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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  

คร้ังที่ 8 / 2554 
วันที่  18  สิงหาคม  2554 

ณ ห้องประชุม ว.ศรีสุโร  อาคารปฏิบัติงานการออกแบบอุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

****************************************************************** 
ผู้มาประชุม 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน  บุญญาพุทธิพงศ ์  ประธานกรรมการ  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธิ์   จันทะร ี   กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกานต์  รวยสูงเนิน   กรรมการ 
4.  นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร   กรรมการ 
5.  นางรัตติกร  ศิริขันธ์  บุตรลา    กรรมการ  
6.  นายชวนะพล  น่วมสวัสดิ์    กรรมการ  
7.  นางสาวนิธิวดี  ทองป้อง     กรรมการ  
8.  นางสาวชนัษฎา  จุลลัษเฐียร    กรรมการ 
9.  นางวาสนา  ร าเพยพล     เลขานุการ 

  10.  นางสาวฉัตรฤดี ประทุมไชย    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายณัฎฐพงศ์  พรหมพงศธร 
2. นางภาคินี  เปล่งดีสกุล 
3. นางสาวอภิญญา  อาษาราช 
4. นางกชามาส  ทินราช 
5. นายจักริน  เงินทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2554 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แก้ไขดังนี ้
- หน้าที่  6  ระเบียบวาระที่  2.1  สรุปผลการจัดสัมมนาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนฯ   

(SWOT)  บรรทัดที่  18  จาก “ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ”  เป็น  “ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต” 
- หน้าที่  11  ระเบียบวาระที่  4.1  แผนโครงสร้างการรับนักศึกษา  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร 

บัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  บรรทัดที่  4  จาก “ 80 ” เป็น “ 60 ” และบรรทัดที่  16  จาก “ 1 : 6 ”  
เป็น  “ 1 : 12 ” 

มติ  เมื่อแก้ไขแล้ว  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
  ระเบียบวาระที่ 2.1  การด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต  
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  (หลังจากการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาหลักสูตร) 
  ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับผลการพิจารณาหลักสูตรฯ  จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
หลักสูตรฯ  ตามที่ คณะกรรมการปรับปรุง และพัฒนา หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณทิต  สาขาวิชาการออกแบบ
อุตสาหกรรม  ได้ด าเนินปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 
(หลักสูตรปรับปรุง ปี พ.ศ.2554)  เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น  เพื่อให้หลักสูตรฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  
และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยก าหนด   จึงได้
ด าเนินการประชุมเพื่อพิจารณาหลักสูตรฯ  ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาหลักสูตรฯ  ในวันที่  15  สิงหาคม  2554  ณ  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วให้มีการด าเนินการแก้ไขค าผิด  
ตัดและเพิ่มเติมข้อความในบางส่วน  แก้ไขรายละเอียดวิชา  (มคอ.2)  ในบางรายวิชาให้มีความสอดคล้องกับหลักสูตรฯ
มากยิ่งขึ้น    เปิดรายวิชาที่เก่ียวกับการตลาดเพิ่มเติม  แก้ไขชื่อรายวิชาให้มีความสอดคล้องกัน ทั้งยังได้แก้ไขปรัชญาของ
หลักสูตรฯ  จ านวนหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรฯ  จ านวนหน่วยกิตของแต่ละรายวิชา  ตลอดจนแผนการศึกษาของ
หลักสูตรฯ  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ปรัชญาหลักสูตร  :  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2554)  มุ่งผลิตบัณฑิตที่เปี่ยมด้วยทักษะความสามารถของการเป็นนักออกแบบ  มี
คุณสมบัติเด่นในด้านความรู้ความเข้าใจ จิตส านึก  และการประยุกต์ใช้คุณค่าภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  มี
คุณลักษณะครบถ้วนของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  และพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้กับผู้ใช้ผลงานการออกแบบ 
 

