธไธศวรรย  ์ พระอาราม
หลวง, พิพิธภัณฑ์ล๎านของเลํนเกริก ยุ๎นพันธ์ และตลาดน้ าอโยธยา โดย นักศึกษาจะต๎องถํายภาพ
ผลงานออกมาให๎ได๎ตามหัวข๎อที่ได๎ก าหนดไว๎คือ ประเภท Landscape และ ประเภท Candid ซึ่งผลที่
คาดหวังจากการจัดโครงการครั้งนี้ ก็เพ่ือต๎องการสร๎างเสริมศักยภาพให๎ นักศึกษาสามารถสร๎างสรรค์
ผลงานด๎านการออกแบบให๎มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ มากที่สุด 

12. วิทยากร  

วิทยากรในการจัดโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรมนี้ ขึ้นอยูํกับ สถานที่ๆ จะน า
นักศึกษาไปเนื่องจากแตํละสถานที่มีความแตกตํางที่ตํางกันในหลาย รูปแบบ จึงอาจจะต๎องอาศัย
วิทยากรภายในศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือ การออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition:CADCC) และ ขอความรํวมมือจากวิทยากรของสถานที่ที่นั้นให๎เป็น
ผู๎ท าหน๎าที่บรรยาย ถํายทอด ความรู๎และข๎อมูลให๎กับนักศึกษา โดยผู๎รับผิดชอบโครงการนี้ จะท า
หน๎าที่ประสานงาน กับกองสถานที่ คัดสรรผู๎ที่จะมาเป็นวิทยากรของแตํละสถานที่ ซึ่งจะต๎องเป็นผู๎ที่มี 
ความรู๎ สามารถถํายทอดเรื่องราวของสถาปัตยกรรมแหํงนั้นได๎อยํางลึกซึ้งถึงแกํนแท๎ - ผู๎ชํวย
ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภูํงามดี (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต) 

- อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์ (มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา) 

- อาจารย์ขจร ฝ้ายเทศ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

- อาจารย์จรุงยศ อรัญนาค (มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ) 

13. ตัวบํงชี้ความส าเร็จในโครงการ 
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14.1 ผลตอบรับของนักศึกษาที่จะมีออกมาในรูปแบบการประเมินความคิดเห็น และความพึงพอใจ
หลังจบโครงการ 

14.2 นึกศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการสํงผลงานเข๎าประกวด ภายใต๎หัวข๎อที่ก าหนด 2 หัวข๎อ คือ การ
ประกวดภาพถํายประเภททิวทัศน์ หรือ Landscape และการประกวด ภาพถํายประเภท Candid 

14. การประเมนิโครงการ 

15.1 นักศึกษาสํงผลงานเข๎าประกวด 

15.2 จัดแสดงผลงานนักศึกษาหมุนเวียนทั้ง 4 มหาวิทยาลัย 

15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีทักษะและความสามารถในการสร๎างสรรค์ ผลงานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ 

2) ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ มีกลุํมตัวแทน นักศึกษาท่ีมี
ศักยภาพ ที่จะเข๎ารํวมท ากิจกรรมของนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย 

3) ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ มีกลุํมตัวแทนนักศึกษาที่มีศักยภาพ
ในการเสริมสร๎างการเรียนรู๎จากท่ีได๎สัมผัสสถานที่จริง 

4) การที่นักศึกษาเข๎ารํวมโครงการ และสํงผลงานเข๎าประกวด เป็นการสร๎าง ชื่อเสียงให๎กับ
ทางศูนย์ฯ คณะและมหาวิทยาลัย 

16. รายงานผลต่อ อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

 
 



 
 

  
สรุปการประเมินผล 

เส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี 
                   ด าเนินการโดย ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
                  (Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 
               มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ ประจ าปีการศึกษา 2556 

******************************* 
  
1.  ชื่อโครงการ โครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี  
  
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art 
Design Capabilities for Competition: CADCC) มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ  
  
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการน.ส.จารุพรรณ เศวตทัต         เจ๎าหน๎าที่ประสานงานประจ าศูนย์ CADCC  

โดยมีที่ปรึกษา     1. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี         รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
                     2. ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี       ผู๎อ านวยการศูนย์ CADCC   
  

4. หลักการและเหตุผล  
ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 

Capabilities for Competition: CADCC) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เป็นแหลํงเรียนรู๎ ฝึก
ทักษะ และสร๎างศักยภาพของนักศึกษาในด๎านการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา และสื่อสมัยใหมํ
อ่ืนๆ เพ่ือให๎นักศึกษาเหลํานั้น สามารถสร๎างสรรค์ผลงานเพ่ือเข๎าประกวดในโครงการตํางๆ  ที่จัดโดย
หนํวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   

ด๎วยเหตุนี้ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC)  จึงมีแนวคิดวํา  การเชิญผู๎เชี่ยวชาญและมืออาชีพด๎าน
การออกแบบและสร๎างสรรค์สื่อสมัยใหมํ มาบรรยายเพ่ือให๎ความรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การท างานจริงแกํนักศึกษาของสถาบัน จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นใน
การศึกษาหาความรู๎ มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการ
ตํางๆ มากขึ้น  ทั้งนี้ ในปัจจุบัน การออกแบบและสร๎างสรรค์เสื้อยืด นับเป็นสื่อสมัยใหมํประเภทหนึ่ง
ที่หนํวยงานจ านวนมากน ามาใช๎เป็นสื่อ 3 มิติเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์หนํวยงานและ
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ผลิตภัณฑ์อยํางแพรํหลาย ดังนั้น ศูนย์ CADCC จึงด าเนินโครงการ “เส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัย
ศรี”  โดยคุณรัตนะ บุญชัยศรี เป็นทั้งศิลปินออกแบบลายผ๎าที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นเจ๎าของ
กิจการเสื้อยืดที่มีความช านาญเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจซึ่งประสบความส าเร็จจนถึงปัจจุบัน  ด๎วย
เหตุนี้ ศูนย์ CADCC จึงเรียนเชิญทํานมาเป็นวิทยากรส าหรับโครงการดังกลําว   ซึ่งรายละเอียดของ
โครงการ ปรากฏในหัวข๎อล าดับตํอไปนี้  
  
5.   วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือเป็นเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริงจากการท างานด๎านการออกแบบและการ
บริหารธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ 3 มิติประเภทเสื้อยืด ที่น าเสนอโดยคุณรัตนะ บุญชัยศรี 

2. เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎จากวิทยากร  มุํงฝึกฝน
ตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการตํางๆ มาก 

3. เพ่ือเป็นกิจกรรมที่สร๎างพื้นฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการประกอบวิชาชีพในชีวิตจริง 
4. เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 

(Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 
 

6.วัน-เวลาด าเนินโครงการ   
วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2557  14.00-16.00น.  

  
7. สถานที่ด าเนินโครงการ  

ห๎อง 2519 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรํมเกล๎า  
 
8. วิทยากร   

8.1 ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดีผู๎อ านวยการศูนย์CADCC  
8.2 คุณรัตนะ  บุญชัยศรีนักออกแบบและเจ๎าของธุรกิจเสื้อยืด บริษัท Campass Design Ltd.  

 
9.ผลการด าเนินงานในภาพรวม  

9.1 ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 65 คน ดังนี้  
9.1.1 ผู๎แทนศูนย์ CADCC (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์) รวม  4  คน  
9.1.2  อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  4  คน  
9.1.3  อาจารย์ส านักบรรสาร       3  คน  
9.1.4   นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์               32  คน  
9.1.5  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์                22  คน  
รวมผู๎แทนศูนย์ CADCC และอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น              11  คน  
รวมนักศึกษาท้ัง 2 คณะที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น              54  คน  
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ด้านคุณภาพ  
       9.1.1 นักศึกษาและผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎จากเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์
จริงจากการท างานด๎านการออกแบบและการบริหารธุรกิจเกี่ยวกับสื่อ 3 มิติประเภทเสื้อยืด ที่น าเสนอ
โดยคุณรัตนะ บุญชัยศรี  
        9.2.2  นักศึกษาได๎รับองค์ความรู๎จากผู๎ที่มีประสบการณ์ในชีวิตจริงที่หลากหลาย  ซึ่งแตกตําง
จากที่เรียนมา สามารถน ามาประยุกต์ใช๎ในการประกอบอาชีพตํอไป  
       9.2.3  นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่วําด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย  ให๎
สามารถประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
       9.2.4  ศูนย์ CADCC มีบทบาทในการสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหา
ความรู๎จากวิทยากร มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการ
ตํางๆ มาก  
       9.2.5 ศูนย์ CADCC ได๎ด าเนินกิจกรรมที่สร๎างพ้ืนฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการ
ประกอบวิชาชีพในชีวิตจริง   
        9.2.6  ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ  (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC) เป็นที่รู๎จักมากขึ้นส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่รู๎จักส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได๎แกํวิทยากรของโครงการ 
ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางศูนย์ CADCC  กับหนํวยงานภายนอกได๎ตํอไป  
  
10.ผลการประเมินโครงการประจ าปีการศึกษา 2556  
        นักศึกษาที่ เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น  54 คน คิดเป็นร๎อยละ 67.50 ของจ านวน
นักศึกษา กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน  
        นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข๎ ารํ วมโครงการจ านวน  37 คน คิด เป็นร๎อย
ละ 68.52 ของ จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการจ านวน 54 คน  
  

ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี   
1.) นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 17 คน  แบํงเป็น  

นักศึกษาชาย 9 คน (คิดเป็นร๎อยละ 52.94) นักศึกษาหญิง 8 คน (คิดเป็นร๎อยละ 47.06)  
2.) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 20 คน  แบํงเป็น  

นักศึกษาชาย 4 คน (คิดเป็นร๎อยละ 20) นักศึกษาหญิง 16 คน (คิดเป็นร๎อยละ80)  
3.) แหลํงข๎อมูลที่ท าให๎รู๎จักโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี  
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เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC          0   คนร๎อยละ   0     
การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC       17  คนร๎อยละ  45.94  
สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย                             4  คนร๎อยละ  10.81    
การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน     10  คนร๎อยละ  27.03  
อ่ืนๆ                            6  คนร๎อยละ  6.22  

 
ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเส้นสายลายผ้า
กับรัตนะ บุญชัยศรี  

ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่รํวมโครงการเส๎นสาบลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัย
ศร ีปรากฏ ตามผลการประเมิน ดังนี้   
 

           
 
            ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ  0 5 5 11 16 4.03 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการ

เข๎ารํวมโครงการ  
0 4 7 17 9 3.84 

3.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูล
ขําวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน และ
ระหวํางรํวมโครงการ  

0 4 8 12 13 3.92 

4.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํม
เพ่ือนเพ่ือชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง  

0 6 8 10 13 3.81 

5.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

0 3 3 16 15 4.16 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ  

0 3 2 17 15 4.19 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
แรงบันดาลใจในการสร๎ า งสรรค์
ผลงานเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง

0 3 2 13 19 4.30 
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เสร็จสิ้นโครงการ  
รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎อ  4.04 

 
 
 
หมายเหตุ  
*ตัวเลือกระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3= เห็นด๎วยปานกลาง   
 4= เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด  
** ตัวเลขที่ปราฏในแตํละข๎อ (ข๎อ1-7) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกแตํละข๎อ   
(ตัวเลือก1-5) เพ่ือค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ  
  

จากตารางในข๎อ 10.2 ข๎างต๎น  สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ เส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ 
บุญชัยศรี มีทัศนคติและความคาดหวังในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก (รวม
คําเฉลี่ย 7 ข๎ออยูํในระดับ 4.04 )  โดยประเด็นการประเมินที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษามี
คาดหวังวําจะได๎รับแรงบันดาลใจในการสร๎างสรรค์ผลงานการออกแบบเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการซึ่งคําเฉลี่ยอยูํในระดับ 4.30  
 
 
ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ เส้นสายลายผ้ากับรัตนะ   
บุญชัยศรี  

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รํวมโครงการเส๎นสาบลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี  ปรากฏ
ตาม ผลการประเมิน ดังนี้  

 
           
 
            ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิง
ทฤษฎี และความช านาญ และความ
ช านาญด๎านอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง ของ
อาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

0 2 5 14 16 4.19 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ 0 2 5 13 17 4.22 
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หน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ 
ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า
แกํนักศึกษา 

 
 
1.3  ความสามารถของอาจารย์

ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นั กศึกษา
เข๎าใจและจดจ างําย 

0 2 6 13 16 4.16 

1.4 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรู๎สิ่ ง
ใหมํๆ และมํุงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 2 4 15 16 4.22 

1.5 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในความรู๎ เกี่ยวกับเส๎นสายลายผ๎า
ระหวํางรํวมโครงการ 

0 1 5 14 17 4.27 

1.6  ความมุํงมั่นของอาจารย์ผู๎ดูแล
โ ค ร งก า ร  แล ะวิ ท ย าก ร ในกา ร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 2 3 14 18 4.30 

                                                                                    ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 4.23 
2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูล
ด้าน เส้นสายลายผ้า ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาตํางๆ ใน
ภาคการเรียนปกติ 

0 3 5 11 18 4.19 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ ในภาคปฎิบัติของวิชา

0 2 4 15 16 4.27 
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ตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 
2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน

โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เส๎นสายลายผ๎าเพ่ือการประกวดใน
เวทีตํางๆ 

0 2 5 13 17 4.27 

  ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 4.24 
3. ด้านเวลา 

3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา 

0 4 6 14 13 3.97 

3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํ วมแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

0 2 5 15 15 4.16 

                                                                                               ค่าเฉลี่ยด้านเวลา 4.24 
4. ด้านสถานที่และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่
จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รํมเกล๎า 

 

0 2 3 17 15 4.22 

4.2  ความเหมาะสมและการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่แกํผู๎เข๎ารํวม
อบรมสัมมนา 

0 2 5 18 12 4.08 

ค่าเฉลี่ยด้านสถานที่และบริการ 4.15 
5. ด้านอาหารว่าง 
    5.1  ปริมาณและรสชาติอาหารที่
ให๎บริการ 

1 3 13 11 9 3.65 

    5.2  เครื่องดื่มท่ีให๎บริการ 1 4 13 12 7 3.54 
ค่าเฉลี่ยด้านอาหาร 3.60 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม  
    6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอ
โครงการเส๎นสายลายผ๎าอยํางไร  

0 2 2 16 17 4.30 

รวมค่าเฉลี่ย16 ข้อ 4.09 
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 จากตารางในข๎อ 10.3 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับ

รัตนะ บุญชัยศรี  มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับพึงพอใจมาก (รวม
คําเฉลี่ยทั้ง 6 ด๎าน 16 ข๎อ อยูํ ในระดับ 4.09 )  และความคิดเห็นในภาพรวม มีความพึงพอใจตํอ
โครงการ อยูํในระดับ พึงพอใจมาก  คํา เฉลี่ย 4.30  สํวนประเด็นการประเมิน 2 ด๎านจากด๎าน
อาจารย์ผู๎สอนและด๎านเนื้อหาสาระ มีคําเฉลี่ยระดับ ความพึงพอใจมาก ที่ใกล๎เคียงกันคือ ระดับ 4.23 
– 4.24   

 
10.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่ร่วมโครงการเส้นสายลายผ้ากับ
รัตนะ  บุญชัยศรี  

นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี ได๎ให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ที่พบเห็นจากการเข๎ารํวมโครงการ และให๎ข๎อเสนอแนะ ดังนี้  
            
         ปัญหา  
ไมํมี  
          ข้อเสนอแนะ  
นักศึกษาที่เข๎ารํวมสัมมนา นอกจากนักศึกษาที่ได๎รับเสื้อจากการตอบค าถามได๎แล๎วนั้น ยังมีนักศึกษา
อีกจ านวนไมํน๎อยที่อยากได๎เสื้อเชํนกัน ดังนั้น ในการจัดงานสัมมนาโครงการตํอไป ควรจะมีการขาย
เสื้อให๎นักศึกษาที่สนใจ ในราคาพิเศษ  
 
11.  การประเมินการบรรลุเป้หมายตามตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
11.1  ตัวบํงชี้ที่ 1 

นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 54 คนคิดเป็นร๎อยละ 67.50 ของจ านวนนักศึกษา 
กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน  ซ่ึงไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 

สรุป วําได๎เป็นที่นําพอใจ 
11.2  ตัวบํงชี้ที่ 2 

ทัศนคติและความคาดหวังในทางบวกของนักศึกษาที่มีตํอการเข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํา 3.51 ระดับทัศนคติและความคาดหวังในการเข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.04 

สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
11.3  ตัวบํงชี้ที่ 3 

ความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา  3.51  ระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ย เทํากับ  4.30 

สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
11.4  ตัวบํงชี้ที่ 4 
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ด๎านสถานที่และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่  คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 ระดับความคิดเห็น
ด๎านสถานที่และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.15 

สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
11.5  ตัวบํงชี้ที่ 5 

ความต๎องการเข๎ารํวมโครงการในปีตํอไประดับความต๎องการให๎จัดและต๎องการเข๎ารํวม
โครงการ มีความเฉลี่ยร๎อยละ 100 

สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
 
 

              
12.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  
      12.1   คําตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท   
      12.2   ของที่ระลึกส าหรับวิทยากร กรอบภาพวาดจิตรกรรมสีน้ า 750 บาท  
      12.3   คําอาหารวํางและเครื่องดื่มส าหรับวิทยากร และอาจารย์ของศูนย์ CADCC   

         คําอาหารวํางรวมเครื่องดื่มผลไม๎ ชุดละ30 บาท รวม 2,400 บาท  
(นักศึกษาจ านวน 80 คน) 
       คิดเป็นคําใช๎จําย รวมทั้งสิน 6,150 บาท 

 
13.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

อาจารย์และนักศึกษาอีก 2 คณะ ในกลุํมเป้าหมาย คือ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหาร 
ไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร ท าให๎ขาดนักศึกษา  2 คณะดังกลําว ที่จะเข๎ารํวมอบรมสัมมนาใน
โครงการนี้ สรุปได๎วํา นักศึกษาทั้ง 2 คณะที่ไมํมา แบํงเป็นคณะละ 20 คน รวม 40 คน   
  
14.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงส าหรับการสนับสนุนโครงการในปีต่อไป   
       14.1 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณอยํางเพียงพอและมีระบบการเบิกจํายที่สะดวก
รวดเร็ว เพื่อให๎การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากขึ้น  
       14.2 ควรให๎อาจารย์ผู๎สอนในวิชาที่เกี่ยวข๎อง หรือคณะในกลุํมเป้าหมายน านักศึกษาเข๎ารํวมใน
กิจกรรมของโครงการให๎พร๎อมเพรียงมากขึ้น  
       14.3 มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการโดยอนุญาตอยํางเป็นทางการ
ให๎ แกํ ศู น ย์  CADCC สามา รถ ใ ช๎ ชํ อ งท า งกา รป ระช าสั ม พัน ธ์ ที่ มห า วิ ท ย าลั ย มี อยูํ  โ ด ย
ศูนย์ CADCC สามารถใช๎ชํองทางดังกลําวในชํวงเวลาที่ท าให๎นักศึกษาสามารถรับขําวสารและเตรียม
ตัวเข๎ารํวมโครงการได๎ทันเวลา  
    
