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รายงานสรุปผลการถายทอดสดงานชุมนมุทางความคดิ ประจาํป 2556
หวัขอ “มองใหเปน เหน็ชองวางธรุกจิ”

1. หลักการและเหตุผล
ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) ในฐานะหนวยงานสําคัญท่ีมุงพัฒนาและสรางองคความรูดาน

ความคิดสรางสรรคเพ่ือเปนรากฐานสําคัญของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหยั่งยืน ไดจัดงานชุมนุมทางความคิด
ครั้งยิ่งใหญประจําป Creativities Unfold ข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตปพ.ศ. 2549 โดยมีแนวคิดหลักท่ีแตกตาง
กันไปในแตละป ดวยหวังใหคนไทยมีโอกาสเรียนรูถึงกระบวนการคิดท่ีหลากหลาย อันนําไปสูตัวอยางการสราง
ผลงานท่ีประสบความสําเร็จระดับโลก จากผูเชี่ยวชาญและบุคคลผูทรงอิทธิพลทางความคิดท้ังจากในและ
ตางประเทศ ซึ่งไดมารวมตัวกันเพ่ือแบงปนมุมมองท่ีเปนประโยชนตอวงการออกแบบและความคิดสรางสรรค
ของไทย
2. วัตถุประสงค

2.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของนักศึกษาทางดานการออกแบบ
2.2 เพ่ือสรางการรับรูความเขาใจเก่ียวกับการใชความคิดสรางสรรคสรางมูลคาเพ่ิมใหสินคาและบริการ
2.3 เพ่ือใหชุมชมสถาบันการศึกษาเล็งเห็นถึงสินทรัพยทางวัฒนธรรมดวยการสงเสริมสนับสนุนการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ินอยางคุมคา และเกิดประโยชนสูงสุดในดานการออกแบบ

3. วิธีดําเนินการ
3.1 พิธเีปดงานชุมนุมทางความคิด ณ โรงภาพยนตสกาลา สยามแควร ซอย 1 ถนนพระราม 1

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
3.2 การถายทอดสด หัวขอ “มองใหเปน เห็นชองวางธุรกิจ” ณ หองประชุมมรกตอีสาน

อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (12C) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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4. กลุมเปาหมาย
อาจารย - นักศึกษา ท่ีสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวน 124 คน

ผูเขารวมชมการถายทอดสด แบงออกเปน 2 ประเภท ดังนี้
- บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 13 คน ดังนี้

ลาํดับ ชื่อ – สกลุ หนวยงาน
1 อาจารยสุวพัชร โสวภาค คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
2 อาจารยนันทิยา ณ หนองคาย คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
3 อาจารยสุวัฒนชัย ไชยพันธิ์ คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
4 อาจารยภัทรศักดิ์ สิมโฮง คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
5 อาจารยสิทธิศักดิ์ รัตนปะภาวรรณ คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
6 อาจารยราชา ธงภักดิ์ คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
7 อาจารยยอดศักดิ์ ประชาราษฎร คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
8 อาจารยวรดา นาคเกษม คณะศิลปกรรมและออกแบอุตสาหกรรม
9 อาจารยศนียา พันธศรี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
10 นายประภวิชญ บรรจงกุล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11 นายกําธร พิณศรี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
12 นางจิราพร ภูถนนนอก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 นายภาคภูมิ แยมกลิ่น EEC
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- นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวน 111 คน ดังนี้

ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
1 นายกานต นพคุณางกูล เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
2 นายกฤษฎา ดวงเรือง เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
3 นางสาวเมธาวี ดอกหอมกลาง เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
4 นางสาวณัฐรุจา บุญชื่น เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
5 นางสาวสุชญา สิงหทอง เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
6 นางสาวกฤติยาภรณ วาแสนอวน เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
7 นางสาวมัสญา สากุล เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
8 นางสาวรชนีกร ศรีวิภา เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
9 นายสยมภู ชิ้นจอหอ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
10 นางสาวสุณัฐา โมรานอก เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
11 นางสาววรารัตน จันทรเพ็ญ เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
12 นายรัตนพล ปอยมะเริง เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
13 นายระดับชาติ สุคนธรัตน เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
14 นายนฤเบศร กุนขุนทด เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
15 นายศุภกร ดวงแกว เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
16 นายศตวรรษ ปะวะโน เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
17 นายณฐนน จามมาตย เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
18 นางสาวนุภาวรรณ ศรโคกกรวด เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
19 นายภัทรพล ศรีออน เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
20 นายธนาธิป กรีธาธร เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
21 นางสาวไอรินทร ธนพิชัยศิลป เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
22 นายโสภณวิชญ อินมะณี เทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป
23 นางสาวสุพัตรา ขวานทอง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
24 นางสาวกานดา บัวกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
25 นางสาวสุนีลักษณ อุทัยพัฒนพงษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
26 นางสาวสุรพงษ ภารสุวรรณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
27 นางสาวธิดารัตน ฝอยสําโรง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
28 นางสาวจิระประภา ศรีทรงงาม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
29 นางสาววิชยา อินทรชาธร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
30 นายวิชุดา โทนสูงเนิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
31 นางสาวศศิธร ปงสูงเนิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
32 นางวสาวกรกรุณา ดาราพิทักษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
33 นางสาวอรสุดา ปติจะ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
34 นายกฤฐิกร พูนมะลัง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
35 นายอลงกรณ ทองสุข ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
36 นายธีรยุทร พจนฉิมพลี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
37 นางสาวปรียานุช พรขุนทด ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
38 นายธัญญรัตน กําเนิดเมือง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
39 นางสาวอิสริยาภรณ ธนะศรี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
40 นางสาวกัญญาณี กายสันเทียะ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
41 นายธารวิทย ศรีวัฒนชัย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
42 นายจงทรรศ ผจญแกลว ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
43 นายบุรินทร อธิราชเทวินทร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
44 นางสาวสุพรรณี ภาคกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
45 นางสาวชวัญชีวา บัวทองหลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
46 นางสาวชนาธิป นินจอหอ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
47 นางสาวรัชนีกร ชูกลิ่น ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
48 นางสาวชนิสรณ สิงหอังกุระ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
49 นายอลังการ รักสนิท ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
50 นายพิชิต วิเวกก่ิง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
51 นายชัยวัฒน พวงในเมือง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
52 นายธีวัฒน อโณทัย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
53 นายสุรชัย เก้ียวสันเทียะ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
54 นางสาวอภิญญา ศรีแสง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
55 นางสาวเต็มดวง ปุนโพธิ์ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
56 นายศรราม กิตติปรีชานันท ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
57 นายพงษศิริ สีนวนจันทร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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58 นายธนภัทร สุพรรณชาติ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
59 นายศราวุฒิ ชาญสูงเนิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
60 นางสาวนีรยา ขานพิมาย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
61 นายดํารงศักดิ์ แซเตีย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
62 นางสาวกรรณิการ ศรีระทัต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
63 นายภัทรพล มีฉวี ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
64 นางสาววรางรัตน วัฒนะเวชศักดิ์ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
65 นายสกนธ แหลมไธสง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
67 นางสาววรรณิกา ชุดทะเล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
68 นางสาวก่ิงกาญจน ภานุมาตย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
69 นางสาวอาภรณทิพย สรอยสูงเนิน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
70 นายทศพล รินทะไชย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
71 นายพลวัต ทิพยพันดุง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
72 นายกัญญามาศ อาจกลา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
73 นายธเนศ อัจจาครุ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
74 นางสาวเจตนา พลตาล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
75 นายกรวิชญ นาคดิลก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
76 นายณัลทวัฒน ฝาชัยภูมิ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
77 นางสาวแพรวพรรณ ดูเรืองรัมย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
78 นายภาณุ เหล็กกระหนก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
79 นายวรภพ ลักขิกานันท ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
80 นายกฤษดา โจพิมาย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
81 นายพีรพล เอ่ียมกระสัง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
82 นางสาวนุจรี ทองลําภู ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
83 นายชิงชัย พันธสกุล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
84 นายกฤษณะ เกตุใหม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
85 นายศรราม หม่ันสีชุม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
86 นายสุชาติ จันทรประเสริฐ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
87 นายจรินทร มุงรวยกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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ลาํดับ ชื่อ – สกลุ สาขา
88 นายอรวรรณ คํากลิ่น ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
89 นายวิศรุต ศิริพละ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
90 นายคงฤทธิ์ คิดรอบ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
91 นายกมลวรรณ เจริญบุตร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
92 นายสัพเลข โชตินิกร ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
93 นายธนพล สิบทัศน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
94 นางสาวประภาภรณ จันทรวงษ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
95 นายจักรกฤษณ สัตตานุสรณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
96 นางสาวพิจิตรา รัตนาจิต ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
97 นางสาวภิรัมยรักษ แววกระโทก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
98 นายทศพล ไกรกลาง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
99 นางสาวสุทิสา แกวตะพาน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
100 นายภัทรสร ขวนแม ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
101 นายเมวิกา ริคะรมย ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
102 นายจันจิราภรณ รองสุพรรณ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
103 นายกรกนก ชางนิ่มนวล ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
104 นายจารุวรรณ ดานนอก ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
105 นางสาวกรรณิการ จันทรเพ็ญ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
106 นายสมโภชน หงษสตน ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
107 นายมารุต ฝายโคกสูง ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
108 นายอิทธิพล พรรณาภพ ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
109 นายธรรมนูญ แกวปญญา ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
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5. สถานที่ วัน เวลาที่จัดกิจกรรม
หองประชุมมรกตอีสาน อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (12C)