จ านวนหน่วยกิต  :   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า   151 หน่วยกิต 
                         1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                             30   หน่วยกิต 
                                                2) หมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า                     115  หน่วยกิต 
                                                    - วิชาแกนหรือวิชาพื้นฐาน                        99  หน่วยกิต 
                                                    - วิชาชีพเลือกเรียน                                10  หน่วยกิต 
                                                    - วิชาเลือกทางการออกแบบอุตสาหกรรม       6  หน่วยกิต 
                          3) หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า                     6 หน่วยกิต 
 
  แผนการศึกษา  :  ตามเอกสารแนบหมายเลข 1 
 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ  และได้มอบหมายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชาที่ต้องด าเนินการแก้ไข
รายละเอียดวิชา  (มคอ.2)  ด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ  และมอบหมายให้  นางวาสนา  ร าเพยพล  
ด าเนินการแก้ไข  มคอ.2  เพื่อเสนอคณะกรรมการวิชาการฯ  และคณะกรรมการประจ าคณะฯสถาปัตยกรรมศาสตร์  เพื่อ
เสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการต่อไป  ภายในวันที่  31  สิงหาคม  2554   
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  ระเบียบวาระที่  2.2  การขอใช้งบประมาณ  (งบการจัดการเรียนการสอน  35 % ล่าง) 
ประจ าปีงบประมาณ  2554 
    ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับแผนงบประมาณการใช้จ่ายเงินรายได้   35%  ล่าง ส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  ตามทีส่าขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตร
ปกติ  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  จ านวน  659,232  บาท  ส่วนสาขาวิชา
การออกแบบอุตสาหกรรม  หลักสูตรโครงการพิเศษ  ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ส าหรับใช้ในจัดการเรี ยนการสอน  
จ านวน 2,342,932 บาทนั้น ณ วันที่ 16 สิงหาคม  2554  หลักสูตรปกติ  ใช้จ่ายเงินไปแล้วทั้งสิ้น  จ านวน 592,926.43 
บาท ส่วนหลักสูตรโครงการพิเศษ  ใช้จ่ายเงินไปทั้งสิ้น  1,111,080.40  บาท  และยังมีเงินคงเหลือใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี ้

 
สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปกต ิ
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
ปรับใหม ่ ใช้ไปแล้ว คงเหลือใช้ได ้

1 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในภายนอก 285,000.00 60,000.00 60,000.00 - 

2 ค่าวัสดุรายวิชา 236,500.00 350,000.00 339,646.43 10,353.57 

3 ทัศนศึกษา  60,000.00 80,000.00 79,617.00 383.00 

4 ค่าล่วงเวลาเจ้าหน้าที ่ 20,000.00 40,000.00 23,920.00 16,080.00 
5 นิเทศนักศึกษาฝึกงาน 15,166.00 15,166.00 14,864.00 302.00 
6 สนับสนุนการประกวดแบบ Workshop 20,000.00 85,000.00 65,511.00 19,489.00 

7 ส ารองความเสี่ยง / ใช้สอยอ่ืนๆ 13,501.00 20,001.00 9,368.00 10,633.00 

รวมทั้งสิ้น 650,167.00 650,167.00 592,926.43 57,240.57 

 
  สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรโครงการพิเศษ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ

เดิม 
ปรับใหม ่ ใช้ไปแล้ว คงเหลือใช้ได ้

1 ค่าตอบแทนอาจารย์ภายในภายนอก 1,678,050.00 1,647,795.00 1,058,795.00 619,255.00 

2 ค่าวิทยากรพิเศษ 10,000.00 10,000.00 3,000.00 7,000.00 

3 ค่าด าเนินการตรวจ  Project  ID 17,000.00 51,500.00 46,375.00 5,125.00 

4 ส ารองความเสี่ยง  / ใช้สอยอ่ืนๆ 7,532.55 3,287.55 2,910.40 377.15 

รวมทั้งสิ้น 1,712,582.55 1,712,582.55 1,111,080.40 601,502.15 
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  ทั้งนี้   หากท่านอาจารย์ท่านใดมีโครงการ  หรือยังขาดวัสดุรายวิชาในวิชาใด  สามารถขอใช้งบประมาณ
ได้  ตามงบประมาณที่คงเหลือของหลักสูตรฯ  และสามารถขออนุมัติหลักการเพื่อใช้จ่ายเงินได้ภายในวันที่  19  สิงหาคม  
2554 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
  ระเบียบวาระที่  3.1  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายวิชาการ 