15.เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินผล  
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     15.1 เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวน 1 ชุด   
15.2 ภาพถํายบันทึกกิจกรรมตลอดโครงการ จ านวน 1 ชุด  

 
 

 
ผู๎ชํวยงานประเมินผล : นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  

    ผู๎จัดพิมพ์ : นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  
ผู๎ตรวจทาน : ผู๎ชํวยศาสตร์จารย์ ดร.สกนธ์ ภูํงามดี  
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           สรุปการประเมินผล 
 ธุรกิจศิลปะกับประกิต  กอบกิจวัฒนา 

ด าเนินการโดย ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 

                      มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
******************************* 

 

1.  ชื่อโครงการ  ธุรกิจศิลปะกับประกิต  กอบกจิวัฒนา 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art 
Design Capabilities for Competition: CADCC) มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวุฒิ  อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประสานงานประจ าศูนย์ CADCC 

โดยมีที่ปรึกษา    1. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 2. ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี  ผู๎อ านวยการศูนย์ CADCC  
 

4. หลักการและเหตุผล 
ในโลกปัจจุบัน  ธุรกิจที่น าศิลปะเข๎ามาประยุกต์ใช๎เพ่ือให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวนั้น ถือวํา

เป็นธุรกิจแนวใหมํที่มีความเติบโตอยํางเห็นได๎ชัด นอกเหนือจากงานการให๎บริการนักทํองเที่ยวแล๎ว  
ธุรกิจดังกลําว ยังเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าคัญส าหรับนักศึกษาที่สามารถสะท๎อนบทเรียนเรื่องการบริหาร
จัดการธุรกิจทํองเที่ยวให๎ผนวกเข๎ากับการใช๎ประโยชน์จากศิลปะสาขาได๎อยํางลงตัว  ที่ส าคัญบทเรียน
ดังกลําวจะเป็นประโยชน์ตํอการสร๎างแนวทางการพัฒนาตนเองและการท างานในอนาคตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ศึกษาวิชาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  

ด๎วยเหตุนี้ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC)  จึงมีแนวคิดวํา  การเชิญผู๎เชี่ยวชาญและมืออาชีพด๎าน
การบริหารจัดการธุรกิจศิลปะ มาบรรยายเพ่ือให๎ความรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน
จริงแกํนักศึกษาของสถาบัน จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษา
หาความรู๎ มีแนวทางการพัฒนาตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการฝึกใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือการ
ประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตมากขึ้น  ดังนั้น จึงด าเนินโครงการ “ธุรกิจศิลปะกับประกิต  กอบ
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กิจวัฒนา” โดยคุณประกติ กอบกิจวัฒนา เป็นครีเอทีฟมืออาชีพของโฆษณาชื่อดัง โดยครีเอทีฟทํานนี้ 
สร๎างผลงานสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์และสื่อประเภทอ่ืนๆ มากมาย ศูนย์ CADCC จึงเรียนเชิญ
ผู๎เชี่ยวชาญทํานนี้มาเป็นวิทยากรส าหรับโครงการดังกลําว ซึ่งรายละเอียดของโครงการ ปรากฏใน
หัวข๎อล าดับตํอไปนี้ 
 
5.   วัตถุประสงค์ 
      5.1เพ่ือเป็นเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริงจากการท างานด๎านการออกแบบสื่อ
โฆษณา และแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจบ๎านพักที่ผสมผสานงานศิลปะกับความงามในธรรมชาติ ที่
น าเสนอโดยคุณประกิต  กอบกิจวัฒนา 
      5.2เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎จากวิทยากร และมุํงฝึกฝน
ตนเอง รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการฝึกใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือ
การประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตมากข้ึน 
      5.3เพ่ือเป็นกิจกรรมที่สร๎างพื้นฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการประกอบวิชาชีพในชีวิตจริง  
      5.4เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 
 
6.วัน-เวลาด าเนินโครงการ  
 วันอังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557  14.00-16.00น. 
 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ห๎อง 2519 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรํมเกล๎า 
 
8. วิทยากร  
 8.1 ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี         ผู๎อ านวยการศูนย์CADCC 
 8.2  คุณประกิต   กอบกิจวัฒนา      ครีเอทีฟโฆษณาชื่อดัง 
 
9.ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 9.1 ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 24 คน ดังนี้ 
 9.1.1  ผู๎แทนศูนย์ CADCC (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์) รวม 4  คน 
 9.1.2  อาจารย์อ านวย  อังกาบสี รองอธิการบดี วิทยาเขตรํมเกล๎า  1  คน 
 9.1.3  อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  3  คน 
 9.1.4  อาจารย์ส านักบรรสาร       3  คน 
 9.1.5  เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์       1  คน 
 9.1.6  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์            12  คน 
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 รวมผู๎แทนศูนย์ CADCC และอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น          12  คน 
 รวมนักศึกษาทั้ง 1 คณะที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น          12  คน 
 

9.2  ด้านคุณภาพ 
     9.2.1 นักศึกษาและผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎จากเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริง
จากการท างานด๎านโฆษณาและการตลาด โดยคุณประกิต  กอบกจิวัฒนา 
 9.2.2  นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพการศึกษา
ที่วําด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให๎สามารถ
ประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
      9.2.3  ศูนย์ CADCC มีบทบาทในการสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหา
ความรู๎จากวิทยากร มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการ
ตํางๆ มาก 
      9.2.4 ศูนย์ CADCC ได๎ด าเนินกิจกรรมที่สร๎างพื้นฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการประกอบ
วิชาชีพในชีวิตจริง  
      9.2.5  ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC) เป็นที่รู๎จักมากขึ้นส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่รู๎จักส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได๎แกํวิทยากรของโครงการ 
ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางศูนย์ CADCC  กับหนํวยงานภายนอกได๎ตํอไป          
 
10.ผลการประเมินโครงการประจ าปีการศึกษา 2556 
       นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 15 ของจ านวนนักศึกษา 
กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน 
        นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข๎ารํวมโครงการจ านวน 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 ของ
จ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการจ านวน 12 คน 
 
10.1 ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

3.) นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 12 คน  แบํงเป็น 
นักศึกษาชาย 3 คน (คิดเป็นร๎อยละ 25) นักศึกษาหญิง 9 คน (คิดเป็นร๎อยละ75) 
4.) แหลํงข๎อมูลที่ท าให๎รู๎จักโครงการ 
          เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC            4  คน ร๎อยละ  33.33    
 การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC          6  คน ร๎อยละ  50 
 สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย                              2  คน ร๎อยละ  16.67   
 การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน       0  คน ร๎อยละ  0 
 อ่ืนๆ                          0  คน ร๎อยละ  0 
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10.2 ตอนที่ 2 :  ข้อมุลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 
ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่รํวมโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา ปรากฏ 
ตามผลการประเมิน ดังนี้  
 
 

           
 
            ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ  0 0 2 5 5 4.25 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการ

เข๎ารํวมโครงการ  
0 0 2 5 5 4.25 

3.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูล
ขําวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน และ
ระหวํางรํวมโครงการ  

0 0 4 4 4 4 

4.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํม
เพ่ือนเพ่ือชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง  

0 0 6 3 3 3.75 

5.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

0 0 1 6 5 4.3 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ  

0 0 2 5 5 4.25 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
แรงบันดาลใจในการสร๎ า งสรรค์
ผลงานเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

0 0 2 5 5 4.25 

รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎อ  4.15 
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หมายเหตุ 

*ตัวเลือกระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3= เห็นด๎วยปานกลาง  
 4= เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปราฏในแตํละข๎อ (ข๎อ1-7) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกแตํละข๎อ  
(ตัวเลือก1-5) เพ่ือค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 

 
จากตารางในข๎อ 10.2ข๎างต๎น  สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีทัศนคติและความคาดหวัง

ในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับเห็นด๎วยมาก(รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎ออยูํในระดับ 4.15 ) โดย
ประเด็นการประเมินที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษามีความคาดหวังวําจะได๎รับความรู๎เชิง
ทฤษฎีและทักษะปฏิบัติเพิ่มขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งคําเฉลี่ยอยูํในระดับ 4.30 
 

10.3 ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รํวมโครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต  กอบกิจวัฒนา ปรากฏตามผลการ
ประเมิน ดังนี้  
 

           
 
            ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิง
ทฤษฎี และความช านาญ และความ
ช านาญด๎านอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง ของ
อาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

0 0 5 5 2 3.75 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ 
ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า
แกํนักศึกษา 

0 0 3 7 2 3.9 

1.3  ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษา

0 0 5 5 2 3.75 
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เข๎าใจและจดจ างําย 
 
1.4 ความสามารถของอาจารย์

ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
กระตุ๎นให๎นักศึกษาสนใจเรียนรู๎สิ่ ง
ใหมํๆ และมํุงมั่นพัฒนาตนเอง 

0 0 2 6 4 4.1 

1.5 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในความรู๎ เกี่ยวกับเส๎นสายลายผ๎า
ระหวํางรํวมโครงการ 

0 1 2 7 3 4.25 

1.6  ความมุํงม่ันของอาจารย์ผู๎ดูแล
โ ค ร งก า ร  แล ะวิ ท ย าก ร ในกา ร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักศึกษาที่รํวมโครงการ 

0 0 3 6 3 4 

                                                                                    ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 3.9 
2.  ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูล
ด้าน เส้นสายลายผ้า ฯลฯ) 

2.1  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาตํางๆ ใน
ภาคการเรียนปกต ิ

0 1 1 7 3 4 

2.2  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ ในภาคปฎิบัติของวิชา
ตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

0 0 3 5 4 4.08 

2.3  เนื้อหาสาระที่น าเสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เส๎นสายลายผ๎าเพ่ือการประกวดใน
เวทีตํางๆ 

0 0 3 5 4 4.08 

  ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 4.05 
3. ด้านเวลา 0 0 4 7 2 3.8 
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3.1  ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา 

 
3.2  ความเหมาะสมของช่วงเวลา

ที่จัดให๎นักศึกษารํ วมแสดงความ
คิดเห็นและซักถาม 

0 0 4 8 1 3.75 

                                                                                               ค่าเฉลี่ยด้านเวลา 3.77 
4. ด้านสถานที่และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที ่

4.1  ความเหมาะสมของสถานที่ที่
จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รํมเกล๎า 

0 0 2 7 3 4.08 

4.2  ความเหมาะสมและการ
ให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่แกํผู๎เข๎ารํวม
อบรมสัมมนา 

0 0 3 6 3 4 

ค่าเฉลี่ยด้านสถานที่และบริการ 4.04 
5. ด้านอาหารว่าง 
    5.1  ปริมาณและรสชาติอาหารที่
ให๎บริการ 

0 1 3 6 2 3.75 

    5.2  เครื่องดื่มท่ีให๎บริการ 0 1 2 7 2 3.8 
ค่าเฉลี่ยด้านอาหาร 3.77 

6. ความคิดเห็นในภาพรวม  
    6.1 ทํานมีความพึงพอใจตํอ
โครงการเส๎นสายลายผ๎าอยํางไร  

0 0 1 9 2 4.08 

รวมค่าเฉลี่ย16 ข้อ 3.9 
 

 
   จากตารางในข๎อ 10.3 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต  

กอบกิจ  วัฒนา มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับพึงพอใจปานกลาง (รวม
คําเฉลี่ยทั้ง 6 ด๎าน 16 ข๎อ อยูํในระดับ 3.90) และความคิดเห็นในภาพรวม มีความพึงพอใจตํอ
โครงการ อยูํในระดับพึงพอใจมาก คําเฉลี่ย 4.08 
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10.4  ปัญหาและข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่รํวมโครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต  
กอบกิจวัฒนา  นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ ไมไํด๎ให๎ข๎อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่พบเห็นจากการเข๎ารํวม
โครงการ  
 
ปัญหา เนื่องจากมีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวนมากและระหวํางการด าเนินโครงการ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางราบรื่นดังนั้นจึงไมํมีปัญหา 
  
ข้อเสนอแนะ - 
  
11.  การประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        11.1  ตัวบํงชี้ที่ 1 
    นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 15 ของจ านวนนักศึกษา
กลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน  ซึ่งมากกวําร๎อยละ 50 
    สรุป ได๎เป็นทไีมํพอใจ 
        11.2  ตัวบํงชี้ที่ 2 
     ทัศนคติและความคาดหวังในทางบวกของนักศึกษาที่มีตํอการเข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํ
ไมํน๎อยกวํา 3.51ระดับทัศนคติและความคาดหวังในการเข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.15 
     สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
        11.3  ตัวบํงชี้ที่ 3 
     ความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 
ระดับความคิดเห็นในภาพรวมและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ย                          
เทํากับ  4.08 
      สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
  11.4  ตัวบํงชี้ที่ 4 
      ด๎านสถานที่และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่  คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 ระดับความ
คิดเห็นด๎านสถานที่และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.04 
             สรุป  บรรลุเป้าหมาย     
            11.5  ตัวบํงชี้ที่ 5 
       ความต๎องการเข๎ารํวมโครงการในปีตํอไประดับความต๎องการให๎จัดและต๎องการเข๎ารํวม
โครงการ มีความเฉลี่ยร๎อยละ 100 
       สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
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12.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน5,400 บาท โดยแบ่งเป็น 
 คําตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท 
 คําอาหารวําง 2,400 บาท 

 
13.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

อาจารย์และนักศึกษาอีก 3 คณะ ในกลุํมเป้าหมาย คือ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหาร 
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไมํให๎ความรํวมมือเทําที่ควร ท าให๎ขาดนักศึกษา 3 คณะดังกลําว ที่จะเข๎า
รํวมอบรมสัมมนาในโครงการนี้  
  
14.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงส าหรับการสนับสนุนโครงการในปีต่อไป   
       14.1   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณอยํางเพียงพอและมีระบบการเบิกจํายที่สะดวก
รวดเร็ว เพื่อให๎การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากขึ้น  
       14.2    ควรให๎อาจารย์ผู๎สอนในวิชาที่เกี่ยวข๎อง หรือคณะในกลุํมเป้าหมายน านักศึกษาเข๎ารํวม
ในกิจกรรมของโครงการให๎พร๎อมเพรียงมากข้ึน  
       14.3    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการโดยอนุญาตอยํางเป็น
ทางการให๎แกํศูนย์  CADCC สามารถใช๎ชํองทางการประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยูํ  โดย
ศูนย์ CADCC สามารถใช๎ชํองทางดังกลําวในชํวงเวลาที่ท าให๎นักศึกษาสามารถรับขําวสารและเตรียม
ตัวเข๎ารํวมโครงการได๎ทันเวลา  
    
 
15.เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินผล  
     15.1 เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวน 1 ชุด   

15.2 ภาพถํายบันทึกกิจกรรมตลอดโครงการ จ านวน 1 ชุด  
 
 
 

    
  
   

ผู๎ชํวยงานประเมินผล : นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
ผู๎จัดพิมพ์ : นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
ผู๎ตรวจทาน : นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
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                 สรุปการประเมินผล 
      ท าได้ง่ายจัง กับมณีรัตน์ ทาบูราณ 

ด าเนินการโดย ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ  
(Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 

                             มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  วิทยาเขตพัฒนาการ ประจ าปีการศึกษา 2556 
******************************* 

 

1.  ชื่อโครงการ  ท าได๎งํายจัง กับมณีรัตน์ ทาบรูาณ 

 

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art 
Design Capabilities for Competition: CADCC) มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

 
3.  ผู้รับผิดชอบโครงการ นายวรวุฒิ  อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประสานงานประจ าศูนย์ CADCC 

โดยมีที่ปรึกษา    1. ดร.เสนีย์ สุวรรณดี    รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 2. ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี ผู๎อ านวยการศูนย์ CADCC  
 

4. หลักการและเหตุผล 
ในโลกปัจจุบัน  ธุรกิจที่น าศิลปะเข๎ามาประยุกต์ใช๎เพ่ือให๎บริการแกํนักทํองเที่ยวนั้น ถือวํา

เป็นธุรกิจแนวใหมํที่มีความเติบโตอยํางเห็นได๎ชัด นอกเหนือจากงานการให๎บริการนักทํองเที่ยวแล๎ว  
ธุรกิจดังกลําว ยังเป็นแหลํงเรียนรู๎ส าคัญส าหรับนักศึกษาที่สามารถสะท๎อนบทเรียนเรื่องการบริหาร
จัดการธุรกิจทํองเที่ยวให๎ผนวกเข๎ากับการใช๎ประโยชน์จากศิลปะสาขาได๎อยํางลงตัว  ที่ส าคัญบทเรียน
ดังกลําวจะเป็นประโยชน์ตํอการสร๎างแนวทางการพัฒนาตนเองและการท างานในอนาคตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่ศึกษาวิชาตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องในคณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศ
ศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ  

ด๎วยเหตุนี้ ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC)  จึงมีแนวคิดวํา  การเชิญผู๎เชี่ยวชาญและมืออาชีพด๎าน
การจัดดอกไม๎ มาบรรยายเพ่ือให๎ความรู๎และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานจริงแกํนักศึกษา
ของสถาบัน จะเป็นวิธีการหนึ่งที่สํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎ มี
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แนวทางการพัฒนาตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการฝึกใช๎ความคิดสร๎างสรรค์เพ่ือการประกอบอาชีพ
ของตนเองในอนาคตมากขึ้น  ดังนั้น จึงด าเนินโครงการ “ท าได๎งํายจัง กับมณีรัต ทาบุราณ”  โดยคุณ
มณีรัตน์  ทาบุราณ ได๎ มากมาย ศูนย์ CADCC จึงเรียนเชิญผู๎เชี่ยวชาญทํานนี้มาเป็นวิทยากรส าหรับ
โครงการดังกลําว ซึ่งรายละเอียดของโครงการ ปรากฏในหัวข๎อล าดับตํอไปนี้ 
 
5.   วัตถุประสงค์ 

5.1 เพ่ือเป็นเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์จริงจากการท างานด๎านการจัดดอกไม๎งาน
ประดิษฐ์ เพ่ือสํงเสริมทักษะให๎กับนักศึกษา 

5.2 เพ่ือสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหาความรู๎จากวิทยากร และมุํง
ฝึกฝนตนเอง รวมทั้งมีแนวทางการพัฒนาตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการฝึกใช๎ความคิดสร๎างสรรค์
เพ่ือการประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตมากขึ้น 

5.3 เพ่ือเป็นกิจกรรมที่สร๎างพ้ืนฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการประกอบวิชาชีพใน
ชีวิตจริง  

5.4 เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) 
 
6.วัน-เวลาด าเนินโครงการ  
 วันอังคาร ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557  14.00-16.00น. 
 
