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แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

  

 

1. ชื่อ-สกุล ผู้เล่าเร่ือง อาจารย์ดนยา เช่ียววฒักี  คณะวิชา/หนว่ยงาน  ศิลปะและการออกแบบ 

2. ชื่อ-สกุล ผู้บนัทกึ   อาจารย์คงรัฐ สนุทรโรจน์พฒันา  คณะศิลปะและการออกแบบ                                        

       อาจารย์สชีุพ กรรณสตู    คณะศิลปะและการออกแบบ 
 

3. บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 1. ภาระกิจด้านงานสอน อาจารย์ประจําหมวดวิชาพืน้ฐาน คณะศิลปะและการออกแบบ 

2. ผู้ รับทนุวิจยัจากสถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสติ ผลงานวิจยัเชิงสร้างสรรค์ “รัตนมาลาแหง่กาลเวลา” 

 

4.  เร่ืองที่เล่า    

กระบวนการสร้างสรรค์ การเผยแพร่ผลงานวิจยั ผลงานสร้างสรรค์ และงานวจิยัเชิงสร้างสรรค์ 

 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองที่เล่า  

 แม้การเผยแพร่ผลงานวิจยัและผลงานสร้างสรรค์จะเป็นตวัประเมนิคณุคา่และชีว้ดัเชิงคณุภาพ แตก่ระบวนการทํา 

วิจยัและงานสร้างสรรค์ ถือเป็นองค์ความรู้ท่ีทําให้เกิดความประจกัษ์ในเชิงคณุภาพท่ีสาํคญักวา่ผลลพัธ์ปลายทาง การศกึษา

หลกัปรัชญาตะวนัออก-ตก ศาสนาพทุธสายวชัรยาน เตา๋ เซน ชีววิทยา จกัรวาลวิทยา จิตรกรรมฝาผนงั งาน craft งานเย็บปัก

ของ ชนเผา่ตา่งๆ นํามาสร้าง content งาน และอยากพฒันาเทคนิคใหม่ๆ  ในการสร้างงาน ค้นคว้าหารูปแบบงานในระดบั       

ลกึอยา่งเป็นระบบ  

การอา่นบทความเอกสาร หนงัสอื หรือเร่ืองท่ีนกัวจิยักําลงัดาํเนินการ สามารถชว่ยให้การตัง้คาถามวิจยัท่ีชดัเจน 

สร้างสรรค์ ไมซ่ํา้ซ้อนกบังานวจิยัท่ีมีอยูเ่ดมิ นอกจากนีย้งัจะทําให้ข้อเสนอโครงการวิจยัมีมติิท่ีลกึขึน้คมคายและนา่สนใจขึน้ 

นอกจากนีก้ารเข้าร่วมงานสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ Workshop แล้วนํามาแลกเรียนเรียนรู้ในท่ีประชมุสมัมนาวชิาการ ชว่ยให้ได้

แลกเปลีย่นเรียนรู้ นกัวิจยัจึงควรหาความรู้เพ่ิมเติม ปรับปรุงวธีิการ ใช้เทคนิคใหม ่เปลีย่นวิธีคิด เปลีย่นมมุมอง อาจช่วยให้

งานวจิยันัน้สาํเร็จด้วยการคดินอกกรอบ รวมไปถึงการศกึษาบทความอ่ืนๆข้ามศาสตร์ ช่วยในการหาจบัประเด็นคิดแนวทางใหม่

ซึง่อาจแตกตา่ง และพยายามประยกุต์ความรู้จากแขนงอ่ืนมาใช้ในการวจิยัเชิงสร้างสรรค์ เช่น การนําความรู้ทางด้านภมูิปัญญา

ตะวนัออกมาคิดวเิคราะห์ข้อมลู และค้นคว้าอยูต่ลอดเวลา การเรียนรู้และพฒันางานวจิยัจากความผิดพลาด และมคีวามสขุ  

กบัการเขียนงานวจิยั การมีทศันคติเชิงบวกกบังานวิจยั การใฝ่หาความรู้อยูเ่สมอ เช่น ชอบทางาน ชอบคิด ชอบจินตนาการ 

ชอบแก้ปัญหา ชอบพึง่ตนเองและภาคภมูิใจกบัผลงานและรักในอาชีพการเป็นอาจารย์พร้อมกบัการทํางานวจิยัเชิงสร้างสรรค์ 