ระหวางวันท่ี 7-8 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. -16.30 น.

6. หนวยงานที่รับผิดชอบ
แผนกงานหองสมุด ฝายวิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

7. งบประมาณ
งบประมาณของศูนยสรางสรรคงานออกแบบ (TCDC) จํานวน 10,000 บาท

8. สถิติในการวิเคราะหขอมูล
8.1 คารอยละ (Percentage)
8.2 คาเฉลี่ย (Average)
8.3 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation )

9. การประเมินผล
โดยใชแบบประเมินผลการถายทอดสด มีลักษณะคําถาม 2 แบบ ไดแก

9.1 คําถามปลายปด (Close End Question) ตวัเลือก 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มากท่ีสุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง นอย
1 หมายถึง นอยท่ีสุด

9.2 คําถามแบบปลายเปด (Open Ended Questions)
สถิตท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลในตอนนี้ไดแก การหาคาเฉลี่ย (X̅) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

สําหรับการแปลผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลมีเกณฑ ดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายความวา  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายความวา  มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด
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9.3 แบบประเมินการถายทอดสด

ภาพที่ 1 แบบประเมนิการบรรยาย

แบบประเมนิการถายทอดสด Creativities Unfold, Bangkok 2013
Meet The Unmet : มองใหเปน เหน็ชองวางธรุกจิ

วนัที่ 7-8 กันยายน 2556
ณ หองประชมุมรกตอสีาน ชัน้ 5C สาํนกัวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน

---------------------------------------------------------------------------------------
1. ขอมลูทัว่ไป

1.1 สถานะ  นักศึกษา สาขาวิชา คณะ_______ ___ ช้ันปท่ี ___
 อาจารย คณะ________________________ ____________
 อ่ืนๆ_________________________________________

2. โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในชองแสดงระดบัความคดิเหน็ของทาน
5 = มากท่ีสดุ 4 = มาก 3 = พอใช

2 = นอย 1 = นอยท่ีสุด

คาํถาม / Questions 5 4 3 2 1
ความพอใจดานเนือ้หา
ความนาสนใจของตัวผูบรรยาย
ความนาสนใจของหัวขอและเน้ือหา
ความรูและความเขาใจเพ่ิมเติมท่ีไดจากการรับชม
ความพอใจดานเทคนคิการถายทอดสด
ความคมชัดของภาพ
ความคมชัดของเสยีง
ผูแปลภาษา (เสียง-ความเขาใจ)
ความพอใจดานการจดักจิกรรม-สถานทีท่ีใ่ชจดัถายทอดสด
ความพรอมของสถานท่ีและอุปกรณ
คุณภาพของอาหารวางและเครื่องดื่ม