7. สถานที่ด าเนินโครงการ 
 ห๎อง 2519 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรํมเกล๎า 
 
8. วิทยากร  
 8.1 ผศ.ดร.สกนธ์ ภูํงามดี    ผู๎อ านวยการศูนย์CADCC 
 8.2  คุณมณีรัตน์  ทาบูราณ      นักจัดดอกไม๎มืออาชีพ 
. 
9.ผลการด าเนินงานในภาพรวม 
 9.1 ด้านปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รวมจ านวน 50 คน ดังนี้ 
 9.1.1  ผู๎แทนศูนย์ CADCC (ผู๎อ านวยการ และเจ๎าหน๎าที่ศูนย์) รวม 4  คน 
 9.1.2  ทํานดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดฝ่ายวางแผนและพัฒนา 1  คน 
 9.1.3  อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  1  คน 
 9.1.4  อาจารย์ส านักบรรสาร       2  คน 
 9.1.5  เจ๎าหน๎าที่ประชาสัมพันธ์       1  คน 
 9.1.6  นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์            24  คน 
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 9.1.7 นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์    17 คน 
 รวมผู๎แทนศูนย์ CADCC และอาจารย์ที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น            9  คน 
 รวมนักศึกษาทั้ง 2 คณะที่เข๎ารํวมโครงการทั้งสิ้น           41  คน 

9.2ด้านคุณภาพ 
         9.2.1 นักศึกษาและผู๎เข๎ารํวมโครงการได๎รับความรู๎จากเวทีการบรรยายและเลําประสบการณ์
จริงจากการท างานด๎านการจัดดอกไม๎โดยคุณมณีรัตน์  ทาบุราณ 
 9.2.2  นักศึกษาได๎มีโอกาสได๎รํวมกิจกรรมที่สอดคล๎องกับนโยบายการประเมินคุณภาพ
การศึกษาที่วําด๎วยการติดตามและให๎ความชํวยเหลือแกํนักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ให๎
สามารถประกอบวิชาชีพตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
        9.2.3  ศูนย์ CADCC มีบทบาทในการสํงเสริมให๎นักศึกษามีความกระตือรือร๎นในการศึกษาหา
ความรู๎จากวิทยากร มุํงฝึกฝนตนเอง และมีแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานสํงประกวดในโครงการ
ตํางๆ มาก 
        9.2.4 ศูนย์ CADCC ได๎ด าเนินกิจกรรมที่สร๎างพ้ืนฐานการท างานให๎แกํนักศึกษากํอนการ
ประกอบวิชาชีพในชีวิตจริง  
         9.2.5  ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design 
Capabilities for Competition: CADCC) เป็นที่รู๎จักมากขึ้นส าหรับนักศึกษา อาจารย์ และ
เจ๎าหน๎าที่ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นที่รู๎จักส าหรับบุคคลภายนอกซึ่งได๎แกํวิทยากรของโครงการ 
ซึ่งจะสํงผลให๎เกิดเครือขํายความรํวมมือระหวํางศูนย์ CADCC  กับหนํวยงานภายนอกได๎ตํอไป           
 
 

10.ผลการประเมินโครงการประจ าปีการศึกษา 2556 
              นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.25 ของจ านวน
นักศึกษากลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน 
             นักศึกษาตอบแบบสอบถามจากการเข๎ารํวมโครงการจ านวน 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
ของจ านวนนักศึกษาท่ีเข๎ารํวมโครงการจ านวน 41 คน 
 
10.1  ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

5.) นักศึกษา จ านวน 41 คน  แบํงเป็น 
นักศึกษาชาย 8 คน (คิดเป็นร๎อยละ 19.51) นักศึกษาหญิง 33 คน (คิดเป็นร๎อยละ80.49) 
6.) แหลํงข๎อมูลที่ท าให๎รู๎จักโครงการ 
          เว็บไซต์ของศูนย์ CADCC            3 คน ร๎อยละ   7.31 
 การประกาศจากอาจารย์ของศูนย์ CADCC         26  คน ร๎อยละ  63.41 
 สิ่งพิมพ์ภายในมหาวิทยาลัย                           2  คน ร๎อยละ    4.87 
 การบอกตํอจากเพ่ือนรุํนพ่ีหรือเพ่ือนรํวมรุํน       6  คน ร๎อยละ   14.63 
 อ่ืนๆ                        4  คน ร๎อยละ    9.78 
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10.2  ตอนที่ 2 : ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 

ทัศนคติและความคาดหวังของนักศึกษาที่รํวมโครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ 
ปรากฏตามผลการประเมิน ดังนี้  

 
           
 
            ประเด็น/ด้าน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการ  0 2 8 15 16 4.09 
2.  นักศึกษากระตือรือร๎นในการ

เข๎ารํวมโครงการ  
0 3 10 22 6 3.75 

3.  นักศึกษาสนใจติดตามข๎อมูล
ขําวสารของโครงการทั้งชํวงกํอน และ
ระหวํางรํวมโครงการ  

 
0 

 
3 

 
14 

 
19 

 
5 

 
3.63 

4.  นักศึกษามีการพูดคุยกับกลุํม
เพ่ือนเพ่ือชักชวนเข๎ารํวมโครงการ
อยํางพร๎อมเพรียง  

1 7 13 14 6 3.41 

5.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ความรู๎เชิงทฤษฎีและทักษะเชิงปฏิบัติ
เพ่ิมข้ึนหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ  

 
0 

 
0 

 
8 

 
26 

 
7 
 

 
3.97 

6.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
ประสบการณ์ใหมํๆ ที่เป็นประโยชน์
ตํอการเรียนและการท างานหลังเสร็จ
สิ้นโครงการ  

 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
9 

 
 

22 

 
 

10 

 
 

4.02 

7.  นักศึกษาคาดหวังวําจะได๎รับ
แรงบันดาลใจในการสร๎ า งสรรค์
ผลงานเพ่ือประกวดในเวทีตํางๆ หลัง
เสร็จสิ้นโครงการ  

0 2 13 20 6 3.73 

รวมค่าเฉลี่ย 7 ข้อ  3.80 
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หมายเหตุ 

*ตัวเลือกระดับความคิดเห็น 1 = เห็นด๎วยน๎อยที่สุด 2 = เห็นด๎วยน๎อย 3= เห็นด๎วยปานกลาง  
 4= เห็นด๎วยมาก 5 = เห็นด๎วยมากที่สุด 
** ตัวเลขที่ปราฏในแตํละข๎อ (ข๎อ1-7) หมายถึง ยอดรวมของจ านวนคนที่เลือกแตํละข๎อ  
(ตัวเลือก1-5) เพ่ือค านวณหาคําเฉลี่ยของแตํละข๎อ 
 
จากตารางในข๎อ 10.2ข๎างต๎น  สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีทัศนคติและความคาดหวัง

ในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับเห็นด๎วยปานกลาง (รวมคําเฉลี่ย 7 ข๎ออยูํในระดับ 3.80 )  
โดยประเด็นการประเมินที่มีคําเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นที่นักศึกษายินดีเข๎ารํวมโครงการซึ่งคําเฉลี่ยอยูํ
ในระดับ 4.09 
 
 
10.3 ตอนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่ร่วมโครงการ  
       ความพึงพอใจของนักศึกษาที่รํวมโครงการมณีรัตน์ ทาบรูาณปรากฏตามผลการประเมิน ดังนี้  

           
 
            ประเด็นการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น    
 
  ค่าเฉลี่ย 

(1) 
เห็นด้วย
น้อยท่ีสุด 

(2) 
เห็นด้วย

น้อย 

(3) 
เห็นด้วย  
ปานกลาง 

(4) 
เห็นด้วย

มาก 

(5) 
เห็นด้วย
มากที่สุด 

1.  ด้านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ 
และวิทยากร 

1.1  ความรู๎ความสามารถเชิง
ทฤษฎี และความช านาญ และความ
ช านาญด๎านอ่ืนๆที่ เกี่ยวข๎อง ของ
อาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากร 

 
 

0 

 
 
1 

 
 
8 

 
 

19 

 
 

13 

 
 

4.07 

1.2  การอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน๎าที่ของอาจารย์ผู๎ดูแลโครงการ 
แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร ใ ห๎ ค ว า ม รู๎ 
ค าอธิบาย ค าปรึกษา และค าแนะน า
แกํนักศึกษา 

 
 

0 

 
 
2 

 
 
7 

 
 

21 

 
 

11 

 
 

4.09 

1.3  ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
อธิบายเนื้อหาตํางๆ ให๎นักศึกษา
เข๎าใจและจดจ างําย 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
4 

 
 

23 

 
 

14 

 
 

4.24 
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1.4  ความสามารถของอาจารย์ผู๎ดูแล
โครงการ และวิทยากรในการกระตุ๎น
ให๎นักศึกษาสนใจเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ และ
มุํงม่ันพัฒนาตนเอง 

 
0 

 
0 

 
4 

 
26 

 
11 

 
4.17 

1.5 ความสามารถของอาจารย์
ผู๎ดูแลโครงการ และวิทยากรในการ
สํงเสริมให๎นักศึกษาพัฒนาศักยภาพ
ในความรู๎ เกี่ยวกับเส๎นสายลายผ๎า
ระหวํางรํวมโครงการ 

 
 

0 

 
 
1 

 
 
8 

 
 

22 

 
 

10 

 
 
4 

1.6 ความมุํงมั่นของอาจารย์ผู๎ดูแล
โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ วิ ท ย า ก ร ใ น ก า ร
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให๎แกํ
นักศึกษาที่รํวมโครงการ 

 
0 

 
0 

 
5 

 
25 

 
11 

 
4.14 

                                                                                    ค่าเฉลี่ยด้านอาจารย์ผู้สอน 4.11 
2. ด้านเนื้อหาสาระ(ข้อมูลด้าน เส้น
สายลายผ้า ฯลฯ) 

2.1 เนื้ อหาสาระที่ น า เสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการเรียนวิชาตํางๆ ใน
ภาคการเรียนปกติ 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
9 

 
 

24 

 
 
8 

 
 

3.9 

2.2 เนื้ อหาสาระที่ น า เสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ ในภาคปฎิบัติของวิชา
ตํางๆ ในภาคการเรียนปกติ 

 
0 

 
0 

 
9 

 
24 

 
8 

 
3.9 

2.3 เนื้ อหาสาระที่ น า เสนอใน
โครงการมีประโยชน์ตํอการน าไป
ประยุกต์ใช๎ในการสร๎างสรรค์ผลงาน
เส๎นสายลายผ๎าเพ่ือการประกวดใน
เวทีตํางๆ 

 
 

0 

 
 
0 

 
 

11 

 
 

19 

 
 

11 

 
 
4 

  ค่าเฉลี่ยด้านเนื้อหาสาระ 3.9 
3. ด้านเวลา       
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3.1 ความเหมาะสมของช่วงเวลา
ที่จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา 

0 1 14 17 9 3.8 

                                                                                               ค่าเฉลี่ยด้านเวลา 3.8 
4.ด้านสถานที่และการให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ 

4.1 ความเหมาะสมของสถานที่ที่
จัดให๎นักศึกษารํวมอบรมสัมมนา ที่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขต
รํมเกล๎า 

 

 
 

0 

 
 
0 

 
 
5 

 
 

27 

 
 
9 

 
 

4.0 

                                                                               ค่าเฉลี่ยด้านสถานที่และบริการ       4.0 
5. ความคิดเห็นในภาพรวม  
    5.1 ทํ า น มี ค ว า ม พึ ง พอ ใ จ ตํ อ
โครงการเส๎นสายลายผ๎าอยํางไร  

 
0 

 
0 

 
6 

 
25 

 
10 

 
4.0 

รวมค่าเฉลี่ย12 ข้อ 3.86 
 
 
จากตารางในข๎อ 10.3 ข๎างต๎น สรุปได๎วํา นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ 
มีความพึงพอใจในการเข๎ารํวมโครงการดังกลําว อยูํในระดับปานกลาง (รวมคําเฉลี่ยทั้ง 5 ด๎าน 12 ข๎อ 
อยูํ ในระดับ 3.86 )  และความคิดเห็นในภาพรวม มีความพึงพอใจตํอโครงการ อยูํในระดับ พึงพอใจ
มาก คําเฉลี่ย 4.00   
 
 
10.4 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
ตามความคิดเห็นของนักศึกษาที่รํวมโครงการ ที่พบเห็นจากการเข๎ารํวมโครงการ ไมํมีปัญหาและ
ข๎อเสนอแนะใดๆ 
 
ปัญหา  เนื่องจากมีนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวนมากและระหวํางการด าเนินโครงการ สามารถ
ปฏิบัติงานได๎อยํางราบรื่นดังนั้นจึงไมํมีปัญหา 
 
ข้อเสนอแนะ  - 
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11.  การประเมินการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
        11.1  ตัวบํงชี้ที่ 1 
    นักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการมีจ านวนทั้งสิ้น 41 คน คิดเป็นร๎อยละ 51.25 ของจ านวน
นักศึกษากลุํมเป้าหมายทั้งหมด 80 คน  ซึ่งมากกวําร๎อยละ 50 
    สรุป ได๎เป็นทีพอใจปานกลาง 
        11.2  ตัวบํงชี้ที่ 2 
     ทัศนคติและความคาดหวังในทางบวกของนักศึกษาที่มีตํอการเข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํ
ไมํน๎อยกวํา 3.51ระดับทัศนคติและความคาดหวังในการเข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 3.80 
     สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
        11.3  ตัวบํงชี้ที่ 3 
     ความคิดเห็นในภาพรวมของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 
ระดับความคิดเห็นในภาพรวมและความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ย                          
เทํากับ  4.00 
      สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
   11.4  ตัวบํงชี้ที่ 4 
      ด๎านสถานที่และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่  คําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51 ระดับความ
คิดเหน็ด๎านสถานที่และการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.00 
           สรุป  บรรลุเป้าหมาย     
       11.5  ตัวบํงชี้ที่ 5 
       ความต๎องการเข๎ารํวมโครงการในปีตํอไประดับความต๎องการให๎จัดและต๎องการเข๎ารํวม
โครงการ มีความเฉลี่ยร๎อยละ 100 
       สรุป  บรรลุเป้าหมาย 
              
12.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน5,400 บาท โดยแบ่งเป็น 
  คําตอบแทนวิทยากร 3,000 บาท 

คําอาหารวําง 2,400 บาท 
 
13.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ  

อาจารย์และนักศึกษาอีก 2คณะ ในกลุํมเป้าหมาย คือ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะบริหาร  
ไมํใหค๎วามรํวมมือเทําท่ีควร ท าให๎ขาดนักศึกษา 2คณะดังกลําว ที่จะเข๎ารํวมอบรมสัมมนาในโครงการ
นี้  
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14.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงส าหรับการสนับสนุนโครงการในปีต่อไป   
       14.1   มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนงบประมาณอยํางเพียงพอและมีระบบการเบิกจํายที่สะดวก
รวดเร็ว เพือ่ให๎การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายมากขึ้น  
       14.2    ควรให๎อาจารย์ผู๎สอนในวิชาที่เกี่ยวข๎อง หรือคณะในกลุํมเป้าหมายน านักศึกษาเข๎ารํวม
ในกิจกรรมของโครงการให๎พร๎อมเพรียงมากข้ึน  
       14.3    มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนเรื่องการประชาสัมพันธ์โครงการโดยอนุญาตอยํางเป็น
ทางการให๎แกํศูนย์  CADCC สามารถใช๎ชํองทางการประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยมีอยูํ  โดย
ศูนย์ CADCC สามารถใช๎ชํองทางดังกลําวในชํวงเวลาที่ท าให๎นักศึกษาสามารถรับขําวสารและเตรียม
ตัวเข๎ารํวมโครงการได๎ทันเวลา  
    
15.เอกสารและหลักฐานประกอบการประเมินผล  
     15.1 เอกสารตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการจ านวน 1 ชุด   

15.2 ภาพถํายบันทึกกิจกรรมตลอดโครงการ จ านวน 1 ชุด  
 
 
 

  
  
  
 
 
  

ผู๎ชํวยงานประเมินผล : นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
ผู๎จัดพิมพ์ : นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
ผู๎ตรวจทาน : นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
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ภาคผนวก ข 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 1/2556 

วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องแจ๎งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2555 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 1/2556 
วันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นางสาวกุสุมา  ภักดี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4. นายนิธิดล  โชติชัยมงคล     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ประทานที่ประชุม แจ๎งเรื่องแนะน าเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ ใหมํ 2 ทําน โดยกลําวแนะน า
พร๎อมทั้งกลําวต๎อนรับ นางสาวกุสุมา  ภักดี กับ นายนิธิดล  โชติชัยมงคล เข๎าสูํศูนย์ศักยภาพการแขํงขัน
ด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบอยํางเป็นทางการ โดยชี้แจงวํา หลังจากทางศูนย์ฯ ได๎ยืมอัตราก าลังอาจารย์
จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทั้งหมดจ านวน 9 ทํานมาชํวยงานภายในศูนย์ให๎ด าเนินไปอยํางดีและ
ราบรื่นตลอดระยะเวลาที่ผํานมาแล๎วนั้น ดังนั้นเมื่อทางศูนย์ได๎เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ มาแล๎ว ตามท่ีได๎ท า
เรื่องขออัตราก าลังเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ กับ อธิการบดี และ ดร.เสนีย์ สวุรรณดี รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา ตามล าดับขั้นตอนที่ถูกต๎อง จึงได๎ขอคืนอัตราก าลังอาจารย์ให๎กับทางคณะฯ ดังเดิม 
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พร๎อมมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ท าหนังสือขอคืนอัตราก าลังอาจารย์ของคณะฯ ทั้ง 9 ทําน 
และสํงโปสการ์ดเพ่ือแสดงค าขอบคุณอีกด๎วย 
 
 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องภาระหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ฯ รวมถึงการด าเนินงานที่
เกี่ยวข๎องกับศูนย์ฯ ที่ผํานมา รวมถึงภาระหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ใหมํทั้ง 2 ทําน ที่ต๎องปฏิบัติงานตามกรอบ
และแผนนโยบายที่ได๎วางไว๎ตั้งแตํศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบได๎กํอตั้งขั้น     

ที่ประชุม รับทราบ  
 

1.3 ประธานที่ประชุม กลําวทวนการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม  
พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. ให๎เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ ใหมํฟัง เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และ
ทราบถึงผลการด าเนินงานที่ผํานมา ซึ่งมีผลเกี่ยวข๎องและตํอเนื่องกัน หากงานชิ้นใดยังไมํเสร็จสิ้น
กระบวนการการด าเนินงาน จะได๎ด าเนินการตํอได๎ทันที   

ที่ประชุม รับทราบ  
 
1.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องการรํางหนังสือถึงคณบดี 3 คณะ คือ คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับการสํงตัวแทนหรือเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ เข๎า
ไปท าหน๎าที่ติดตํอประสานงานแตํละคณะฯ หากศูนย์ฯ มีขําวสารการแขํงขันหรือประกวดโครงการ
ตํางๆ จะได๎ด าเนินการประสานกับตัวแทนของคณะฯ นั้นๆ ให๎เป็นไปอยํางถูกต๎องและราบรื่น 

ที่ประชุม รับทราบ  
 
1.5 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องการแตํงตั้งเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎าน

ศิลปะเพ่ือการออกแบบ เพ่ือเป็นตัวแทนในการท าหน๎าที่ประสานงานกับคณะฯ ทั้ง 3 คณะ ซึ่ง                
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ ได๎มอบหมาย ดังนี้ 

 - นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี  รับหน๎าที่ประสานงานกับคณะนิเทศศาสตร์ 
 - นางสาวกุสุมา  ภักด ี  รับหน๎าที่ประสานงานกับคณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
 - นางนิธิดล  โชติชัยมงคล  รับหน๎าที่ประสานงานกับคณะศิลปศาสตร์   
ที่ประชุม รับทราบ  
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วาระท่ี 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที ่8/2555 
 2.1 ประธานที่ประชุม ชี้แจงเรื่องคําใช๎จํายในสํวนงบประมาณที่ได๎รับจากอาจารย์แทน           
พิธิยานุวัฒน์ จ านวน 4,211 บาท (สี่พันสองร๎อยสิบเอ็ดบาทถ๎วน) โดยสรุปยอดรายการออกมา ดังนี้ 
  - เบิกคําวิทยากร อาจารย์อารี สุทธิพัน เป็นเงินจ านวน  1,500 บาท 
  - บริจาควัดก าแพง         500 บาท 
  - บริจาควัดคูหาสวรรค์         500 บาท 
  - นักศึกษาเบิกคํากระดาษ         359 บาท 
  - บริจาคคณะหุํนละคนเล็ก คณะค านาย (คลองบางหลวง)   1,352 บาท 
     รวม      4,211 บาท 
   
 
 
 ในสํวนที่ ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี  ได๎บริจาคให๎คณะหุํนละครเล็ก จ านวน 
1,352 บาท นั้น ประธานที่ประชุมได๎ชี้แจงเพ่ิมเติมวําได๎เพ่ิมเงินสํวนตัวเข๎าไปอีก จนกระทั่งได๎ยอด 
1,500 บาท จึงได๎ท าการบริจาคไปเรียบร๎อยแล๎ว และสุดท๎ายได๎มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี 
จัดท างบประมาณในสํวนนี้ที่หมดไป เพ่ือสรุปยอดบัญชีให๎เรียบร๎อย เป็นต๎น   
   
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 2.2 เรื่องเงินคําสอนของอาจารย์บุญสํง  อุดมกิจโกศล ที่บริจาคให๎ศูนย์ฯ เพ่ือเก็บไว๎เป็น
คําใช๎จํายภายในศูนย์ฯ ประธานที่ประชุม จึงมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี ท าหนังสือแสดง
ความขอบคุณอาจารย์บุญสํง  อุดมกิจโกศล เป็นการเรํงดํวน  
 ที่ประชุม รับทราบ    
 
 2.3 เรื่องน านักศึกษาไปทัศนศึกษา ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร๎างศักยภาพ
ตํอเนื่อง ให๎กับนักศึกษา “โครงการ Good Student 2012” ซึ่งมีอาจารย์บุญสํง  อุดมกิจโกศล เป็น
ผู๎รับผิดชอบโครงการฯ แตํเกิดปัญหาท าให๎ไมํสามารถด าเนินการได๎ตามที่วางแผน ประธานที่ประชุม
จึงมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี ลงบันทึกในการท าสรุปผลการด าเนินโครงการวําไมํสามารถ
ด าเนินการตามรูปแบบที่วางและก าหนดไว๎ได๎ เนื่องจากนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการจบการศึกษาไป
แล๎ว 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 2.4 เรื่องการปิด “โครงการ Good Student 2012” โดยเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 
พ.ศ.2556 สํวนใหญํนักศึกษาที่ลงชื่อเข๎ารํวมโครงการไมํคํอยเข๎ารํวมกิจกรรมเทําที่ควร ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากโครงการฯ จัดตรงกับชํวงปิดภาคเรียน จึงท าให๎นักศึกษาขาดความกระตือรือร๎นในการ
เข๎าเรียน แตํทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ยังมีนักศึกษาที่ให๎ความรํวมมือเป็นอยํางดีมาตลอด ส าหรับนักศึกษาที่เข๎า
เรียนครบทุกคาบ กระทั่งสํงผลงานเข๎าประกวด ในหัวข๎องาน Big Project จนได๎รับรางวัลและเกียรติ
บัตรอันเป็นเครื่องแสดงถึงความมีศักยภาพที่ได๎ผํานการฝึกอบรมที่ทางศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎าน
ศิลปะเพ่ือการออกแบบ (Center of Art Design Capabilities for Competition: CADCC) ได๎
ก าหนดไว๎ แตํเนื่องจากแผนงานในอนาคตที่วางไว๎มีโครงการใหมํที่นําสนใจ และนําจะดึงความสนใจ
จากนักศึกษาได๎มากกวําเดิม ประธานที่ประชุม จึงกลําววํา “โครงการ Good Student 2013” นํา
จะต๎องระงับโครงการฯ ไว๎กํอนเป็นการชั่วคราว    
 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 เรื่องนัดถํายภาพรวม ประธานที่ประชุม ก าหนดให๎เป็น วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.
2556 เวลา 10.00 น.  เพ่ือน าไปประกอบการท ารายงานประจ าปี  2555 หรือ  Annual Report 
2012 โดยมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เป็นผู๎ติดตํอและนัดหมายกับนักศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด๎านการถํายภาพ ตามวันและเวลาที่ก าหนดดังกลําว   

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 เรื่องการสํงนักศึกษาเข๎ารํวมแขํงขันประกวดโครงการตํางๆ ประธานที่ประชุม กลําววํา 
นอกจากเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ จะต๎องท าการค๎นหาการประกวดและแขํงขันตํางๆ ตามเว็บไซต์แล๎ว 
เจ๎าหน๎าที่ยังต๎องมีความรู๎ ความสามารถ ในการสืบค๎นข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับการประกวดมาให๎ได๎มาก
ที่สุด เพ่ือจะได๎น ามาท าการคัดแยกและแบํงให๎กับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับกฎเกณฑ์ หรือกติกา
การรับสมัครของโครงการตํางๆ นั้น เพ่ือจะได๎เพ่ิมศักยภาพของนักศึกษาให๎มีทักษะเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งตรง
กับวัตถุประสงค์และนโยบายของศูนย์ ที่มุํงเน๎นให๎นักศึกษาได๎แสดงความสามารถและคว๎ารางวัลมาให๎
ได๎ในคราวตํอไป 
         ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.3 เรื่องการท าวิจัย ตามที่ประธานเคยชี้แจงเรื่องนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วํา
อาจารย์ผู๎สอนทุกทํานต๎องมีงานวิจัยเป็นของตัวเอง ท าให๎บรรดาอาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยเกิดแรง
กระตุ๎นที่จะเรํงท างานวิจัยที่ดีและมีคุณภาพกันมากขึ้น ในสํวนนี้ ประธานที่ประชุมได๎แจ๎งกับ
เจ๎าหน๎าที่ของศูนย์ฯ วํา เจ๎าหน๎าที่ของแตํละหนํวยงานต๎องมีสํวนรํวมในการท างานวิจัยด๎วย อีกทั้ง
เจ๎าหน๎าที่เองก็สามารถท างานวิจัยของตัวเองได๎ แตํต๎องเป็นผู๎จบการศึกษาระดับปริญญาโทกํอน จึงจะ
สามารถท าได๎ 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4 ชี้แจงเรื่องการจัดกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2556 ประธานที่ประชุมมอบหมายให๎

เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ไปวางแผน หาแนวทาง และสถานที่ที่จะพานักศึกษาออกเรียนรู๎นอกสถานที่ โดย
ศูนย์ฯ จะจัดขึ้นในรูปแบบของโครงการตํางๆ เพ่ือเป็นการเรียนรู๎ทางด๎านศิลปวัฒนธรรม 
สถาปัตยกรรม รวมถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์ ดังนั้น ตามที่ได๎ประชุมยํอยครั้งที่ผํานมา 
ประธานที่ประชุม ได๎มอบหมายให๎แตํละคนหาสถานที่ พร๎อมแนวทางการจัดโครงการครําวๆ มาคน
ละ 4 แหํง เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ จึงได๎ไปค๎นหาข๎อมูลและน ามาประกอบการตัดสินใจ ดังนี้ 

1. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี  
- พิพิธภัณฑ์ล๎านของเลํนเกริกยุ๎นพันธ์ 
- พิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมแอนด์ทอยส์ไทยแลนด์ Batcat Museum & Toys Thailand 
- House of  Museums (บ๎านพิพิธภัณฑ์) 
- พิพิธภัณฑ์เด็ก จตุจักร 

2. นางสาวกุสุมา ภักดี  
- วัดไชยวัฒนาราม 
- Mimosa Pattaya "City of Love"... เมืองแหํงความรัก ณ พัทยา 
- Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ 
- วัดพระแก๎วและพระบรมมหาราชวัง 
 

3.นายนิธิดล โชติชัยมงคล  
- La Lanta Fine Art 
- เพลินวาน 
- Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ 
- หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานคร 
 
นอกจากนี้ ประธานที่ประชุม ได๎เสนอโครงการ  2  โครงการ คือ “โครงการเสวนาปัญหาใน

การออกแบบ” และ “โครงการสะพายกล๎องทํองวัด”   
จากนั้น ประธานที่ประชุม ได๎เปิดโอกาสให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์แสดงความคิดเห็น และรํวมกัน

ตัดสินใจ  
มองถึงความเป็นไปได๎ในการเดินทางไปยังสถานที่ตํางๆ เป็นหลัก ซึ่งแตํละแหํงล๎วนมีหลักการและ
เหตุผลแตกตํางกันไป แตํที่ส าคัญ คือ แตํละสถานที่ต๎องจัดท าขึ้นในรูปแบบโครงการและแบํงกิจกรรม
ออกเป็นภาคการศึกษา ซึ่งในที่สุดก็สามารถวางแผนโครงการออกมาได๎เป็นรูปเป็นเป็นรําง พอสังเขป 
คือ 
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“โครงการสะพายกล๎องทํองวัด” ซึ่งประธานที่ประชุมเสนอตํอที่ประชุม กลําววํา เป็น
โครงการที่อยากให๎ศึกษาเดินทางออกนอกสถานที่     เพ่ือไปเรียนรู๎ศิลปวัฒนธรรมตามวัดวาอาราม   
รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี  วิถีชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งโครงการฯ มีความเห็นสอดคล๎องกับ
สถานที่ที่นางสาวกุสุมา  ภักดี กับ นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี  เสนอชื่อมา  ถ๎าหากน ามาจัดอยูํใน
โครงการเดียวกันได๎ ก็จะสามารถท าตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการได๎ นั่นก็ เพ่ือ
ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได๎รับ หลังจากเข๎ารํวมโครงการแล๎ว แตํโครงการดังกลําว จะจัดขึ้นในรูปแบบ
ของการเดินทางไปเช๎าเย็นกลับ 

ประธานที่ประชุม จึงเห็นสมควรมอบหมายให๎นางสาวกุสุมา  ภักดี เป็นผู๎ดูแลรับผิดชอบ
โครงการ โดยท าหน๎าที่เก็บข๎อมูล ประสานงานด๎านตํางๆ ที่ส าคัญ คือ ลองเขียนตัวโครงการมา
น าเสนอตํอที่ประชุม เพ่ือชํวยกันแสดงความคิดเห็น และตัดสินใจในการประชุมครั้งถัดไป ซึ่งหน๎าที่ที่
ได๎รับมอบหมายตรงและสอดคล๎องกับหน๎าที่การปฏิบัติงานอยูํแล๎ว  คือ  ให๎รับผิดชอบด๎านการ
ประสานงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมี ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์ ภูํงามดี เป็นที่
ปรึกษาโครงการฯ โดยคาดการณ์วําจะมีก าหนดจัดขึ้นหลังจากมีการสอบกลางภาคในปีการศึกษาที่ 
1/2556 

โครงการตํอมา ซึ่งมีแผนการจะจัดขึ้นในปีการศึกษาที่ 1/2556 กํอนสอบปลายภาค คือ 
โครงการที่นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี เสนอสถานที่มาพร๎อมข๎อมูลเบื้องต๎น ได๎แกํ พิพิธภัณฑ์ แบทแคท 
มิวเซียม แอนด์  ทอยส์  ไทยแลนด์  (BAT CAT) เนื่องจากเป็นสถานที่ที่นําสนใจ มีของเลํน
หลากหลายแนว นักศึกษาจะได๎เรียนรู๎และน าสิ่งที่ได๎สัมผัสกลับมาสร๎างสรรค์ผลงานด๎านศิลปะให๎กับ
ตนเอง สํวนอีกสถานที่คือ ตลาดน้ าขวัญเรียม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดน้ าในกรุงเทพมหานครที่นําสนใจ 
เนื่องจากเป็นตลาดน้ าริมคลองแสนแสบ ซึ่งแม๎วํายุคสมัยจะผันเปลี่ยนไปตามกาลเวลา แตํก็ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของวิถีชีวิตของชาวริมน้ า ให๎กับคนรุํนหลังๆ ได๎เห็นอยูํ  

ประธานที่ประชุม จึงเห็นวําควรน านักศึกษาไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวตลาดน้ า เพ่ือสัมผัส
บรรยากาศของชาวชุมชน ที่ส าคัญคือ เกี่ยวข๎องกับงานวิจัยที่ชุมชนริมคลองแสนแสบ ซึ่งสามารถ
น ามาเปรียบเทียบถึงความแตกตํางกันได๎ในหลายแงํมุม  

และอีกโครงการ ซึ่ง นายนิธิดล   โชติชัยมงคล  เสนอสถานที่มาก็มีความนําสนใจอีกเชํนกัน 
ซึ่งเมื่อลงความเห็นกันในที่ประชุมแล๎ว La Lanta Fine Art กับ หอศิลปวัฒนธรรมแหํง
กรุงเทพมหานคร    ถือเป็นเป็นแหลํงเรียนรู๎ทางด๎านศิลปะท่ีนําน านักศึกษาไปเยี่ยมชมอีกเชํนกัน  

ดังนั้น ประธานที่ประชุมจึงเห็นควรให๎จัดโครงการขึ้น เนื่องจากมีการจัดงานแสดงศิลปะ อีก
ทั้งยังเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลป์ เพ่ือน าเสนองานศิลปะซึ่งสามารถเพ่ิมทักษะและความรู๎ทางด๎าน
ความคิดสร๎างสรรค์ อีกทั้งยังมีความแปลกใหมํอยูํตลอดเวลา ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาที่ชอบงานด๎านการ
เขียนภาพ และถํายภาพ หากจัดโครงการนี้ขึ้นมาก็นําจะตอบสนองความต๎องการของนักศึกษาได๎เป็น
อยํางดี แตํเนื่องจากโครงการในปีการศึกษา 1/2556 ถูกวางโครงการอ่ืนไว๎เบื้องต๎นแล๎ว โครงการนี้จึง
อาจจะถูกจัดข้ึนในปีการศึกษา 2/2556 ซึ่งอาจเป็นตอนชํวงกลางภาคหรือปลายภาคก็ได๎ แตํจะไมํให๎
ก าหนดการตรงกับตารางสอบ หรือกิจกรรมส าคัญของมหาวิทยาลัย เป็นต๎น 
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สํวนอีกโครงการที่ส าคัญ คือ โครงการที่จะน านักศึกษาเดินทางไปยังสถานที่ส าคัญของ
กรุงเทพมหานคร อาทิเชํน พระบรมมหาราชวัง วิทยาลัยในวังชาย วัดโพธิ์ และพิพิธภัณฑ์ใกล๎เคียงที่
อยูํละแวกสนามหลวง ซึ่งล๎วนเป็นสถานที่ที่มีความส าคัญและมีศิลปวัฒนธรรมอันงดงาม นําเรียนรู๎ 
นักศึกษาจะได๎สัมผัสกับสถาปัตยกรรม ลวดลายทางด๎านงานเขียนที่มีความละเอียดและปราณีต โดย
หลังเสร็จจากการเดินทาง นักศึกษายังจะได๎สํงงานเข๎าประกวดเพื่อชิงรางวัล ซึ่งอาจเป็นเกียรติบัตรยก
ยํองหรือเงินรางวัล เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการสร๎างสรรค์ผลงานอีกด๎วย 

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมยังได๎เน๎นย้ าเรื่องภาระหน๎าที่ที่ส าคัญของเจ๎าหน๎าที่ศูยน์ฯ  
CADCC ซึ่งละเลยไมํได๎ ได๎แกํ  

- เขียนขําวสํงกองประชาสัมพันธ์ 
- ติดตามงานท่ีได๎รับมอบหมายและรายงานผล 
- ค๎นหาข๎อมูลการประกวด 
- ท าการเทรนด์นักศึกษา ติว เพิ่มทักษะกํอนสํงประกวด และท าเรื่องรายงาน 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 นางสาวกุสุมา  ภักด ี    นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 2/2556 
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องแจ๎งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี   2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2555 
ระเบียบวาระท่ี   3  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 2/2556 

วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2 นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายนิธิดล  โชติชัยมงคล     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
     1. นางสาวกุสุมา  ภักดี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งเนื่องจากนางสาวกุสุมา ภักดี ลาป่วยไมํสามารเข๎ารํวมประชุมได๎ 
จึงท าให๎ผู๎เข๎ารํวมประชุมไมํครบตามที่นัดหมายไว๎ และด าเนินการแจ๎งเรื่องเพ่ือทราบตํอจากรายงานการ
ประชุมครั้งที่1/2556 เมื่อวันอังคาร ที่ 4 มิถุนายน 2556 ซึ่งเป็นเรื่องสืบเนื่องกัน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่1/2556 
 2.1 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 1/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 1 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 1 ข๎อความ 
“ประทาน” แก๎ไขเป็น “ประธาน” และหน๎าที่ 1 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 1 ข๎อความ “เรื่องแนะน า
เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ ใหมํ 2 ทําน” แก๎ไขเป็น “ประธานที่ประชุมกลําวแนะน าเจ๎าหน๎าที่ประจ า
ศูนย์ ที่เพิ่งเข๎ามาใหมํ 2 ทําน”  
ที่ประชุม รับทราบ 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 3.1 ประธานที่ประชุม  ชี้แจงเรื่องคําใช๎จํายงบประมาณที่ได๎รับจากอาจารย์แทน พิธิยา
นุวัฒน์ ตามรายละเอียดการใช๎งบประมาณทั้งหมดที่เคยมอบให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เก็บไว๎เพ่ือ
เป็นหลักฐานส าคัญในการใช๎จําย  
 ที่ประชุม รับทราบ    
 