- การเข้าร่วมประกวดโครงการกล้าใหม่  สร้างสรรค์ชุมชน  ปี  2554  ของธนาคารไทยพานิชย์ 
  อาจารย์ชวนะพล  น่วมสวัสดิ์  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับผลการส่งผลงานโครงการของนักศึกษาที่
ส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการกล้าใหม่  สร้างสรรค์ชุมชน   ปี  2554  ของธนาคารไทยพานิชย์  ซึ่ง ได้เดินทางไปน าเสนอ
ผลงานโครงการแล้วเมื่อวันที่  9 – 10  สิงหาคม  2554  ผลปรากฎว่าโครงการ สวนสนุก สุขเติมเต็ม  ได้เข้ารอบ  20  
โครงการสู่การแข่งขันรอบลงมือปฏิบัติการจริง  และได้รับเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ จ านวน  75,000  บาท    
ซึ่งโครงการดังกล่าว  เป็นโครงการที่นักศึกษาด าเนินการโดยร่วมมือกับสถานฟื้นฟูและเตรียมความพร้อมส าหรับบุคคลออ 
ทิสติก  โดยส่งเสริมการท าสวนสนุก  และของเล่นด้านการเตรียมความพร้อมจากการเรียนรู้จริงจากธรรมชาติและวัสดุใกล้ตัว  
เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมโยงการถ่ายทอดเร่ืองราวเนื้อหาจากผู้สอนและผู้เรียน  เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพและเตรียมความพร้อม
ส าหรับบุคคลออทิสติก  ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้   
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
  ระเบียบวาระที่  3.2  รายงานผลการด าเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  -  นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  จากการประกวด
ออกแบบชุดผ้าไหม ประเภทชุดแต่งกายประจ าวัน  (Ready to ware) โครงการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหม ปี 2554   
  ประธานฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม ประเภทชุดแต่งกายประจ าวัน  (Ready to ware) ในโครงการ
ประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน สิ่งประดิษฐ์จากรังไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าไหม และการออกแบบชุดผ้าไหม  
ปี  2554 ซึ่งนายนิวัฒน์ แสนสีมนต์  นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 3  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
ได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด  และได้รับพระราชทานโล่รางวัลพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ จาก
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  จากการประกวดออกแบบชุดผ้าไหม ประเภทชุดแต่งกายประจ าวัน  (Ready 
to ware)   เม่ือวันที ่17 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธาน ี 
  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
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  -  นักศึกษาได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัศม์ิพระ
วรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในการเข้าร่วมประกวดในโครงการ ศิลป์แผ่นดิน  ถิ่น
แม่หลวง 

  ประธานฯ  แจ้งให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกับนักศึกษาที่ได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตรจากพระเจ้า 
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ในการเข้าร่วมประกวด
ในโครงการ ศิลป์แผ่นดิน  ถิ่นแม่หลวง  ซึ่งเป็นโครงการที่จัดโดย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด
โอกาสทางความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจด้านงานออกแบบ และผลิตเสื้อผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ศิลป์แผ่นดิน  
ถิ่นแม่หลวง Colourful Retro” เพื่อเพิ่มมูลค่างานฝีมือของคนไทย โดยน าผ้าขาวม้าไทย ผ้าฝ้ายทอมือเส้นใยจาก
ธรรมชาต ิของมูลนิธิศิลปาชีพ น ามาเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บ ออกแบบชุดล าลองส าหรับคุณแม่ - คุณลูก อย่างละ 1 ชุด 
ที่สามารถสวมใส่ได้จริง ที่ส าคัญสามารถแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ โดดเด่น และสื่อความหมายได้อย่างสอดคล้อง
ชัดเจน และเพื่อเป็นการสานต่อและเผยแพร่พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งนายวิษณ ุเล็ก
นิคม นักศึกษาชั้นปีที ่3 สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้น าผลงาน blooming retro  
เข้าร่วมประกวดในโครงการ  ผลปรากฎว่าผลงานดังกล่าวได้เข้าสู่รอบชนะเลิศ และได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศมิ์พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่  5 
สิงหาคม 2554 ณ บริเวณ Cascata (แคสคาต้า) ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

  มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
           ปิดประชุมเวลา 16.30  น. 
 
 
 
                     (นางวาสนา  ร าเพยพล)                                             
                                                                        เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ  
 
 
นางสาวฉัตรฤดี  ประทุมไชย 
   ผู้จดบันทึกการประชุม 
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ขอแสดงความยินดีกับนายวิษณุ เล็กนิคม นักศึกษา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้น าผลงาน blooming retro เข้าสู่
รอบชนะเลิศ โครงการ ศิลป์แผ่นดิน..ถิ่นแม่หลวง FUTURE PARK YOUNG DESIGNER CONTEST2011 รับประทาน

ใบประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศม์ิพระวรชายา ในสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร   
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  ขอแสดงความยินดีกับนายวิษณุ เล็กนิคม นักศึกษาชั้นปีท่ี 
3 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งได้น าผลงาน blooming retro เข้าสู่รอบชนะเลิศ 

โครงการ ศิลป์แผ่นดิน..ถิ่นแม่หลวง FUTURE PARK YOUNG DESIGNER CONTEST2011 รับประทานใบ

ประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศม์ิพระวรชายา ในสมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณ Cascata 

(แคสคาต้า) ช้ัน G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค 

“young Designer By… Future Park” เป็นโครงการท่ีจัดโดย ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิด

โอกาสทางความคิดสร้างสรรค์ให้แก่นักศึกษา   young Designer ท่ีสนใจด้านงานออกแบบ และผลิตเส้ือผ้าไทย 

ภายใต้แนวคิด “ศิลป์แผ่นดิน...ถิ่นแม่หลวง Colourful Retro” เพิ่มมูลค่างานฝีมือของคนไทย โดยน าผ้าขาวม้าไทย ผ้า

ฝ้ายทอมือเส้นใยจากธรรมชาติ ของมูลนิธิศิลปาชีพ 904 น า มาเป็นวัตถุดิบในการตัดเย็บ ออกแบบชุดล าลองส าหรับ

คุณแม่-คุณลูก อย่างละ 1 ชุด สามารถสวมใส่ได้จริง ท่ีส าคัญสามารถแสดงออกถึงความสร้างสรรค์ โดดเด่น  และส่ือ

ความหมายได้อย่างสอดคล้องชัดเจน  และเพื่อเป็นการสานต่อและเผยแพร่พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ 

การประกวดแบบดังกล่าว ได้มีนักศึกษาร่วมส่งผลงาน จ านวน 178 ชิ้นงานจากท่ัวประเทศ และ ได้รับพระกรุณาธิคุณ
จากพระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ  ทรงคัดเลือกผลงาน จ านวน 12 ชิ้นงาน ของนักศึกษา 10 

สถาบัน   มาตัดเย็บเป็นชุดแต่งกายด้วยผ้าทอลายขาวม้า  และจัดแสดงผลงานผ่านแฟชั่นโชว์ชุด “Colorful Retro” 

สไตล์ชุดล าลองส าหรับคุณแม่ และลูก 

นายวิษณุ เล็กนิคม หรือเอส  ได้เล่าถึงงานที่ออกแบบในครั้งนี้ว่า “ผลงานชุดนี้ชื่อ blooming Retro ได้รับแรงบันดาล