คาํแนะนาํ / ขอตชิม
________________________________________________________________

ขอขอบพระคณุสาํหรบัการตอบแบบประเมนิ
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9.4 ผลการวิเคราะหขอมูลการถายทอดสดงานชุมนุมทางความคิด ประจําป 2556
หัวขอ “มองใหเปน เห็นชองวางธุรกิจ”อาจารย – เจาหนาท่ี 13 คน จํานวนนักศึกษา 109 คน โดยมีผูตอบ
แบบสอบถาม ท้ังสิ้น 75 คน มีผลการประเมิน ดังนี้

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.สถานะ

- อาจารย จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1
- นักศึกษา จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 99

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตามรายการ
ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินการถายทอดสดงานชุมนุมทางความคิด ประจําป 2556 หัวขอ “มอง

ใหเปน เห็นชองวางธุรกิจ”

หวัขอการประเมนิ

ผลการประเมิน

คาเฉลี่ย Std. Deviation
คาเฉลีย่
(รอยละ) แปลผล

ความพอใจดานเนื้อหา 4.59 0.54 91.82 มากทีส่ดุ
ความนาสนใจของตัวผูบรรยาย 4.60 0.55 92.00 มากท่ีสุด
ความนาสนใจของหัวขอและเนื้อหา 4.63 0.51 92.53 มากท่ีสุด
ความรูและความเขาใจเพ่ิมเติมท่ีไดจากการรับชม 4.55 0.55 90.93 มากท่ีสุด
ความพอใจดานเทคนิคการถายทอด 4.50 0.63 90.00 มาก
ความคมชัดของภาพ 4.57 0.55 91.47 มากท่ีสุด
ความคมชัดของเสียง 4.61 0.57 92.20 มากท่ีสุด
ผูแปลภาษา (เสียง-ความเขาใจ) 4.32 0.77 86.40 มาก
ความพอใจดานการจดักจิกรรม-สถานทีท่ี่ใชจดัถายทอดสด 4.80 0.43 95.40 มากทีส่ดุ
ความพรอมของสถานท่ีและอุปกรณ 4.75 0.47 95.00 มากท่ีสุด
คุณภาพของอาหารวางและเครื่องดื่ม 4.79 0.40 95.73 มากท่ีสุด

ภาพรวม 4.60 0.4 92.00 มากท่ีสุด

x
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จากตารางท่ี 1 แสดงระดับความคิดเห็นการถายทอดสด งานชุมชนทางความคิด ประจําป 2556 :
มองใหเปน เห็นชองวางธุรกิจ โดยภาพรวมเฉลี่ยเทากับ 4.60 เม่ือคิดเปนรอยละ เทากับ 92.00 อยูในระดับ
“มากท่ีสุด”

เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา ความพอใจดานการจัดกิจกรรม-สถานท่ีท่ีใชจัดถายทอดสดมีคาเฉลี่ย
สูงสุด เทากับ 4.80 คิดเปนรอยละ เทากับ 95.40 อยูในระดับ “มากท่ีสุด” รองลงมา คือความพอใจดาน
เนื้อหา มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.59 คิดเปนรอยละเทากับ 91.82 อยูในระดับ “มากท่ีสุด” และความพอใจดาน
เทคนิคการถายทอด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 คิดเปนรอยละ 90.00 อยูในระดับ “มาก”

ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ย แยกตามหัวขอการประเมิน

แผนภูมิแสดงคาเฉลี่ย แยกตามหัวขอการประเมิน

หวัขอการประเมนิ คาเฉลีย่
ความพอใจดานเนื้อหา 4.59
ความพอใจดานเทคนิคการถายทอด 4.50
ความพอใจดานการจัดกิจกรรม-สถานท่ีท่ีใชจัดถายทอดสด 4.80

ภาพรวม 4.60
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คาเฉลี่ย แยกตามหัวขอการประเมิน พบวา  ความพอใจดานการจัดกิจกรรม-สถานท่ีท่ีใชจัด
ถายทอดสด มีคาเฉลี่ยมากท่ีสุดคือ 4.80 รองลงมา คือ ความพอใจดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ย คือ 4.59 และความ
พอใจดานเทคนิคการถายทอด มีคาเฉลี่ย คือ 4.50