 3.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องนางสาวกุสุมา ภักดี ขอลาออกจากการเป็นเจ๎าหน๎าที่
ประสานงานประศูนย์ CADCC เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการเดินทาง ตามที่แจ๎งขอลาออกเมื่อวันพุธ ที่ 
29 มิถุนายน 2556 ซึ่งมีผลสิ้นสุดการท างาน คือ วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2556 ประธานที่ประชุมจึง
มอบหมายให๎นายนิธิดล โชติชัยมงคล คอยประสานงานและรับหน๎าที่ที่อยูํในความดูแลของเจ๎าหน๎าที่
ดังกลําวมาด าเนินการตํอ โดยระหวํางนี้ให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เรํงด าเนินการติดตามความคืบหน๎า
โครงการฯ ที่นางสาวกุสุมา ภักดี รับผิดชอบอยูํนั้นให๎เสร็จสิ้นกํอนสุดท๎ายของวันท างาน เพ่ือให๎ทันสํง
ตามวันและเวลาที่ก าหนด และจะไมํมีงานตกค๎างในภายหลัง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 3.3 ประธานที่ประชุม ชี้แจงเรื่องค าสั่งที่ต๎องปฏิบัติ โดยเน๎นย้ าเรื่องการปฏิบัติหน๎าที่ของ
เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ CADCC ให๎ดูแลงานที่อยูํในความรับผิดชอบของตนให๎ดี เนื่องจากศูนย์ฯขาด
เจ๎าหน๎าที่ไป 1 คน งานที่เคยแจกแจงและมอบหมายไว๎แตํต๎น จึงต๎องมีการเปลี่ยนแปลง โดยกลําว
ตํอไป เกรงวําการประสานงานกับแตํละคณะจะเกิดปัญหา ประธานจึงมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุ
สมานี กับนายนิธิดล โชติชัยมงคล รํวมกันรับผิดชอบงานที่ต๎องประสานกับทั้ง 3 คณะ คือ คณะนิเทศ
ศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเดิมเป็นหน๎าที่ของนางสาวกุสุมา ภักดี 
นั้น ให๎ด าเนินงานที่เกี่ยวข๎องกับการสํงขําวสารการประกวดจะได๎ไมํเกิดปัญหาและอุปสรรคใน
ภายหลัง 

ที่ประชุม รับทราบ 
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3.4 เรื่องการสัมมนา หัวข๎อโครงการ “The Success หลักสูตรพัฒนาความคิด” ประธานที่
ประชุมสํงเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 3 ทําน เข๎ารํวมการอบมรมสัมมนา ในวันเสาร์ ที่ 22 มิถุนายน 2556 
ณ โรงแรมโกลเด๎นทิวลิป ห๎องจตุรทิศ ชั้น 3 เวลา 12.30-17.00 น. ประธานที่ประชุมมอบหมายให๎นาย
นิธิดล โชติชัยมงคล เขียนบันทึกสรุปรายงานการสัมมนา และแนะน าให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ นั่งรถแท็กซี่ทั้ง
ขาไปและกลับ แล๎วคํอยกลับมาท าหนังสือของเบิกคําเดินทางในภายหลัง  
         ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.5 เรื่องอีเมล์ใหมํของศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ (CADCC) 
ประธานที่ประชุมได๎แจ๎งอีเมล์ใหมํของศูนย์ฯ ที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดให๎ใช๎เพ่ือการรับ -สํงขําวสาร
ทั้งภายในและภายนอก คือ cadcc.arch@kbu.ac.th 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.6 เรื่องการประสานงานกับ TCDC ประธานที่ประชุมกลําววํา ศูนย์สร๎างสรรค์งานออกแบบ 

เป็นเสมือนสถานที่จัดแสดงผลงานทางด๎านศิลปะ ซึ่งมีความหลากหลาย เหมาะกับการน านักศึกษาไป
ดูงานเพ่ือศึกษาและเรียนรู๎งานออกแบบตํางๆ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอยํางยิ่ง ในกรณีที่ TCDC มี
กิจกรรมหรืองานส าคัญที่จัดขึ้น โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ คอยติดตาม และประสานงานกับ TCDC 
อยํางสม่ าเสมอ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 นายนิธิดล โชติชัยมงคล    นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี 

      ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม             ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 3/2556 

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 3/2556 

วันอังคาร ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายทัตชัย    แย๎มอ่ิม     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
      -     ไมํมี  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ 
(CADCC) ต๎องจัดการประชุมกับผู๎บริหารอยํางน๎อย เดือนละ 1 ครั้ง 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ประธานที่ประชุม  แจ๎งเรื่องก าหนดการประชุมศูนย์ CADCC ประธานที่ประชุม
ก าหนดให๎มีการประชุมภายในหนํวยงาน เดือนละ 2 ครั้ง 

  ที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งเจ๎าหน๎าที่ประสานงานของศูนย์ฯ เมื่อมีการอบรมหรือจัดสัมมนา
ภายนอก ให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎ารํวมสัมมนาและเก็บภาพในกิจกรรมนั้นๆ พร๎อมรายละเอียดที่
ได๎ไปสัมมนาเพ่ือมาสรุปการไปอบรมครั้งนั้นๆ และต๎องจดบันทึกจากการอบรมดังกลําว
เพ่ือน ามาสรุปด๎วย 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่2/2556 
 2.1 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2555 โดยไมํมีการแก๎ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

   
3.1 ประธานที่ประชุม ทวนการประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 ได๎มีการแบํงหน๎าที่

ประสานงานกับคณะตํางๆของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ซึ่งผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ ภูํงามดี ได๎แบํงตาม
รายละเอียด ดังนี้ 

     3.1.1 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ประสานงานกับคณะนิเทศศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ ,          
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะจิตวิทยา 

      3.1.2 นายทัตชัย แย๎มอิ่ม ประสานงานกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ , คณะนิติศาสตร์ ,       
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะบุคลากรการบิน 

      3.1.3 เจ๎าหน๎าที่ท่ีรับเข๎ามาใหมํ ประสานงานกับคณะศิลปะศาสตร์ , คณะพยาบาล และ
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2  ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่อง การขอโอนย๎ายของเจ๎าหน๎าที่จากคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรํมเกล๎า มาเป็นเจ๎าหน๎าที่ประสานงานในศูนย์ฯ ขณะนี้อยูํในชํวง
ด าเนินการประสานงานของบุคลากร 

ที่ประชุม รับทราบ 
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3.3 ประธานที่ประชุม ได๎เสนอการจัดท าการอบรม Presentation เพ่ืออบรมเตรียมความ

พร๎อมให๎นักศึกษาที่เข๎าแขํงขันในเรื่องการน าเสนอ และฝึกความกล๎าแสดงออกมากข้ึน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4 ประธานที่ประชุม ได๎ชี้แจงถึงนโยบายและหน๎าที่หลักของศูนย์ CADCC นั้น เมื่อมีขําว

หรือโครงการประกวดใดๆก็ตาม เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ต๎องรีบด าเนินการประชาสัมพันธ์ และติดตํอกั บ
คณะนั้นๆ ที่เก่ียวข๎องกับการประกวด เพ่ือสํงนักศึกษาเข๎ารํวมการแขํงขัน และมีผลงานที่เป็นชื่อเสียง
ให๎แกํคณะ, ศูนย์ฯ และมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.5 ประธานที่ประชุม เรื่องการน านักศึกษาไปประกวดภายนอก และภายในนั้น ทุกครั้งที่

ได๎รับรางวัลมาแตํละโครงการฯนั้น ให๎เจ๎าหน๎าที่เก็บภาพการรับรางวัล พร๎อมรางวัลไว๎เพ่ือท าขําว
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได๎รับรางวัลทั้งทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย , เว็บไซต์ศูนย์ฯ รวมถึงหน๎ากลุํม
เฟสบุ๏คของ CADCC 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 นายทัตชัย  แย๎มอ่ิม    นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 4/2556 

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 4/2556 

วันอังคาร ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายทัตชัย    แย๎มอ่ิม     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

     4.   อาจารย์มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ    เชิญพิเศษ 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
      -     ไมํมี  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องสภาวิจัยมีการน าเสนอโครงการวิจัย มีการจัดงานที่
เซ็นทรัลเวิร์ล ประธานมอบหมายให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ทั้ง 2 ทําน คือ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี และนาย
ทัตชัย แย๎มอ่ิม ไปรํวมฟังบรรยายในโครงการดังกลําว 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องโครงการประกวดของอมตะนคร โดยมอบหมายให๎นายทัตชัย 
แย๎มอ่ิม ไปค๎นคว๎าหาข๎อมูลโครงการประกวดของหนํวยงานดังกลําว   
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3 ประธานที่ประชุม สอบถามนางสาวฮาฟีซา อุสมานี ถึงความคืบหน๎าของนักศึกษาที่ได๎รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการแมํน้ าของเราชีวิตของเรา ขณะนี้ยังไมํทราบวํานักศึกษาได๎ติดตํอ
ขอรับรางวัลกับทางหนํวยงานที่จัดโครงการฯแล๎วหรือไมํนั้น ให๎เรํงด าเนินการขอรับรางวัลโดยดํวน 
เพ่ือรายงานผลการประกวดให๎คณะผู๎บริหาร รวมถึงลงขําวทางเว็บไซต์ของศูนย์ฯและมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 ประธานที่ประชุม ชี้แจงเรื่องการบันทึกการท างานของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ให๎ลงบันทึกใน
ตารางทุกครั้งที่มีโครงการประกวด ตามความรับผิดชอบแตํละคณะของตน และคอยติดตามผล
ตามล าดับตํอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
  
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่3/2556 
 2.1 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข  
 ทีป่ระชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 โดยไมํมีการแก๎ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

   
3.1 ประธานประชุม มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เรํงติดตามหนังสือการขอโอนย๎าย

เจ๎าหน๎าที่จากคณะนิเทศศาสตร์ โดยให๎ด าเนินการรํางหนังสือถึงส านักบุคลากรให๎ชํวยด าเนินการ
โอนย๎ายโดยดํวน เนื่องจากศูนย์ฯ ยังขาดเจ๎าหน๎าที่ประสานงานกับหนํวยงานอื่นๆ      

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2  ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ตามหนังสือเรื่องขอสั่งซื้อกล๎อง

ถํายภาพนิ่ง และคอมพิวเตอร์โน๏ตบุ๏ค เกรงวําจะลําช๎าในการน าอุปกรณ์มาใช๎งานในศูนย์ฯ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
3.3 ประธานที่ประชุม ให๎เจ๎าหน๎าที่แจ๎งเรื่องขออนุมัติการขออัตราก าลังเพ่ิมอีก 1 ต าแหนํง 

โดยระบุเกณฑ์ดังนี้ คือ สามารถออกแบบงานกราฟิกได๎ ,สามารถถํายภาพยนตร์และภาพเคลื่อนไหว
ได๎เป็นอยํางด ี

ที่ประชุม รับทราบ 
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3.4 ประธานที่ประชุม กลําวต๎อนรับพร๎อมเรียนเชิญอาจารย์มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ  มา
เพ่ือปรึกษาหารือเรื่องการจัดนิทรรศการในโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรมที่จะจัดขึ้นใน
วันที่ 4 ตุลาคม 2556 โดยประธานได๎อธิบายการด าเนินการ และรายละเอียดส าคัญของโครงการฯ 
ดังนี้ 

3.4.1 ก าหนดการการจัดนิทรรศการ คือ วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 
3.4.2 ระยะเวลาการแสดงผลงานตั้งแตํวันที่ 4 ตุลคาม 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2556 
3.4.3 ผลงานของนักศึกษารวมทั้งหมดประมาณ 180 ภาพ 
3.4.4 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ท าหนังสือขอเชิญบุคลากรของส านักบรรณสารมารํวมจั ด
นิทรรศการใน  วันนั้น คือ อาจารย์ เชิดศักดิ์  บุญธรรม และอาจารย์บุรัสกร สุรินทร์
ราช  
3.4.5 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ท าหนังสือขอใช๎ห๎องเพ่ือจัดแสดงผลงาน ณ ห๎องบรรณสาร 
ชั้น 5 อาคาร4(เฉลิมพระเกียรติ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ พร๎อมทั้งขอ
ความรํวมมือแมํบ๎านมาชํวยงานในวันดังกลําวด๎วย 
ที่ประชุม รับทราบ 
  
3.5 ประธานที่ประชุม แจ๎งก าหนดการวันนัดพบนักศึกษาที่เข๎ารํวมโครงการจตุรมิตรสะพาย

กล๎องทํองวัฒนธรรม คือ วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห๎อง2508 อาคาร 2 ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี สํงหนังสือถึง
คณบดีทั้ง 3 คณะเพ่ือขอเชิญนักศึกษามารํวมกิจกรรมในวันดังกลําว  พร๎อมทั้งแจกแจงสํวนงานที่ต๎อง
รับผิดชอบดังนี้ 

3.5.1 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เตรียมน าเสนอตัวอยํางภาพประเภททิวทัศน์(Landscape)    
และภาพทีเผลอ (Candid) ให๎นักศึกษาในโครงการฯได๎ศึกษาและเข๎าใจความหมายของแตํละภาพ 

3.5.2 นายทัตชัย แย๎มอ่ิม อธิบายถึงกฎเกณฑ์ของการสํงผลงานเข๎ารํวมประกวดที่ก าหนดไว๎  
คือ 1 คนตํอ 6 ภาพ แบํงออกเป็น 2 ประเภท พร๎อมถึงบรรยายการสํงชิ้นงานในรายละเอียดตํางๆ 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.6 ประธานที่ประชุม สอบถามความคืบหน๎าการด าเนินการโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎อง

ทํองวัฒนธรรม โดยเน๎นย้ าให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ รํวมมือกันด าเนินการให๎ส าเร็จลุลํวง พร๎อมทั้ง
มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของคณาจารย์ที่จะไปรํวมโครงการฯ
กับศูนย์ และให๎ประสานงานเรื่องการสั่งอาหารวําง และอาหารกลางวันของนักศึกษา 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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3.7 ประธานที่ประชุม ขอให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ติดตามความคืบหน๎างบประมาณที่ได๎รับการ
อนุมัติจากมหาวิทยาลัยแล๎ว ให๎เจ๎าหน๎าที่ไปติดตํอกับการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือขอรับเงินสํวนนั้น
มาใช๎ในการด าเนินโครงการดังกลําว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.8 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นายทัตชัย แย๎มอ่ิม ท าหนังสือแจ๎งก าหนดการโครงการ

จตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สํงถึงคณบดีทั้ง 3 คณะ คือ คณะ
นิเทศศาสตร์ , คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ พร๎อมทั้งสํงหนังสือไปถึงอาจารย์
ผู๎สอนของทั้ง 3 มหาวิทยาลัยที่เข๎ารํวมโครงการฯ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา , 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.9 ประธานที่ประชุม เน๎นย้ าให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ เรํงติดตามความคืบหน๎ารายชื่อนักศึกษา
ของแตํละคณะ ที่ก าหนดไว๎คณะละ 10 คน ให๎รีบสํงรายชื่อมายังศูนย์ CADCC ภายในวันที่ 30 
สิงหาคม 2556 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 นายทัตชัย  แย๎มอ่ิม    นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 5/2556 
วันพุธ ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 5/2556 
วันอังคาร ที่ 4 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 09.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายทัตชัย    แย๎มอ่ิม     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

     4.   นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 

1.  นายทัตชัย    แย๎มอ่ิม     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม กลําวต๎อนรับพร๎อมแนะน าเจ๎าหน๎าที่ใหมํ คือ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ มา
ท าหน๎าที่ประสานงาน และด๎านกราฟิกให๎กับศูนย์ CADCC 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องการขออนุมัติการจัดซื้อกล๎องถํายภาพ และโน๏ตบุ๏คนั้น ได๎รับ
ค าตอบมาแล๎ววํา ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได๎พิจารณาอนุมัติการ
จัดซื้ออุปกรณ์ดังกลําวแล๎ว เพียงแตํมีข๎อตกลงวํา ศูนย์ CADCC ต๎องมีรายละเอียดของอุปกรณ์ที่
ต๎องการ พร๎อมทั้งให๎ก าหนดกติกาการขอยืมใช๎อุปกรณ์ออกไปภายนอก ในกรณีที่มีนักศึกษามายืมใช๎
เพ่ือน าไปสร๎างผลงานเข๎ารํวมประกวดในโครงการฯ ของศูนย์ฯ  โดยประธานที่ประชุมมอบหมายให๎
นางสาวฮาฟีซา อุสมานี รวบรวมรายละเอียดของอุปกรณ์ทั้งสอง พร๎อมรํางแบบฟอร์มการขอยืมใช๎
อุปกรณ์ศูนย์ฯ แล๎วสํงหนังสือแจ๎งรายละเอียดอุปกรณ์ที่ขอจัดซื้อพร๎อมแนบรายละเอียดดังกลําว 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม พร๎อมทั้ง
รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อให๎การด าเนินการของโครงการฯเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
โดยก าหนดให๎ชํวงเที่ยงของวันที่ 5 กันยายน 2556 หากยังไมํได๎รับการยืนยันพร๎อมรายชื่อนักศึกษาที่
เข๎ารํวมโครงการฯของแตํละคณะ ให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ ประชาสัมพันธ์ขําวเปิดรับสมัครเข๎ารํวมทัศน
ศึกษา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโครงการดังกลําวไว๎ในเว็บไซต์ของศูนย์ฯ และในกลุํมเฟสบุ๏ค
ของศูนย์ฯทันที โดยแจ๎งรายละเอียดดังตํอไปนี้ 
 1.3.1 ขําวเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข๎ารํวมโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม 
 1.3.2 ลงประกาศก าหนดการเดินทาง พร๎อมรายละเอียดสถานที่ที่จะเข๎าชมในวันพุธที่ 11 
กันยายน 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 1.3.3 แจ๎งก าหนดการวันนัดพบนักศึกษาในโครงการฯ เพ่ือประชุมพร๎อมชี้แจงรายละเอียด
ของการถํายภาพ รวมถึงเทคนิคตํางๆ ให๎นักศึกษาในโครงการฯ ณ ห๎อง 2508 อาคาร 2 ชั้น 2 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องการสั่งของวํางและอาหารกลางวัน ซึ่งมีนางสาวฮาฟีซา อุ
สมานีเป็นผู๎รับผิดชอบ โดยนางสาวฮาฟีซา อุสมานี ได๎ชี้แจงความคืบหน๎าตามรายละเอียดดังนี้  
 1.4.1    สั่งอาหารวําง (Snack box) จ านวน 30 กลํองๆละ 30 บาท รวมทั้งสิ้น 900 บาท 
 1.4.2 อาหารกลางวัน เบื้องต๎นได๎ประสานกับทางร๎านอาหารของพิพิธภัณฑ์เกริก ยุ๎นพันธุ์ 
แล๎ว         แตํเนื่องจากราคาอาหารตํอคน รวมแล๎วเกินงบประมานที่ก าหนด จึงเปลี่ยนให๎ใช๎วิธีแจก
แจงเงินคําอาหารกลางวันให๎นักศึกษาจ านวน 30 คนๆละ 30 บาท แล๎วให๎นักศึกษาไปรับประทาน
อาหารที่โรงอาหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามอัธยาศัย 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.5 ประธานที่ประชุม แจ๎งก าหนดการจัดนิทรรศการในโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํอง
วัฒนธรรม และมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานีท าหนังสือขอเชิญดร.เสนีย์ สุวรรณดี รอง
อธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เพ่ือให๎เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการดังกลําวในวันศุกร์ที่ 
4 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห๎องบรรณสาร ชั้น 5 อาคาร 4(เฉลิมพระเกียรติ)  มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.6 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
การจัดนิทรรศการโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม และออกแบบการ์ดเชิญเพ่ือเรียน
เชิญอาจารย์จากคณะตํางๆมารํวมงานในวันดังกลําวด๎วย 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.7 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ท าหนังสือเรียนเชิญอาจารย์ทั้ง 
3 ทําน คือ อาจารย์อิทธิเทพ หลีนวรัตน์, อาจารย์จรุงยศ อรัญนาค, อาจารย์วัฒนา เจริญชัยนพกุล 
มารํวมเป็นกรรมการตัดสินผลงานในวันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห๎องCADCC 
อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี    ผศ.ดร. สกนธ์ ภูํงามดี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 6/2556 

