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ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา พ.ศ.ที่จบ วุฒิการศึกษา สถานศึกษา 
ปริญญาตรี ๒๕๔๕ บริหารธุรกิจบัณฑิต สถาบันราชภัฎสวนดุสิต 

 

ประเภทของผลงาน ๓. ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
 

ส าหรับผู้สมัครด้าน ๑ - ด้านท่ี ๖ กรอกข้อมูลต่อไปนี้ 

ผลงานที่โดดเด่น/ผลงานเชิงสร้างสรรค์ท่ีประสบผลความส าเร็จ 

ชื่อโครงการ “โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา” 
(ได้รับโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) 

การจัดท าโครงการทางวิชาการแก่สังคม (งบประมาณแผ่นดิน) ต้องอาศัยความรู้ทางวิชาการด้านเนื้อหาที่

ต้องการฝึกอบรม การเลือกหัวข้อโครงการที่จะจัดในแต่ละปี วัตถุประสงค์ในการจัดท าโครงการต้องสอดคล้องกับ 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย และเหตุการณ์ในปัจจุบัน เพื่อน าความรู้สู่สาธารณชน การเขียนโครงการเพื่อขอจัดสรรเงิน

งบประมาณแผ่นดินมาจัดท าต้องใช้ความรู้ทุกด้าน ทั้งการวางแผนงบประมาณที่มีจ ากัด การวางแผนการบริหาร

จัดการการฝึกอบรม การแก้ไขปัญหาที่อาจขึ้นได้ตลอดเวลา การประสานงานในด้านต่างๆ  การมีมนุษยสัมพันธ์ การ

ติดต่อประสานงานกับส านักพระราชวังเพ่ือขอพระราชทานโล่รางวัลซึ่งมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแตกต่างกัน การติดต่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชานั้น ๆ เรียนเชิญเป็นวิทยากรและคณะกรรมการตัดสินการประกวด 

ประสานงานด้านสถานที่ การประชาสัมพันธ์โครงการ ตลอดถึงผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมกิจกรรม 

คณะท างาน หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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จุดเด่นของโครงการ มีดังนี ้

๑. โครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโล่รางวัล จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เพ่ือมอบแก่ผู้ชนะการประกวดทั้ง ๒ ประเภท และเป็นโครงการแรกท่ีได้รับ 
พระราชานุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ ๘๔ พรรษา ในการจารึกลงในโล่รางวัลและจัดพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการฯ  

๒. มีจ านวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ  ๑๕๙ คน (เฉพาะวันฝึกอบรม) แบ่งเป็นเพศหญิง ๗๓ คน  เพศชาย ๘๖ 
คน  ๔๖ โรงเรียน เกินกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ๑๐๐ คน 

๓. มีภาพส่งเข้าประกวดจ านวน ๑๗๙ ภาพ  
๔. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงทางด้านทัศนศิลป์ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวด ๕ ท่าน ดังนี้ 

๔.๑ อาจารย์ลาวัณย์  อุปอินทร์ ศิลปินประจ าราชส านัก (ศิลปินแห่งชาติสาขาจิตรกรรม ปี ๒๕๖๐) 
๔.๒ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๕๒ สาขาทัศนศิลป์  
๔.๓ อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม บริษัท Match Box ผู้มีชื่อเสียงทางด้านจิตรกรรม 
๔.๔ อาจารย์นิเวศ แววสมณะ แห่งบ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย ศิลปินคุณากรปี ๒๕๕๗  
      และผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ปี ๒๕๕๙ 
๔.๕ อาจารย์สมยล ก าแหงฤทธิรงค์ หัวหน้าหน่วยศิลปะ มสธ. Talented People ประจ าปี ๒๕๕๖ 

 ๕. พิธีมอบโล่พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนินาถ วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  
              ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กระทรวงวัฒนธรรม 

๖. สถานที่จัดนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน กระทรวงวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๒-๓๑ 
              สิงหาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงเวลาที่ท่ัวประเทศร่วมกันเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่าน  
              เป็นเวลา ๑ เดือน มีผู้เข้าชมประมาณ ๗๐๐ คน ซึ่งนับว่าเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
              อีกช่องทางหนึ่ง 
 ๗. โครงการได้รับความร่วมจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ดังนี้ 