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเพ่ิมเติม / ขอเสนอแนะ
• วิทยากรคนไทยนาจะฟงเขาใจงายกวา
• อาหารวางอรอยดี
• วิทยากรเปนบุคคลมีชื่อเสียง แตดวยภาษาท่ีอาจจะแปลเปนไทยแลวคอนขางเขาใจยากไปบาง แต

โดยรวมดีแลว
• เจงมากครับ รวมนักออกแบบ
• นาจะมีเอกสารการบรรยายใหดวย
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ภาพกจิกรรม
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ภาคผนวก



ภาคผนวก ก.
กําหนดตารางการบรรยายและสถานที่



งานชุมนมุทางความคดิประจําป Creativities Unfold, Bangkok 2013  (CU 2013)
ภายใตแนวคดิ มองใหเปน เหน็ชองวางธรุกจิ

Meet the Unmet : From Hidden Needs to Business Growth
วนัที่ 7 – 8 กนัยายน 2556 เวลา 09.30 – 18.30 น.

ณ โรงภาพยนตรสกาลา สยามสเควร

วนัเสารที่ 7 กนัยายน 2556 : HIDE & SEEK CREATIVE INSIGHT

09.30 น. ลงทะเบียนรับสูจบิัตร

10.00 – 10.30 น. พิธีเปดงาน Creativities Unfold, Bangkok 2013

10.30 – 12.00 น. การบรรยาย โดย ยนุ ซ ีลี (Yoon C. lee)
หัวหนาทีมนวัตกรรม Samsung Electronics America
ประสบการณกวา 20 ป ในแวดวงการออกแบบและพฒันาผลติภัณฑอิเล็กทรอนิกส

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.30 - 14.50 น. การบรรยาย โดย ครสิ ดาวนส (Chris Downs)
ผูรวมกอตั้ง live|work และบุกเบิก Service Design ในอังกฤษ
และผูกําหนดทิศทางของบริษัทออกแบบประสบการณ Method

15.00 – 16.20 น. การบรรยาย โดย ดอน แท ลี (Don Tae lee)
ประธานรวมของบริษัททีป่รึกษา Tangerine
ผูพลิกผังที่นัง่เคร่ืองบินชั้นธุรกิจใหกับ British Airways ซึ่งเพิ่มรายไดตอปถึง $738 ลาน

16.20 – 16.50 น. Networking Break

16.50 – 18.10 น. การบรรยาย โดย ได ฟจูวิาระ (Dai Fujiwara)
นักออกแบบผูฉีกกรอบแฟชัน่ เบือ้งหลังความสําเร็จของ Issey Miyake

18.10 – 18.30 น. Book Signing



วนัอาทติยที่ 8 กนัยายน 2556 : LOST & FOUND CREATIVE BUSINESS

09.30 น. ลงทะเบียนรับสูจบิัตร

10.30 – 12.00 น. การบรรยาย โดย มารค สตกิดอรน (Marc Stickdon)
ผูรวมเขียน This is Service Design Thinking
และผูเชีย่วชาญการออกแบบบริการสําหรับธุรกิจทองเทีย่ว

12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวนั

13.30 - 14.50 น. การบรรยาย โดย แอนด ีมอีาห (Andy Miah)
ผูเชี่ยวชาญดาน Bio - ethics และเทคโนโลยีที่เกิดข้ึนใหม
ผูกอตั้งสถาบันวิจยัแบบสหวิทยาการ Creative Futures Institute

15.00 – 16.20 น. การบรรยาย โดย อดุม แตพานชิ (Udom Taepanich)
ศิลปนผูจับเร่ืองธรรมดาใกลตัวมาสรางอารมณขันโดนใจ
และจุดกระแสการแสดงตลกเดี่ยวในประเทศไทย

16.20 – 16.50 น. Networking Break

16.50 – 18.10 น. การบรรยาย โดย นาโอโตะ ฟคุาซาวา (Naoto Fukasawa)
นักออกแบบผูสราง MUJI บนความเรียบงายแตไมธรรมดา

18.10 – 18.30 น. Book Signing

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



ภาคผนวก ข.
ใบลงทะเบียนการบรรยาย
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