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10.30 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 6/2556 

วันอังคาร ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2556 เวลา 10.30 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม เสนอเรื่องโครงการที่จะมีในปีตํอไป ซึ่งศูนย์ฯ ต๎องประสานกับคณะ
ตํางๆภายในมหาวิทยาลัย และนําจะมีการจัดโครงการอ่ืนๆโดยศูนย์ CADCC นั้น เทอมละ 1 ครั้ง 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องที่ประธานมีโอกาสได๎ประสานกับดร.วัลลภ ปิ่นทอง ผู๎ชํวย
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งได๎รับการตอบรับที่ดี โดยชี้แจงวํา
หนํวยงานดังกลําวยินดีที่จะรํวมประสานงานกับศูนย์ CADCC และพร๎อมเป็นวิทยากรพาชมอารย
ธรรมที่งดงามของจังหวัดนครปฐม 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 ประธานที่ประชุม แจงรายละเอียดคําใช๎จํายที่ใช๎ไปแล๎ว และในสํวนที่เหลือจากโครงการ
จตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรมที่ผํานมา รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการของโครงการฯดังกลําวที่
จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ณ ห๎องสมุด (ส านักบรรณสาร) ชั้น 5 อาคาร4 เฉลิมพระ
เกียรติ ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 งบประมาณทั้งหมดคือ 17,150 บาทถ๎วน น าไปใช๎ในวันเดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

- คําเข๎าชมพิพิธภัณฑ์ล๎านของเลํนเกริก ยุ๎นพันธุ์ คนละ 20 บาท/นักศึกษา 30 คน = 600 บาท 
- คําอาหารกลางวัน คนละ 30 บาท/นักศึกษา 30 คน = 900 บาท 
- คําอาหารวําง (Snack Box) กลํองละ 30 บาท/นักศึกษา 30 คน = 900 บาท 
รวมเงินท่ีใช๎ไปท้ังสิ้น 2,400 บาทถ๎วน ยอดเงินคงเหลือ 15,800 บาทถ๎วน 
ที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่5/2556 
 2.1ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2555 โดยไมํมีการแก๎ไข 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 
 3.1 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ แจ๎งเรื่องโครงการบางกอกเพลกราวนด์  ที่ได๎รับการประสานจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให๎ศูนย์ฯ จัดเตรียมผลงานหนังสั้นของนักศึกษาทั้งที่ได๎รับรางวัลและ
ไมํได๎รับรางวัลสํงมารํวมแสดงผลงานในงานดังกลําวด๎วย 

ที่ประชุม รับทราบ 
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3.2 ประธานที่ประชุม ได๎เน๎นย้ าเรื่องภาระงานของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ โดยเฉพาะให๎เรํง

ด าเนินการเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหมํของศูนย์ CADCC ให๎มีความนําสนใจ และสมัยใหมํมากยิ่งขึ้น 
และให๎เพ่ิมเติมข๎อมูลใหมํๆเข๎าไป เชํน ภาพจากโครงการฯตํางๆ,งานวิจัย รวมถึงขําวการประกวดที่
เกี่ยวข๎องกับนักศึกษา โดยประธานมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ติดตํอประสานงานกับศูนย์
คอมพิวเตอร์สารสนเทศของมหาวิทยาลัยเป็นการดํวน  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.3 ประธานที่ประชุม เรียนถามนางสาวฮาฟีซา อุสมานี ถึงความคืบหน๎ารางวัลนักศึกษาที่

ได๎รับจากโครงการแมํน้ าของเราชีวิตของเรา ซึ่งนางสาวฮาฟีซา อุสมานีให๎ค าตอบวําได๎ด าเนินการเรํง
ติดตามทางเจ๎าของโครงการฯแล๎ว โดยให๎นักศึกษาสํงรายละเอียดเอกสารที่ก าหนดกลับไปยัง
หนํวยงานเพ่ือยืนยันการรับรางวัล ซึ่งเวลานี้รอทางหนํวยงานดังกลําวโอนเงินรางวัลให๎แกํนักศึกษา
เทํานั้น 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 ประธานที่ประชุม กลําวสรุปการเตรียมงานนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 
2556ตามรายละเอียดดังนี้ 

 - มอบหน๎าที่ให๎อาจารย์บุรัสกร สุรินทร์ราชเป็นพิธีกรด าเนินรายการบนเวที 
 - แจกแจงล าดับการด าเนินงานทั้งหมด 
 - อุปกรณ์ และเครื่องมืออ านวยความสะดวกตํางๆ เชํน เครื่องเสียง,ไมโครโฟน,พาน 
เป็นต๎น 
 - ตั้งเบิกของที่ระลึกให๎แกํผู๎เข๎าชมนิทรรศการ 
 - เตรียมสั่งเครื่องดื่มสมุนไพร พร๎อมอาหารวําง 
 - สิ่งของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี    ผศ.ดร. สกนธ์ ภูํงามดี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 7/2556 

วันพุธ ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09.30 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 7/2556 
วันอังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09.30 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.    นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม กลําวต๎อนรับพร๎อมแนะน าเจ๎าหน๎าที่ใหมํ คือ นางสาวจารุพรรณ 
เศวตทัต มาท าหน๎าที่ประสานงาน ให๎กับศูนย์ CADCC 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องการท างานของศูนย์ CADCC วํา การท างานที่ผํานมานั้นยัง
ไมํลุลํวงเทําที่ควร อาจมีสาเหตุมาจากการเข๎า-ออกของพนักงาน ซึ่งสํงผลตํอการท างานของศูนย์ 
CADCC 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 ประธานที่ประชุม ชี้แจงถึงเรื่องการท างานทั้งหมดของศูนย์ CADCC โดยเน๎นถึงการ
ท างานที่ต๎องมีระเบียบแบบแผน โดยในสํวนของเอกสารต๎องจัดการให๎มีระบบและเรียบร๎อย 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 1.4 ประธานที่ประชุม อธิบายถึงการท าหนังสือเข๎า-ออกของเจ๎าหน๎าที่ภายในศูนย์ CADCC 
หรือใบบันทึกการปฏิบัติภารกิจของเจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ ซึ่งใบบันทึกนี้จะมีการระบุรายละเอียดใน
การท างานของแตํละบุคคลไว๎อยํางชัดเจน ทั้งนี้ได๎มอบหมายให๎ นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี จัดท าใบ
บันทึกพนักงานให๎แล๎วเสร็จ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 1.5 ประธานที่ประชุม แจกแจงเรื่องคําใช๎จํายในโครงการจตุรมิตร โดยมอบหมายให๎ นางสาว
ฮาฟีซา  อุสมานี สรุปคําใช๎จํายทั้งหมดของโครงการจตุรมิตรที่ผํานมา รวมถึงให๎บริหารจัดการซื้อของ
เบ็ดเตล็ดตํางๆ อาทิ กาแฟ , โอวัลติล เข๎าศูนย์ CADCC 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 1.6 ประธานที่ประชุม กลําวถึงความส าเร็จของโครงการจตุรมิตรที่ผํานมา และได๎รํวมแสดง
ความยินดีกับเจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC นอกจากนั้นประธานที่ประชุมได๎มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํ
สวัสดิ์ และ นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี ด าเนินการสํงพัสดุคืนและติดตํออาจารย์ จรุงยศ อรัญนาค 
เพ่ือให๎ทราบเกี่ยวกับการสํงพัสดุ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.7 ประธานที่ประชุม ได๎เลําถึงประวัติความเป็นมาของศูนย์CADCC ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ 
ฟังอยํางครําวๆ รวมถึงอธิบายขอบเขตและภารกิจของงานที่แตํละบุคคลต๎องรับผิดชอบ ทั้งนี้ ประธาน
ที่ประชุม ได๎มอบหมายให๎ นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต เป็นผู๎รับผิดชอบ การเขียนขําว ในWebsite 
Fanpage ของ ศูนย์ CADCC เพ่ือประชาสัมพันธ์ขําวผํานสื่ออนไลน์ให๎เป็นที่รู๎จักแกํคนทั่วไป โดยให๎
นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ เป็นผู๎ปลดล็อครหัส 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.8 ประธานที่ประชุม ได๎มอบหมายให๎ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี น าแบบประเมินจตุรมิตรที่
ผํานมา ของนักศึกษา 15 คน เข๎าเก็บในแฟ้มของศูนย์ CADCC   
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.9 ประธานที่ประชุม ชี้แจงถึงการปฎิบัติหน๎าที่ตํางๆของเจ๎าหน๎าที่ภายในศูนย์CADCC 
เกี่ยวกับการสะสมแต๎ม รวมถึงการท างานรวมกับส านักบรรณสารจะมีแต๎มสะสมด๎วย ซึ่งในวันที่ 3-5 
เดือน ธันวาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ส านักบรรณสารจัดคํายปฎิบัติธรรม โดยมี นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ และ 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต เข๎ารํวมปฎิบัติธรรมด๎วยในครั้งนี้นอกจากนั้น ประธานที่ชุม ได๎มอบหมาย
ให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต น าเอกสารไปให๎ อาจารย์มนัสนันท์ เพชรธรรมรัฐ แล๎วเขียนชื่อ
เจ๎าหน๎าที่ศูนย์เพ่ิมไปด๎วย 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.10 ประธานที่ประชุม แจ๎งนัดการประชุม ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น.  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่6/2556 
 2.1ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 6/2555 โดยไมํมีการแก๎ไข 
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วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
3.1 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ แจ๎งเรื่องการเบิกจํายไม๎บรรทัด โดยจะน าบิลใบเสร็จมาให๎แกํ

ประธานที่ประชุมภายหลัง 
ที่ประชุม รับทราบ 

 
3.2 ประธานที่ประชุม เลําสรุปถึงรายละเอียดความเป็นมาของแตํละโครงการ จากนั้นได๎แบํง

งานแตํละโครงการให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ รับผิดชอบ สามารถสรุปแตํละโครงการที่มอบหมายงานได๎ ดังนี้ 
-คณะบริหารธุรกิจ , -คณะนิเทศศาสตร์ ,-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับผิดชอบโดย 

นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี 
 
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,- คณะจิตวิทยา ,- สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน ,- คณะ

พยาบาล รับผิดชอบโดย นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
 
-คณะนิติศาสตร์ -,คณะวิศวกรรมศาสตร์ -, คณะศิลปศาสตร์  

-,คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา รับผิดชอบโดย น.ส.จารุพรรณ เศวตทัต  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งวันหยุดในการท างานของเจ๎าหน๎าทีศูนย์ฯแตํละทํานให๎ทราบ และ
มอบหมายให๎ นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต ท าบันทึกวันมาท างานและวันหยุดของตัวเอง ถึงอาจารย์
ประสิทธิ์ ประทีบรังสี เพ่ือให๎ทํานทราบถึงรายละเอียดในวันท างานและวันหยุด โดยก าหนด ให๎ 
นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี และ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
มาท างานในวันจันทร์ – วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ – วันอาทิตย์ สํวน นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต มา
ท างานในวันอังคาร – วันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ – วันจันทร์ ซึ่งวันหยุดของนาวสาวจารุพรรณ เศวตทัต 
จะมีผลตั้งแตํวันจันทร์ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน 2556 เป็นต๎นไป 

ที่ประชุม รับทราบ  
 

3.4 ประธานที่ประชุม ได๎เน๎นย้ าเรื่องภาระงานของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์ โดยเฉพาะให๎เรํง
ด าเนินการเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์ใหมํของศูนย์ CADCC ให๎มีความนําสนใจ และทันสมัยใหมํมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนั้นให๎เพ่ิมเติมข๎อมูลใหมํๆเข๎าไป เชํน ภาพจากโครงการฯตํางๆ,งานวิจัย รวมถึงขําว
การประกวดที่เกี่ยวข๎องกับนักศึกษา โดยมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ เป็นผู๎ด าเนินการ ให๎แล๎ว
เสร็จภายในวันพุธ ที่ 13พฤศจิกายน 2556 

ที่ประชุม รับทราบ 
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3.5 ประธานที่ประชุม เรียนถามนางสาวฮาฟีซา อุสมานี ถึงความคืบหน๎ารางวัลนักศึกษาที่
ได๎รับจากโครงการแมํน้ าของเราชีวิตของเรา ซึ่งนางสาวฮาฟีซา อุสมานีให๎ค าตอบวําได๎ด าเนินการเรํง
ติดตามทางเจ๎าของโครงการฯแล๎ว โดยให๎นักศึกษาสํงรายละเอียดเอกสารที่ก าหนดกลับไปยัง
หนํวยงานเพ่ือยืนยันการรับรางวัล ซึ่งเวลานี้รอทางหนํวยงานดังกลําวโอนเงินรางวัลให๎แกํนักศึกษา
เทํานั้น 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.6 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องคูํมือการบริหารความเสี่ยงองค์กร และ คูํมือแผนพัฒนา

หนํวยงาน เพ่ือให๎เกิดประโยชน์สูงสุดตํอสถาบันและหนํวยงานCADCC ประธานที่ประชุมจึงแนะน าให๎
เจ๎าหน๎าที่ฯ อํานคูํมือดังกลําว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.7 ประธานที่ประชุม แจงเรื่องการหาขําวประกวดให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯชํวยกันหาขําวมา อาจ
มีหรือไมํมี ตามโอกาสและความเหมาะสม จากนั้นให๎น ามารายงานในที่ประชุมให๎ทราบโดยทั่วกัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา 11.30 น. 

 
 นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 8/2556 

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 8/2556 

วันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุมศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ แจ๎งให๎ทราบ
เรื่อง นิทรรศการแสดงผลงานที่จัดขึ้นโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการจัดนิทรรศการในครั้งนี้
ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได๎เชิญประธานที่ประชุมศูนย์ฯไปรํวมพิธีเปิดงาน  ในวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.30 น. ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมศูนย์ฯได๎มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
น าข๎อความนิทรรศการที่จะจัดขึ้นในครั้ งนี้“CABAN”ไปแจ๎งเ พ่ือประชาสัมพันธ์รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์งานในเว็บไซต์ด๎วย  

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม อธิบายนอกเหนือจากการท างานของหนํวยงาน เกี่ยวกับการแจ๎ง
ประชาสัมพันธ์เมื่อมีการจัดนิทรรศการรวมถึงการโชว์ผลงานภาพประกวดตํางๆที่ได๎รับ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 ประธานที่ประชุม เลําถึงความส าเร็จของโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม
ได๎ผลตอบรับที่ดี รวมถึงให๎ความเห็นวํา อยากให๎มีการจัดโครงการดังกลําวให๎เป็นโครงการของศูนย์ฯ
โดยถาวร 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 ประธานที่ประชุม แจกแจงงานให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ รับผิดชอบเรื่องภาพถํายเก่ียวกับ
ลิขสิทธิ์ที่ต๎องมีใต๎ภาพ ภายใต๎ชื่อมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.5 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ และ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ไป
ปฏิบัติภารกิจถํายภาพผลงานนักศึกษาในโครงการจตุรมิ ตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ณ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.6 ประธานที่ประชุม เลําถึงรายละเอียดงานที่ ดร.เสนีย์ สุวรรณคดี รองอธิการบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา มีค าสั่งให๎ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบจัดท าโครงการ
เกี่ยวกับการประกวดภาพถําย ทั้งนี้ประธานที่ประชุมมอบหมายให๎ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เป็นจัดท า
โครงการ และ ให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ ชํวยคิดชื่อของ
โครงการนี้ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.7 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ แจ๎งรายละเอียดอุปกรณ์ส าหรับศูนย์ฯ รายละเอียดมีดังนี้  
  1.ไม๎บรรทัดฟุตเหล็ก จ านวน 2 ชุด  
  2.คัตเตอร์ จ านวน 1 ชุด  
  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 60บาท คงเหลือ 40บาท 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.8 ประธานที่ประชุม ได๎มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ท าหนังสือบันทึกในการรับงาน
จากหนํวยงานนอก โดยมีข๎อแม๎วํา หากได๎รับคําตอบแทนแล๎ว ต๎องหักเข๎าศูนย์ฯ 10% และให๎กับ
มหาวิทยาลัย 10% 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.9 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี แจ๎งยอดเงินคงเหลือคําใช๎จํายของการจัดนิทรรศการจตุรมิตร
สะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ที่ผํานมา โดยต๎องรอใบเสร็จจากอาจารย์บุรัสกร สุรินทร์ราช  และมีเงิน
กองกลางคงเหลือทั้งสิ้น 1,300 บาทถ๎วน ทั้งนี้ ประธานที่ประชุม ได๎มอบหมายให๎ นางสาวฮาฟีซา อุ
สมานี จัดซื้อกาแฟ , โอวัลติล ส าหรับศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ โดยหัก
เงินในสํวนกองกลางแล๎วน าใบเสร็จในการจัดซื้อมายืนยันในที่ประชุมเพ่ือให๎ทราบโดยทั่วกัน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่7/2556 
 2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยแก๎ไขดังนี้ 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 โดยมีการแก๎ไข  
 2.1.1ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 1 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 2 ข๎อความ 
“ศูนย์ CADCC” แก๎ไขเป็น “ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ” 

ที่ประชุม รับทราบ 
 2.1.2 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 2 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 15 ข๎อความ 
“โครงการจตุรมิตร”แก๎ไขเป็น “โครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม” 

ที่ประชุม รับทราบ 
2.1.3 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ที่ประชุม

พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 2 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 20 ข๎อความ 
“การสํงพัสดุ”แก๎ไขเป็น “การสํงผลงาน” 

ที่ประชุม รับทราบ 
 2.1.4 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 2 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 28 ข๎อความ 
“โครงการจตุรมิตร”แก๎ไขเป็น “โครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม” 
 2.1.5  ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 3 วาระที่ 3 บรรทัดที่ 14 ข๎อความ 
“แจงวันหยุด”แก๎ไขเป็น “แจ๎งวันหยุด” 
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วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

3.1 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์  จัดท า ชื่อ-นามสกุล ต าแหนํงของ
ผู๎บริหารศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ และ เจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ ได๎อธิบายแตํละโครงการ
ที่รับผิดชอบของแตํละคน 

  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ แจ๎งเปลี่ยนแปลงการด าเนินการเปลี่ยนเว็บไซต์รูปแบบใหมํของศูนย์
CADCC ให๎แล๎วเสร็จจากเดิม คือ วันพุธ ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เป็น วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 
2556 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งนัดการประชุม ในวันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา10.00น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
 นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 9/2556 