    ๗.๑ ส านักพิมพ์ มสธ. อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการจัดท าอาร์ตเวิร์กหนังสือ  
    ๗.๒ บริษัท อี.พี.ซี.คอร์ปอเรชั่น จ ากัด อภินันทนาการกระดาษ ส าหรับการจัดพิมพ์หนังสือ 
          จ านวน ๑,๐๐๐ เล่ม  
    ๗.๓ บริษัท เอช เอช เค อินเตอร์เทรด จ ากัด สนับสนุนของรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด  
    ๗.๔ บ้านตุ๊กกะตุ่นหุ่นกระบอกไทย อนุเคราะห์การวางรูปแบบการจัดนิทรรศการ 
    ๗.๕ ส านักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เอื้อเฟ้ือสถานที่ในพิธีมอบโล่รางวัลและจัด 
          นิทรรศการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
๘. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้ารับบริการวิชาการท่ีมีต่อภาพรวมของโครงการ ๔.๙๐ หรือ ร้อยละ ๙๘ 
    ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ ๙๙.๙๙ 
๙. การด าเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์ตามก าหนดเวลา 

 
 



ข้อมูลอื่นๆ  
ผลงานการจัดท าโครงการทางวิชาการแก่สังคม ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๓ อย่างต่อเนื่องดังนี้ 
(๑) พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะท างานโครงการ IBOOK 2010 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิค

การเขียนสู่การเป็นนักเรียน หัวข้อ “เมื่อวัยใสเขียนเรื่องภูมิปัญญาไทย” 
(๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะท างานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมร้อยกรองประเภทลิลิตเฉลิมพระ

เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “๘๔ พรรษา ในหลวงของปวงชน” 
(๓) พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวรรณกรรมร้อยกรองประเภทบทกวีวัจนะเพ่ือเฉลิม

พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หัวข้อ “๘๐ พรรษา ราชินีศรีไผท” 
(๔) พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและประกวดบทร้อยกรองเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันคล้าย วันครบรอบ ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “๑๒๐ ปี บารมีพระปกเกล้า” 

(๕) พ.ศ.๒๕๕๖ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมงานศิลปะและประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๒๐ ปี วันพระบรมราชสมภพ ๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

(๖) พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้จัดกิจกรรมสอนศิลปะ งานสถาปนา มสธ. ๓๖ ปี 
(๗) พ.ศ.๒๕๕๘ ผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพ   พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา หัวข้อ   “๖๐ พรรษา 
เทพรัตนราชปราชญ์ศึกษา” ได้รับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี 

(๘) วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดท าโครงการฯ ได้รับการโปรดเกล้าให้เข้าเฝ้าทูล
ละอองพระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทูลเกล้าถวายภาพพระบรม
สาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ชนะการประกวด ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา 

 

ผู้สมัครขอรับรองว่ารายละเอียดที่แสดงไว้เป็นจริงทุกประการ 

 

ลงนาม.....................................................................  

                                                                                (นางรัตนา  ช้างเยาว์) 

                                                                                 ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐   
 

 

 

 



วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะผู้บริหารและคณะผู้จัดท าโครงการฯ ได้รับการโปรดเกลา้ให้เข้าเฝ้าทูลละออง

พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้าถวายภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ชนะการประกวด ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา 

 
 

 
 

 



 



  



 



ภาพกิจกรรมการด าเนินโครงการ 

 

 



โครงการฝึกอบรมและประกวดวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  

ภาพกิจกรรมฝึกอบรม วันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ห้องสามศร อาคารอเนกนิทัศน์ มสธ. 

         

         

 

 

 



ผศ.ส าราญ  มณีรัตน์  บรรยาย “การวาดภาพลายเส้น” 

    

    

    

    

 



อาจารย์นิเวศ  แววสมณะ บรรยาย “ศาสตร์ศิลป์ในวิถีร่วมสมัย” 

   

อาจารย์สุวิทย์  ใจป้อม บรรยาย/สาธิตการเขียนภาพ 

    

     

     



กิจกรรมการตัดสินการประกวด วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้อง ๘๒๒๘ อาคารบริภัณฑ์ชั้น ๒ 

ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหรือ ปวช. จ านวน ๑๐๐ ภาพ 

 

        

        



    

    

 

 

 



ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน ๗๙ ภาพ 

   

   

   

 



เตรียมงานและจัดนิทรรศการ 

 

   

    

    

    



กิจกรรม “พิธีมอบโล่พระราชทาน”  

 

 



 

      

      

       

 

      



      

       

   

 

 



นิทรรศการ ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น ๒ หอศิลป์ร่วมสมัยราชด าเนิน 

      

        

   



      

      

      

           

 



 

 