ใจมาจาก นางแบบสาวหุ่นมินิ ทวิกก้ี เธอเป็นนางแบบชื่อดังในยุคเรโทร  และความสวยงามของดอกกล้วยไม้ไทย ซึ่งมี
อาจารย์ในสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม 3 ท่าน ร่วมให้การแนะน า ได้แก่ ผศ.วาริน บุญญาพุทธิพงศ์   อาจารย์

ชนัษฎา จุลเสถียร อ.ชวนะพล น่วมสวัสดิ์   ซึ่งการประกวดครั้งนี้มีปัญหานิดหน่อยในเรื่องการของเดินทางท่ีต้องไปกลับ

กรุงเทพขอนแก่นบ่อยๆ แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือเป็นประสบการณ์ที่สนุกดี ซ่ึงตนก็ไม่ได้คาดหวังมาก  แค่ได้เข้ารอบก็ดีใจแล้ว 
แต่พอได้รางวัลชนะเลิศเหมือนเป็นโบนัส แต่พอพี่ทีมงานบอกว่าคนท่ีเข้ารอบ 12 คน ก็คือทุกคนชนะเลิศ ได้ตัดชุดจริง 

และจะมีการเดินแฟชั่นโชว์ถวาย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า ศรีรัศม์ิพระวรชายาฯ ทรง

ทอดพระเนตรด้วย   ก็ยิ่งอ่ิมใจเข้าไปอีก   

และเมื่อผลออกมาแบบนี้รู้สึกก็ดีใจมากท่ีสุด  เพราะเป็นการตัดชุดจริงให้คนใส่ครั้งแรก รู้สึกเหมือนเราเข้าใกล้วงการ
แฟชั่นเข้าไปทุกทียิ่งนาทีท่ีได้เดินต่อแถวนางแบบหลังแฟชั่นโชว์จบ  แล้วทุกคนปรบมือให้ มันรู้สึกเหมือนได้เต้นระบ า
อยู่บนก้อนเมฆ และอาจจะดูเชยไปซักหน่อยแต่ก็อยากบอกกับเพื่อน ๆ ทุกคนว่า  “ก็ฝันให้ไกล แล้วไปให้ถึงท่ี

จุดหมาย”  การประกวดแบบครั้งนี้เป็นการประกวดท่ีสนุก เพื่อนๆ น่ารักน่าชัง  ก็อยากให้มีการประกาดแบบนี่อีก แล้วก็

อยากให้มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนมากๆ  ครับ” 

  

การประกวดแบบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของงาน “ศิลป์แผ่นดิน ถิ่นแม่หลวง”  เป็นงานที่ศูนย์การค้าฟิว

เจอร์พาร์ค จัดขึ้นเพื่อร่วมเทิดเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  12 

สิงหาคม ระหว่างวันท่ี 5 - 14 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณ แคสคาต้า ชั้น จี โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการส่วน

พระองค์ สวนจิตรลดา, มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ร้านสร้อยฝีพระหัตถ์ในศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้า

ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี , มูลนิธิจุฬาภรณ์, ร้านศิลปาชีพ 904, ร้านภูฟ้า, ศูนย์ส่งเสริมศีลปาชีพ 

บางไทร, สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ , ศูนย์ส่งเสริมศีลปาชีพระหว่างประเทศ น า

ผลิตภัณฑ์ร่วมจัดแสดงพร้อมจ าหน่าย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสนับสนุนงานหัตถกรรม และสินค้าของเกษตรกรไทยท่ี
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ผลิตในประเทศ และมีคุณภาพทัดเทียมต่างประเทศใน ราคาย่อมเยา ด้วยการอุดหนุนผลิตผลและสินค้าคุณภาพ
จากฝีมือชาวบ้าน ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรในถิ่นทุรกันดารมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้  ตามพระ

ราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

 