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 9/2556 

วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบแจ๎งให๎ทราบ
เรื่อง   การสํงแฟ้มข๎อมูลบันทึกการท างาน รวมถึงการท าเป็นแผํนซีดี โดยมอบหมายให๎ นางสาวฮาฟี
ซา  อุสมานี    เป็นผู๎รวบรวมรายละเอียดและจัดท า 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งโครงการประกวดในหัวข๎อเรื่อง การประกวดภาพยนตร์สั้น             
โดยมอบหมายให๎ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ติดตํอทางคณะนิเทศศาสตร์ และ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์       อีกท้ังประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ เพ่ือให๎ทราบถึงการประกวดในครั้งนี้ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งการประชุมรํวมกับส านักบรรณสาร ในวันศุกร์ ที่ 15 
พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.00 น. โดยมี นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ และนางสาวจารุพรรณ เศวตทัต เข๎า
รํวมการประชุมในครั้งนี้ด๎วย 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่8/2556 
 2.1ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยแก๎ไขดังนี้  
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2555 โดยมีการแก๎ไข 
 2.1.1ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 1 วาระที่ 1 บรรทัดที่ 12 เพ่ิมข๎อความ 
“จากผู๎บริหารมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและทํานอธิการบดี ได๎แสดงความจ านง ให๎เริ่มอีก 2 โครงการ
ดังกลําว” 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 2.2.2 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 3 วาระที่ 2 บรรทัดที่ 20 เพ่ิมข๎อความ 
“ที่ประชุมรับทราบ” 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 2.2.3 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 3 วาระที่ 2 บรรทัดที่ 23 เพ่ิมข๎อความ 
“ที่ประชุมรับทราบ” 

ที่ประชุม รับทราบ 
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 2.2.4 ประธานที่ประชุม ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 8/2556 ที่ประชุม
พิจารณารายงานการประชุมโดยให๎มีการแก๎ไขดังนี้ คือ หน๎าที่ 3 วาระที่ 2 บรรทัดที่ 22 และ บรรทัด
ที่ 23 แก๎ไข ตัวอักษรให๎มีระดับเทํากัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมํมี 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 

ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 10/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 10/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบวํา ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ
พัฒนา กลําวชมเชยเจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC เรื่องการด าเนินงานโครงการจัดอบรมสัมมนาและการ
ประกวดของศูนย์ CADCCทั้ง 7 โครงการดังกลําวส าเร็จลุลํวงไปด๎วยดี 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องผลการประเมินรายงานความก๎าวหน๎าโครงการวิจัย ใน
หัวข๎อ “การพัฒนาสื่อเพ่ือสํงเสริมภาพลักษณ์และบทบาทของศูนย์การเรียนรู๎ชุมชน วัดอรุณราชวรา
ราม กรุงเทพมหานคร” ได๎รับการประเมินอยูํในเกณฑ์ดีมาก และคาดวํางานวิจัยดังกลําวจะแล๎วเสร็จ
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่องตามที่ประธานได๎รับหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหามงกุฎ
ราชวิทยาลัย เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับการท าวิทยานิพนธ์ที่ประธานเป็น
อาจารย์ผู๎ตรวจ Thesis ทั้งนี้จะมีแจ๎งวัน เวลา การสัมภาษณ์อีกครั้งในภายหลัง  
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 
 
 1.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ ส านักบุคลากร สํงหนังสือเชิญรํวมงานการพัฒนา
ความรู๎ กระบวนการจัดการจัดการที่ประสบความส าเร็จ ของ บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) ณ 
จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556  
  ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่9/2556 

2.1ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 9/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไมํมี 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 

ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 11/2556 

วันพุธ ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 10/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 11/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 13.30 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามด ี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบวํา ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการ
ออกแบบได๎เข๎ารํวมกิจกรรม ณ วักโมลีโลกยาราม เมื่อวันที่ 3-5 ธันวาคม ที่ผํานมา จากนั้น ประธาน
ที่ประชุม ได๎ไปวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร และได๎เข๎ารํวมเป็นประธานเปิดโรงเรียน ณ 
โรงเรียนวัดไตรรัตนวิทยาคม และในโอกาสหน๎านี้อาจมีกิจกรรมสอนศิลปะให๎แกํน๎องๆได๎เรียนรู๎ ทาง
ศูนยC์ADCC อาจได๎เข๎ารํวมกิจกรรมด๎วย 

 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่อง การเดินทางไปตรวจวิทยานิพนธ์ ที่ จังหวัดเชียงใหมํ ใน
วันศุกร์ ที่ 20 ธันวาคม 2556 นี้ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 1.3 ประธานที่ประชุม  แจกแจงงบประมาณที่เหลือจาก โครงการ Good Student เมื่อปี
กํอน และน าไปใช๎จํายในศูนย์ฯบางสํวนตามรายละเอียดดังนี้ 
 เงินคงเหลือ 2,125 บาท  
 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ใช๎ไป 100.- เบิกซื้อกระดาษ 66 .-  
 ปัจจุบันเงินคงเหลือ 1,959 บาท 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 1.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ เรื่องการปฏิบัติงานของเจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC ในวัน
รับปริญญา วันที่ 26 มกราคม 2557  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่10/2556 

2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 โครงการ Story Board เชิงสารคดี ศูนย์ศิลปาชีพในพระราชวังสวนจิตรลดา หากติดตํอ 
ทํานผู๎หญิงกอบกุล  อุบลเดชประชารักษ์ ไมํมีความคืบหน๎า ให๎เจ๎าหน๎าที่ๆรับผิดชอบโครงการเปลี่ยน
สถานที ่

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งเรื่อง โครงการประกวด โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ CADCC หาขําวเพ่ือ

ประชาสัมพันธ์และจัดสํงเด็กประกวด 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 

ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 12/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 12/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2556 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศนูย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบวํา ศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการ
ออกแบบได๎สํงโปสการ์ดอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหมํให๎แกํคณะตํางๆที่เคยรํวมงานกับศูนย์ CADCC 
พร๎อมขอบคุณที่ให๎ความรํวมมือกับทางศูนย์ฯ มาโดยตลอด  

 ที่ประชุม รับทราบ 
 

 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ เรื่องโครงการเส๎นสายลายผ๎า กับรัตนะ บุญชัยศรี ที่
สํงรายละเอียดของโครงการฯไปกํอนหน๎านี้ ให๎แกํคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยประธานมอบหมาย
ให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  ให๎เรียนผู๎ชํวยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
เพ่ือขอรายชื่อนักศึกษาให๎เข๎ารํวมโครงการดังกลําว 
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 ที่ประชุม รับทราบ 
 1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ เรื่องการให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ CADCC หมั่นค๎นหาขําว
การประกวดตํางๆจากอินเตอร์เน็ต เพ่ือประชาสัมพันธ์ให๎แกํนักศึกษาคณะตํางๆ ตามความรู๎ที่
เกี่ยวข๎อง รวมถึงเรื่องขําวการจัดอบรมสัมมนาจากหนํวยงานภายนอก เพ่ือให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ มี
โอกาสออกไปหาความรู๎และประสบการณ์ภายนอกบ๎าง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ นางสาวจารุพรรรณ เศวตทัต เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ CADCC 
รายงานผลโครงการเส๎นสายรายผ๎ากับ รัตนะ บุญชัยศรี ในที่ประชุม วันอังคาร ที่ 7 มกราคม 2557 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.5 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี ท าเรื่องขออัตราก าลังจาก

ส านักบรรสารเพื่อมาชํวยงานโครงการเส๎นสายรายผ๎ากับ รัตนะ บุญชัยศรี  
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่12 /2556 

2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 12/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี ได๎เสนอ การสํงหนังสือ หรือขําวการประกวดโดยศูนย์ฯ ผําน
ทางE-mail. ของศูนย์ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการรับขําวสาร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 

ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 13/2556 

วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 13/2556 
วันอังคาร ที่ 7 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 09.30 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม  เลําถึงความส าเร็จของโครงการวิจัยที่ได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดี 
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งนี้งานวิจัยดังกลําวอยูํในเรื่องของการแปลภาษา คาดวํางานจะ
แล๎วเสร็จในเร็วๆนี้ นอกจากนั้น ได๎แจกแจงให๎นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี น าผลงานวิจัยเข๎าเลํม จ านวน 
15 เลํม แล๎วให๎ประสานกับ คุณทักษิณา ชารีรักษ์ เพ่ือขอน าบทความงานวิจัยลงในวารสารเกษม
บัณฑิต 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องของที่ระลึกส าหรับโครงการเส๎นสายลายผ๎า กับ
รัตนะ   บุญชัยศรี และโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิจ กอบกิจวัฒนา คือ ภาพจิตรกรรมสีน้ าที่แล๎ว
เสร็จ และจะต๎องน าไปใสํกรอบ เพ่ือมอบให๎แกํวิทยากร ทั้ง 2 โครงการดังกลําว 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่13 /2556 

2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 13/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 ไมํมี 
 
เลิกประชุมเวลา 10.30 น. 

 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต   นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 

ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 14/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 14/2556 
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
 ลาป่วย 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต กอบ
กิจวัฒนา ที่จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2557 โดยมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
ออกแบบโปสเตอร์และให๎ประสานงานเจ๎าหน๎าที่กองประชาสัมพันธ์ ติดโปสเตอร์ดังกลําวทั้ง 2 วิทยา
เขต คือ วิทยาเขต พัฒนาการ และ รํมเกล๎า 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการท าได๎งํายจัง ที่จะจัดขึ้นใน
วันพุธ ที่19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมอบหมายให๎ นายวร วุฒิ อยูํสวัสดิ์ ประสานงานกับอาจารย์ มณี
รัตน์ ทาบูราญ  
 ที่ประชุม รับทราบ 
  
  1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญ
ชัยศรี โดยมอบหมายให๎ นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต น าใบเสร็จมาแจ๎งยอดคําใช๎จํายของโครงการ  
ดังกลําวในที่ประชุม สรุปคําใช๎จําย ได๎ดังนี้  คําอาหารวํางรวมเครื่องดื่ม ชุดละ 30 บาท 80 ชุด รวม 
2,400 บาทถ๎วน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์   แจ๎งคําใช๎จํายของที่ระลึก(กรอบรูป) ของโครงการเส๎นสายลายผ๎า
กับรัตนะ บุญชัยศรี และ โครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต กอบกิจวัฒนา โดยคําใช๎จําย  จากยอด
คงเหลือเดิม มี 1,999 บาทถ๎วน แบํงไปใช๎จําย 2 โครงการดังกลําว สรุปได๎ดังนี้  คํารถแท็กซี่ 85 บาท 
คํากรอบรูป 750 บาท จ านวน 2 กรอบ เป็นเงิน1,500 บาท , คํา โบว์-ริบบิ้น เป็นเงิน 69 บาท สรุป
คําใช๎จํายทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,654 บาทถ๎วน คงเหลือ 345 บาทถ๎วน 
 ที่ประชุม รับทราบ 

 
 1.5 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  แจ๎งนางสาวฮาฟีซา  อุ
สมานี เรื่องจ านวนเงินกองกลางที่คงเหลือทั้งหมด  รวมถึงแจกแจงรายละเอียดที่น าไปใช๎ แล๎วน ามา
แจ๎งในที่ประชุมครั้งหน๎า 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 ประธานที่ประชุม แจ๎งรายละเอียดการจัดสัมมนาในโครงการตํอไป โดยให๎ใช๎อาหาร
วํางและเครื่องดื่มของ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์    

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่13 /2556 

2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 13/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ
ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข 

ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะบุญชัยศรี 
โดยสรุปการปฏิบัติงานในงานสัมมนาดังกลําว 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับภาพงานสัมมนาโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับ
รัตนะ บุญชัยศรี โดยมอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์   จัดการเรื่องภาพงานสัมมนาดังกลําวของ
เว็บไซต์ ศูนย์CADCC และ ให๎นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต เขียนขําวประกอบ เพ่ือให๎กอง
ประชาสัมพันธ์ลงขําวเผยแพรํตํอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.3 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ออกแบบโปสเตอร์งานสัมมนา
ในโครงการท าได๎ งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราญ  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 ประธานที่ประชุม  มอบหมายให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต ท าสรุปงานสัมมนา
โครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี เพื่อแจ๎งในที่ประชุม  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.5 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับการท า ANNUAL REPORT ในเดือน
พฤษภาคม 2557  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 ประธานที่ประชุม แจ๎งการประชุมครั้งตํอไป วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 
10.00 น. 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 

 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต    นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 1/2557 

วันพฤหสับดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ๎ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 14/2556 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 
1.ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี  ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2.นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี   เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3.นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์    เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต    เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
 
รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี    เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
ลาป่วย 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ๎งเพื่อทราบ 
1.1 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต กอบ

กิจวัฒนา ที่จะจัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2557 โดยมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ 
ออกแบบโปสเตอร์และให๎ประสานงานเจ๎าหน๎าที่กองประชาสัมพันธ์ ติดโปสเตอร์ดังกลําวทั้ง 2 วิทยา
เขต คือ วิทยาเขต พัฒนาการ และ รํมเกล๎า 

ที่ประชุม รับทราบ 
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1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการท าได๎งํายจัง ที่จะจัดขึ้นใน

วันพุธ ที่19 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมอบหมายให๎ นายวร วุฒิ อยูํสวัสดิ์ ประสานงานกับอาจารย์ มณี
รัตน์ ทาบูราญ  

ที่ประชุม รับทราบ 
  
1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญ

ชัยศรี โดยมอบหมายให๎ นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต น าใบเสร็จมาแจ๎งยอดคําใช๎จํายของโครงการ 
ดังกลําวในที่ประชุม สรุปคําใช๎จําย ได๎ดังนี้ คําอาหารวํางรวมเครื่องดื่ม ชุดละ 30 บาท 80 ชุด รวม 
2,400 บาทถว๎น 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.4 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์   แจ๎งคําใช๎จํายของที่ระลึก(กรอบรูป) ของโครงการเส๎นสายลายผ๎า

กับรัตนะ บุญชัยศรี และ โครงการธุรกิจศิลปะ กับประกิต กอบกิจวัฒนา โดยคําใช๎จําย จากยอด
คงเหลือเดิม มี 1,999 บาทถ๎วน แบํงไปใช๎จําย 2 โครงการดังกลําว สรุปได๎ดังนี้ คํารถแท็กซี่ 85 บาท 
คํากรอบรูป 750 บาท จ านวน 2 กรอบ เป็นเงิน1,500 บาท , คํา โบว์-ริบบิ้น เป็นเงิน 69 บาท สรุป
คําใช๎จํายทั้งสิ้นเป็นเงิน 1,654 บาทถ๎วน คงเหลือ 345 บาทถ๎วน 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.5 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  แจ๎งนางสาวฮาฟีซา  อุ

สมานี เรื่องจ านวนเงินกองกลางที่คงเหลือทั้งหมด  รวมถึงแจกแจงรายละเอียดที่น าไปใช๎ แล๎วน ามา
แจ๎งในที่ประชุมครั้งหน๎า 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
1.6 ประธานที่ประชุม แจ๎งรายละเอียดการจัดสัมมนาในโครงการตํอไป โดยให๎ใช๎อาหาร

วํางและเครื่องดื่มของ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์    
ที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13 /2556 
2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 13/2556 ที่ประชุมพิจารณารายงานการ

ประชุมโดยไมํมีการแก๎ไข 
ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
3.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะบุญชัยศรี 

โดยสรุปการปฏิบัติงานในงานสัมมนาดังกลําว 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับภาพงานสัมมนาโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับ

รัตนะ บุญชัยศรี โดยมอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์   จัดการเรื่ องภาพงานสัมมนาดังกลําวของ
เว็บไซต์ ศูนย์CADCC และ ให๎นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต เขียนขําวประกอบ เพ่ือให๎กอง
ประชาสัมพันธ์ลงขําวเผยแพรํตํอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.3 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ออกแบบโปสเตอร์งานสัมมนา

ในโครงการท าได๎ งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราญ  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4 ประธานที่ประชุม  มอบหมายให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต ท าสรุปงานสัมมนา

โครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญชัยศรี เพื่อแจ๎งในที่ประชุม  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.5 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับการท า ANNUAL REPORT ในเดือน

พฤษภาคม 2557  
ที่ประชุม รับทราบ 
 
3.6 ประธานที่ประชุม แจ๎งการประชุมครั้งตํอไป วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 

10.00 น. 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต    นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม  
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 
(CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 2/2557 

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 14/2557 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 1/2557 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
รายนามผู๎เข๎ารํวมการประชุม 

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู๎ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไมํมี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ๎งเพ่ือทราบ 

1.1 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบเรื่องการเปลี่ยน Password E-mail ของศูนย์ 
CADCC  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการเส๎นสายลายผ๎ากับรัตนะ บุญ
ชัยศรี โดยมอบหมายให๎ นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต น าใบเสร็จมาแจ๎งยอดคําใช๎จํายของโครงการ
ดังกลําวในที่ประชุม สรุปคําใช๎จําย ได๎ดังนี้  
-คําอาหารวํางรวมเครื่องดื่ม ชุดละ 30 บาท 80 ชุด รวม 2,400 บาท  
-คําวิทยากร 3,000 บาท 
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-คําของที่ระลึก(กรอบรูป) 750 บาท 
 สรุปคําใช๎จํายทั้งสิ้น 6,150 บาทถ๎วน  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์  แจ๎งให๎ทราบถึงความคืบหน๎าของโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต 
กอบกิจวัฒนา รวมถึงการแจ๎งเลื่อน วัน-เวลา และสถานที่ของการจัดงานสัมมนาโครงการดังกลําว 
จากก าหนดการเดิม คือวันอังคารที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 14.00 -16.00 น. ห๎องออดิทอเรี่ยม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาเขตพัฒนาการ เป็นวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์  2557 เวลา 14.00-16.00 
น. ณ ห๎อง 2519 อาคาร 2 วิทยาเขตรํมเกล๎า 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่14 /2557 
2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 14/2557 ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม
โดยไมํมีการแก๎ไข 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ประธานที่ประชุม อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการท า Annual Report พร๎อมกับ
แจกแจงให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ออกแบบปกซีดี (CD) และรูปเลํมของ Annual Report 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ เป็นผู๎ชํวย นางสาวฮาฟีซา  อุ
สมานี ในการจัดท าโครงการมารยาทไทยไมํตกเทรนด์ และโครงการเรียบเรียงร๎อยเรื่องราวกับมารยาท
สังคมไทย ที่จะจัดขึ้นในอนาคต 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต               นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 3/2557 
วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2556 
ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 2/2557 

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภู่งามดี   ผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยู่สวัสดิ์     เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ     เมื่อวันจันทร์ ที่ 20 มกราคม 2557 ได๎เข๎าประชุม
กับ    ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เรื่องการออกแบบถ๎วยรางวัลส าหรับ
มอบให๎อาจารย์ดีเดํน หลังจากนั้นประธานที่ชุม ได๎ออกแบบถ๎วยรางวัลดังกลําว และได๎มอบหมายให๎
นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ในการลงสีตามรูปแบบที่วาดไว๎ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
  
    1.2 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบเรื่องงานสัมมนาโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบ
กิจวัฒนาโดยมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ เจ๎าของโครงการท ารายงานสรุปงานสัมมนาโครงการ
ดังกลําว และน าใบเสร็จของโครงการมาแจ๎งในที่ประชุมครั้งตํอไป 
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 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ เรื่องงาน BIG PROJECT ที่จะมีขึ้นในอนาคต คือ 
“โครงการเรียบเรียงร๎อยเรื่องราวกับมารยาทสังคมไทย” และ “โครงการหัวข๎อ...มารยาทไทยไมํตกเท
รนด์” ซึ่งอยูํในความรับผิดชอบของ นางสาวฮาฟีซา อุสมานี โดยประธานมอบหมายให๎นางสาวฮาฟี
ซา อุสมานี เตรียมชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร๎อมขั้นตอนการด าเนินงานของโครงการดังกลําว 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่15 /2557 

2.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 15/2557 ประธานที่ประชุมแจ๎งวาระการ
ประชุมครั้งตํอไป ดังหัวข๎อตํอไปนี้ 

โครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา 
โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ 
โครงการ“หัวข๎อ...มารยาทไทยไมํตกเทรนด์” 
แผนงานการจัดงานสัมมนาและการจัดงานประกวด ของศูนย์cadcc  
ที่ประชุม รับทราบ 

 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องการเข๎ารับการอบรมและกรอกข๎อมูลบุคลากร
ออนไลน์ โดยส านักบุคลากร สํงหนังสือเชิญเจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC เข๎ารํวมประชุมในครั้งนี้ด๎วย ซึ่ง
การประชุมดังกลําวจะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง วันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 โดยให๎
เลือกแล๎วแตํความสะดวกของแตํละหนํวยงาน ทั้งนี้ ในที่ประชุมก าหนดให๎ไปเข๎ารับการอบรมดังกลําว
ในวันพุธที่ 5 มีนาคม 2557  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎ นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ท าหนังสือขอบคุณ คณะศิลป
ศาสตร์ และส านักบรรสาร ที่สํงเจ๎าหน๎าที่ และนักศึกษาเข๎ารํวมโครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบ
กิจวัฒนา 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบวํา คณะศิลปศาสตร์ มีการจัดแสดงผลงานแฟชั่นโชว์
รํวมกันระหวํางมหาวิทยาลัยในเครือทั้งหมด 6 สถาบัน ซึ่งในครั้งนี้ ศูนย์ CADCC ได๎บัตรเชิญเข๎า
รํวมงานดังกลําว และให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ CADCC ไปรํวมงานดังกลําว ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 15.00 น. เป็นต๎นไป 
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ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 ประธานที่ประชุม ก าหนดให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ สํงใบสรุปการท างานของแตํละคน 
ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ เพ่ือน าไปเก็บเป็นแฟ้มสะสมผลงานของแตํละคนตํอไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.5 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ น ารูปภาพไปใสํกรอบ เพ่ือเป็น
ของที่ระลึกมอบให๎วิทยากรใน “โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์”  

ที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ จัดท าโครงสร๎างของศูนย์ 
CADCC โดยให๎ระบุรายละเอียดใต๎รูปภาพ ดังนี้ 
  1.ชื่อ – สกุล 
  2. ชื่อคณะที่เรียบจบ พร๎อมชื่อสถาบัน 
  3. ต าแหนํง 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 

3.7 นางสาวฮาฟีซา อุสมานี  แจ๎งเรื่อง ส านักบุคลากรขอให๎สํง รายละเอียดโครงสร๎าง
ของศูนย์ CADCC  

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต      นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 4/2557 
วันพุธ ที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องสืบเนื่อง 

    ระเบียบวาระท่ี  3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 
    ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

     ระเบียบวาระ สืบเนื่อง 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 3/2557 

วันอังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม กลําวสรุปการด าเนินโครงการ ในหัวข๎อ “ธุรกิจศิลปะกับประกิต 
กอบกิจวัฒนา” และ “โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ” โดยมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํ
สวัสดิ์ เจ๎าของโครงการท ารายงานสรุปงานสัมมนาโครงการดังกลําว และน าใบเสร็จของโครงการมา
แจ๎งในที่ประชุมครั้งตํอไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
  
    1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ เรื่องที่ประธานได๎รับมอบหมายจากอธิการบดี ให๎เป็น
ผู๎ออกแบบถ๎วยรางวัล และมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เป็นผู๎ประสานงานเพ่ือขอใบเสนอ
ราคา กับอาจารย์พูลทรัพย์ หัตถกิจโกศล  ซึ่งเป็นชํางปั้นที่มีฝีมืออันดับต๎นๆของประเทศไทย  
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 ที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบ เรื่องที่ประธานได๎รับมอบหมายให๎ออกแบบ
ประติมากรรม 4 แบบ ส าหรับประดับอาคารเรียน วิทยาเขตรํมเกล๎า  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งในที่ประชุม เรื่องการเตรียมความพร๎อมในด๎านของการท างาน 
เพ่ือเข๎าสูํประชาคมอาเซียน (AEC) โดยเน๎นย้ าในเรื่องความรับผิดชอบงานในแตํละสํวน เพ่ือให๎การ
ท างานเป็นไปด๎วยความราบรื่น และมีประสิทธิภาพ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2    เรื่องสืบเนื่อง 
 2.1 ประธานที่ประชุม กลําวสรุปการด าเนินโครงการ ในหัวข๎อ “ธุรกิจศิลปะกับประกิต 
กอบกิจวัฒนา” และ “โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ ทาบูราณ” โดยมอบหมายให๎นายวรวุฒิ อยูํ
สวัสดิ์ เจ๎าของโครงการท ารายงานสรุปงานสัมมนาโครงการดังกลําว และน าใบเสร็จของโครงการมา
แจ๎งในที่ประชุมครั้งตํอไป 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 พิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที ่2/2557 

3.1 ให๎ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 2/2557 ประธานที่ประชุมแจ๎งวาระการ
ประชุมครั้งตํอไป ดังหัวข๎อตํอไปนี้ 

- สรุปการด าเนินงานที่ผํานมา  1.โครงการธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา 
           2.โครงการท าได๎งํายจังกับมณีรัตน์ทาบูราณ 
ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต               นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 5/2557 
วันจันทร์ ที่ 31 มีนาคม 2557 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระที่  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระที่  2 เรื่องสืบเนื่อง 

    ระเบียบวาระท่ี  3 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 
    ระเบียบวาระที่  4 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

     ระเบียบวาระ สืบเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 170 

     
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 4/2557 

วันพุธ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4.  นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องที่ประธานได๎รับมอบหมายจากอธิการบดีให๎เป็น
ผู๎ออกแบบถ๎วยรางวัลและได๎มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ประสานงานขอใบเสนอราคากับ
ชํางปั้น อาจารย์พูลทรัพย์ หัตถกิจโกศล จากเดิมคือวันศุกร์ ที่ 21 มีนาคม 2557 เลื่อนการนัดพบเพ่ือ
พิจารณาเป็นวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2557 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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    1.2 นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์  แจ๎งรายละเอียดคํากรอบรูป ภาพวาดสีน้ าส าหรับมอบเป็นของที่
ระลึกให๎แกํวิทยากร รายละเอียดมีดังนี้  

- คํากรอบรูป 900 บาท  
- คําแท็กซี่ 115 บาท 

 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 
 2.1 ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2557 ประธานที่ประชุมแจ้งวาระ
การประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 
  - การท ารายงานประจ าปี Annual Report ประจ าปี 2556 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 

3.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องที่ประธานได๎รับมอบหมายจากอธิการบดีให๎เป็น
ออกแบบสติ๊กเกอร์หางเครื่องบิน เป็นโลโก๎ของมหาวิทยาลัย 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของการท างาน กรณีติดตํองาน
ภายนอกต๎องมีเอกสารยืนยันเกี่ยวกับภาระงานในการออกไปติดตํอในเรื่องของงานตํางๆ 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบวํา ประธานพร๎อมด๎วยนายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์ ได๎เดินทาง
ไปดูสถานที่ ณ หอศิลป์กรุงเทพฯ และ โตโยต๎า เพ่ือติดตํอขอใช๎ พ้ืนที่ในการจัด Roadshow แสดง
ผลงานของนักเรียนและนักศึกษา ในโครงการเรียงร๎อยเรื่องราวกับมารยาทสังคมไทย และ โครงการ
มารยาทไทยไมํตกเทรนด์ ในอนาคต 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทรายวํา ประธานได๎รับเชิญโดยเจ๎าอาวาสวัดอรุณราชวรา
รามให๎เดินทางไปยังประเทศเนปาล เพ่ือบรรยายเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมให๎อกํคณะสงฆ์และเณร ใน
ระหวํางวันที่ 25-30 มีนาคม 2557 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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 3.5 ประธานที่ประชุม อธิบายรายละเอียดถึงตอนของการท า Annual report ในชํวงปิด
เทอมโดยให๎รายงานความคืบหน๎า ตั้งแตํวันที่ 1 เมายน 2557  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต               นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 6/2557 
วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 

    ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 5/2557 

วันจันทร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4. นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องการมอบวารสาร “เกษมบัณฑิต” จ านวน 3 ฉบับ
แกํห๎องสมุดมหาวิทยาลัยศรีปทุม และได๎รับหนังสือขอบคุณจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นที่เรียบร๎อย  
 ที่ประชุม รับทราบ 
  
    1.2 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องการขออัตรเจ๎าหน๎าที่เพ่ิม ซึ่งมีความสามารถด๎าน
กราฟิก 1 ต าแหนํง โดยให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC เรํงประสานกับทางส านักบุคลากร เพ่ือให๎การ
ด าเนินงานของศูนย์เป็นไปด๎วยความราบรื่น  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 



 

 

 

 

 

 

 175 

 1.3 ประที่ประชุม มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ด าเนินการติดตามเรื่องการออก
ค าสั่ง มอบหมายภาระงานให๎แกํศูนย์ CADCC ที่ได๎รับค าสั่งให๎ออกแบบงาน 3 ชิ้นงาน คือ ของที่ระลึก
,ถ๎วยรางวัลดวงประทีป และงานจิตรกรรมประดับอาคาร 
 ทีป่ระชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 
 2.1 ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 4/2557 ประธานที่ประชุมแจ้งวาระ
การประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 
 -เชิญประชุมชั้น 3 หอศิลป์กรุงเทพ ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557 
 - รายงานประจ าปี Annual Report ประจ าปี 2556 
 - จัดแบํงโครงการสัมมนาตํางๆของศูนย์CADCC 
 - จัดติดตามแก๎ไข เว็บไซต์ ของศูนย์CADCC 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
  ไม่มี 
 
 
เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต               นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 7/2557 
วันพุธ ที ่30 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 
     ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2557 

    ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 6/2557 

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
----------------------------------------------- 

 
รายนามผู้เข้าร่วมการประชุม 

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไม่มี 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม มอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี ประสานงานกับเจ๎าหน๎าที่
หอศิลปวัฒนธรรมแหํงกรุงเทพมหานครและเดอะสไตล์บายโตโยต๎า เพ่ือเป็นข๎อมูลในการติดตํอขอใช๎
สถานที่ส าหรับโครงการตํางๆที่ก าลังจะมีข้ึนในอนาคต 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
    1.2 ประธานที่ประชุม    ชี้แจงในเรื่องโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม ที่มอบหมาย
ให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี เป็นผู๎ประสานงานกับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ในการแจ๎งขอเดินทาง
ไปส ารวจเส๎นทาง และสถานที่ในการน านักศึกษาในโครงการฯ ไปทัศนศึกษานั้น เดิมก าหนดไว๎ คือ 
วันศุกร์ ที่ 25 เมษายน 2557 แตํต๎องยกเลิกไป เพราะมีจ าเป็นต๎องเลื่อนเวลาในการส ารวจพ้ืนที่
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ออกไปกํอน เนื่องจากระยะเวลาของก าหนดการในโครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรมนั้น 
ยังอยูํในชํวงพิจารณาอีกหลายเดือน     
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 
 2.1 ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 5/2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
  ประธานที่ประชุมแจ้งวาระการประชุมครั้งต่อไป ดังนี้ 
  - สรุปโครงการของศูนย์CADCC  
  - รายงานประจ าปี 2556 Annual Report 

ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 6/2557 
 3.1 ประธานที่ประชุม  เน๎นย้ าเรื่องการขออัตราเจ๎าหน๎าที่เพ่ิม  เพ่ือให๎การด าเนินงานตาม
พันธกิจของศูนย์เป็นไปด๎วยความราบรื่น จึงขอให๎เจ๎าหน๎าที่ศูนย์ฯ เรํงติดตามความคืบหน๎าเป็นระยะ 
           ที่ประชุม รับทราบ  
 
วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ 
 4.1 ประธานที่ประชุม แจ๎ ง ให๎ ท ร าบ เ รื่ อ ง  กา ร จั ดสั ม มนา เ ชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  ตอน
Chic  Accessories กับอาจารย์มณีรัตน์ ทาบุราญ โดยมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสามานี ติดตํอ
สอบถามเกี่ยวกับงบประมาณในการท าเวิร์คช็อป ส าหรับผู๎เข๎ารํวมสัมมนาโครงการดังกลําว  จ านวน 
50 คน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต              นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
 
 
 
 

https://www.google.co.th/search?q=Accessories&sa=X&es_sm=93&biw=1366&bih=677&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=YcJgU_mJK4SgugTqoILYBA&ved=0CEIQ7Ak
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ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ 

(CADCC) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

ครั้งที่ 8/2557 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

----------------------------------------------- 
 
ระเบียบวาระการประชุม 
     ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     ระเบียบวาระท่ี  2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 
     ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 
ครั้งที่ 7/2557 

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. 
ณ ศูนย์ศักยภาพการแข่งขันด้านศิลปะเพื่อการออกแบบ (CADCC) 
อาคาร 2 ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ 

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

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี   ผู๎อ านวยการศูนย์ฯ 
2. นางสาวฮาฟีซา  อุสมานี     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3.   นางสาวจารุพรรณ  เศวตทัต     เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

รายนามผู้ลาการประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
 ไม่มี 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์  ภูํงามดี ประธานที่ประชุม กลําวเปิดประชุมและด าเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานที่ประชุม แจ๎งให๎ทราบเรื่องได๎รับเชิญรํวมงานสัมมนาอบรมเทคนิคควบคุม
งานและประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่จัดขึ้นโดยส านักบุคลากร เมื่อวันพุธ ที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 
08.30 – 16.00 น. ณ ห๎องสัมมนา 3503 ชั้น 5 อาคารเกษมสรร วิทยาเขตพัฒนาการ โดยมีวิทยากร
ผู๎บรรยาย คือ อาจารย์อเนกลาภ สุทธินันท์ ที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งได๎สรุป
สาระส าคัญ และมอบหมายให๎นางสาวฮาฟีซา อุสมานี พิมพ์สาระส าคัญพร๎อมปริ๊นเก็บเข๎าแฟ้มศูนย์ฯ 
หากเจ๎าหน๎าที่สนใจสามารถน ามาอํานเพื่อเป็นความรู๎แกํตนเอง 
 ที่ประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 2    พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 
 2.1 ให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมครั้งที่ 6/2557 ที่ประชุมพิจารณารายงาน
การประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ 
 3.1 ประธานที่ประชุม    แจ๎งให๎ทราบถึงโครงการที่เจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC ได๎รับมอบหมาย 
โดยแบํงแตํละโครงการได๎ดังนี้ 

นางสาวฮาฟีซา อุสมานี รับผิดชอบ  
-โครงการจตุรมิตรสะพายกล๎องทํองวัฒนธรรม 
-โครงการมารยาทไทยไมํตกเทรนด์ 
-โครงการร๎อยเรื่องราว กับมารยาทสังคมไทย 

นางสาวจารพรรณ เศวตทัต รับผิดชอบ 
-โครงการสัมมนา “เส๎นสายลายผ๎า กับอาจารย์มณีรัตน์ ทาบุราณ” ตอนChic Accessories 
-โครงการ Story boad ทัศนศึกษาพระท่ีนั่งอนันตสมาคมและพระราชวังวิมานเมฆ 
-โครงการจัดสัมมนา “ธุรกิจศิลปะ กับอาจารย์พิชาเย็น อารี และ อาจารย์นพพีระ โบศรี 
-โครงการจัดสัมมนา “ท าได๎งํายจัง กับอาจารย์ประภัทร สุขเกษม” 

           ที่ประชุม รับทราบ  
 
     3.2 ประธานที่ประชุม      มอบหมายให๎นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต ท าหนังสือเบิกคํา
เดินทาง ที่ประธานพร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่ศูนย์CACC ไปดูสถานที่จัดโครงการในปีการศึกษา2557นี้ ที่ 
หอศิลป์วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 โดยมีคําแท็กซี่ขาไปและกลับ รวม
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 360 บาทถ๎วน 
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
     3.3 ประธานที่ประชุม  แจ๎งให๎ทราบวํา ประธานพร๎อมด๎วยเจ๎าหน๎าที่ศูนย์CADCC 
จะเดินทางไปรํวมงานสัมมนา ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 
2557  
 ที่ประชุม รับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 11.00 น. 
นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต              นางสาวฮาฟีซา อุสมานี 
ผู๎จดบันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม              ผู๎ตรวจรายงานการประชุม   
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ภาคผนวก ค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 183 

ภาพรวมกิจกรรมของศูนย์ และโครงการเขา้ร่วมแข่งขันการประกวดต่างๆ 
 

1. ทัศนศึกษาในโครงการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวัฒนธรรม ณ จ.พระนครศรีอยุธยา 
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2. ภาพจากการจัดแสดงนิทรรศการจตุรมิตรสะพายกล้องท่องวฒันธรรม 
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3. ภาพจากโครงการประกวดตราสัญลักษณ์  
100 ปี ชาตกาล ปว๋ย อึ๊งภากรณ์ 
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4. ภาพจากโครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์ “แม่น้ าของเรา ชีวิตของเรา” 
ได๎รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1  

จากสมาคมสร๎างสรรค์ชีวิตและสิ่งแวดล๎อม 
 

 
 

 

                 
 
 

ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ได้แก่ 
1. นายนายวรวุฒิ บุญเลิศ  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
2. นางสาวแอนนา สมานมิตร  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
3. นางสาวสุดารัตน์ โฉมขวัญ  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
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5. ภาพกิจกรรมการเข๎ารํวมโครงการประกวดตํางๆ 
ภาพงานสัมมนา โครงการเส้นสายลายผ้ากับรัตนะ บุญชัยศรี 

ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรํมเกล๎า 
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6.ภาพจากโครงการสัมมนา “หัวข้อธุรกิจศิลปะกับประกิต กอบกิจวัฒนา” 
ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตรํมเกล๎า 
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7. ภาพจากโครงการสัมมนา “หัวข้อท าได้ง่ายจังกับมณีรัตน์ ทาบุราณ” 
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รวมภาพศูนย์ CADCC ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 
ผู๎อ านวยการศูนย์ศักยภาพการแขํงขันด๎านศิลปะเพ่ือการออกแบบ CADCC ได๎รับเกียรติให๎เป็นประธานกลําวเปิดงานปัจฉิม

นิเทศและแสดงผลงานทีสิส ของคณะศิลปะศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่น 
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งานแสดงแฟชั่นโชว์ ของสาขาอกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคลธัญญบุรี 
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งานแถลงข่าวโครงการประกวดออกแบบ MASCOT 
ณ กระทรวงพาณิชย์ 
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คณะผู้จัดท า 
 

คณะกรรมการด าเนินงานจัดท ารายงานประจ าปี 2556 (Annual Report 2013) 
 

1. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร. สกนธ์  ภูํงามดี  ประธานการด าเนินงาน 
2. นางสาวฮาฟีซา อุสมานี   เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
3. นางสาวจารุพรรณ เศวตทัต  เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 
4. นายวรวุฒิ อยูํสวัสดิ์   เจ๎าหน๎าที่ประจ าศูนย์ฯ 

 
 