6. วิธีการ/ขัน้ตอน หรือกระบวนการที่ทาํให้งานนัน้ประสบความสาํเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้  ผู้มีส่วนร่วม 

อุปสรรคหรือปัญหาในการทาํงาน และแนวทางการแก้ไข 

• ตรวจสอบแนวคิด เทคนิคการสร้างผลงานเพ่ือไมใ่ห้การการทําซํา้ หาประเด็นท่ีนา่สนใจ สร้างความแตกตา่ง  เพ่ือ

ก้าวไปสูอ่งค์ความรู้ใหม ่

• ค้นคว้าข้อมลู ภาคสนาม แหลง่เรียนรู้ใหม ่ศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีแตกตา่งจากความรู้เดิม 

• ความพยายามท่ีจะสร้างเทคนิค รูปแบบ เนือ้หา การทดลองใหม่ๆ  

• วิธีการทํางานให้เร็วขึน้ เพ่ิมคณุภาพและปริมาณของงาน สร้างมลูคา่เพ่ิมให้กบังาน 

• การจดัการบริหารเวลา ระเบียบวนิยัท่ีออกแบบวางแผนโดยตนเอง 
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7. ผลลัพธ์หรือความสาํเร็จที่เกิดขึน้ และสิ่งที่ ผู้เล่าเร่ืองที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดังกล่าว 

 การค้นหาข้อมลูใหม ่ ลกึ นําไปสูก่ารสร้างานใหม ่การพฒันาผลงานอยา่งตอ่เน่ือง ปรับปรุงคณุภาพและมาตรฐานท่ี

สงูขึน้ ศกึษางานระดบัปริญญาเอก การจดัระบบการทํางานให้ได้ผลลพัธ์ท่ีดี เข้าใจหลกัการเขียนวจิยั การถ่ายทอดโดยคาํนงึถึง

ผู้อา่นผลงาน  การเปิดโลกทศัน์จากหนงัสอืด้วยการแสวงหาความรู้ข้ามศาสตร์ เช่น ปรัชญา สงัคมผู้คน ศิลปะการแสดงดนตรี 

และสิง่แวดล้อม รู้เทา่ทนัทิศทางกระแสโลกด้วยการเรียนรู้บนัทกึทกุองค์ความรู้ท่ีได้รับอยา่งสมํา่เสมอ การให้ความสาํคญักบั

การสบืค้นด้วยการเปิดใจกว้างยอมรับความคดิเห็นของผู้ อ่ืน ใฝ่หาความรู้ใหมต่ลอดเวลาจากการอา่น เสวนา สนทนา เข้า

ร่วมงานนิทรรศการโครงการตา่งๆ มีการจดัการความรู้ในตวัเองและผู้ อ่ืน อยา่งสมํ่าเสมอ ด้วยการนําความรู้เชิงวิชาการจาก

หนงัสอืเอกสารไปสูป่ฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรมในสดัสว่นท่ีเทา่กนั สง่ผลให้มีวิธีคิด มีประเด็นเนือ้หาในการตัง้คําถามใหม่ๆ          

ในการทํางานอยูต่ลอดเวลา สามารถประมวลองค์ท่ีได้จากการค้นพบไปสูเ่ป็น องค์ความรู้ใหม ่เพ่ือสง่เสริมและผลกัดนัคนใน

สงัคมให้มีความรู้ และความเข้าใจในการหาข้อมลูอยา่งมเีหตผุล สอดคล้องกบัความเป็นจริงและเป็นไปของสงัคม  
การเผยแพร่ผลงานวจิยัและงานสร้างสรรค์สูส่งัคมในรูปแบบท่ีหลากหลาย นอกจากจะทาให้เกิดความก้าวหน้าด้าน

วิทยาการสามารถใช้เป็นสว่นหนึง่ในการดารงตาํแหนง่ทางวิชาการแล้ว ยงัเป็นต้นทนุทางสงัคมให้เป็นผู้ ท่ีมีศกัยภาพในการ    

คิดวเิคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ตามหลกัการทางวิทยาศาสตร์ และเป็นแนวทางในการพฒันาสงัคมให้มคีวามยัง่ยืนและสง่ผลดีตอ่

สงัคมโดยรวม แสดงให้เห็นถึงวิธี แนวคิด การตัง้ปัญหา วธีิคิดหาหนทางแก้ปัญหา การอภิปรายสรุปผลการศกึษา และ

ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการนาเสนอผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบท่ีหลากหลายซึง่แสดงให้เห็นถึงศกัยภาพด้านการวิจยัของบคุคล 

และเกิดการยอมรับในวงการวชิาการระดบัชาติ รวมทัง้ก่อให้เกิดการเผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ในระดบันานาชาต ิ

 

8. ผู้ที่มีส่วนร่วมทาํให้เกิดความสาํเร็จ และบทบาทของบุคคลนัน้ 

• คณบดี ผู้บริหาร สนบัสนนุให้เวลาทํางานวจิยั 

• ท่ีปรึกษาโครงการวิจยั อาจารย์ ผู้ รู้จากหลายแหลง่ 

• ผู้ช่วยงานวิจยั 

• กลุม่อาจารย์ พ่ี เพ่ือน รุ่นน้องวงการศิลปะ ท่ีแลกเปลีย่นเรียนรู้ความคดิเห็น ความเคลือ่นไหวในวงการศิลปะ 

 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทาํงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว 

• ความไมต่อ่เน่ืองสมํา่เสมอในการทํางานทําให้ลา่ช้า 

• ปัญหาทางเทคนิค ทําให้ต้องปรับปรุงแก้ไขตลอดเวลา 

• ระบบในการสง่งาน ต้องตดิตามขา่วสาร ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงวิธีการหรือกําหนดเวลาแนวทางแก้ปัญหา 

• อาจารย์มีความเข้าใจ ติดตามความเคลือ่นไหวของวงการศิลปะ ทัง้ในสถาบนั และตา่งสถาบนัระดบันานาชาติ  

มีการตดิตอ่ ร่วมมือ แลกเปลีย่น เปิดโลกทศัน์ 

 

10. ผลลัพธ์หรือความสาํเร็จที่เกิดขึน้คือ 

• ฝึกกระบวนการอยา่งเป็นระบบ นํามาซึง่การพฒันาคณุภาพผลงานเชิงคณุภาพ 

• เป็นการพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ิมพนูความรู้ทางวชิาการนําไปปรับใช้กบัการเรียนการสอน 

• เผยแพร่ และเป็นประโยชน์ตอ่ผู้สนใจเทคนิค แนวทางการสร้างผลงานในอนาคต 

 

 

11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความสาํเร็จดงักล่าว 
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• การศกึษาข้อมลูอยา่งเข้มข้น โดยได้รับคําปรึกษาจากท่ีปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุ ิ

• เรียนรู้กระบวนการอยา่งเป็นระบบ ถึงแม้งานท่ีทําจะไมไ่ด้มีขัน้ตอนตายตวัแบบแผนแนน่อนแตทํ่าให้              

เกิดการเรียงลาํดบัความสาํคญัเฉพาะตน 

• ความเคลือ่นไหวของวงการศิลปะ มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งตา่งสถาบนั เรียนรู้จดุออ่นจดุแข็ง  

เพ่ือนํามาปรับใช้ 

 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ หรือทัศนคติ) ของผู้เล่าเร่ือง 

 การศกึษาหาความรู้ก่อน ระหวา่ง หลงั ทํางานวจิยัและการ Work shop Art ทําให้เกิดพลงัผลกัดนัในการ 

ท่ีจะปรับปรุง และพฒันาศกัยภาพของตน ขยายวิสยัทศัน์ มีความยืดหยุน่ และการปรับตวัท่ีจะยอมรับสิง่ใหม ่

ยอมรับความสามารถของผู้ อ่ืน และยอมรับสิง่ท่ีตนไมรู้่ มีความเปลีย่นแปลงอยา่งตอ่เน่ือง 

 

13. ผลงานเชิงประจักษ์ของผู้เล่าเร่ือง คือ 

นําเสนอและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ระดบัชาติ นําเสนอและเผยแพร่งานวจิยัในท่ีประชมุวิชาการระดบัชาติ  

• แสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ระดบัอาเซียน ช่ือผลงาน “ Circle ” โครงการสมัมนาศิลปะและวฒัธรรม

อาเซยีน ครัง้ท่ี 2 และนิทรรศการศิลปะอาเซียน สถานอารยธรรมศกึษาโขง-สาละวิน หอศิลป์ ม.นเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร จงัหวดัพิษณโุลก พ.ศ. 2555  

• แสดงนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์ช่ือผลงาน “ Cinese Rose” นิทรรศการเฉลมิพระเกียรติอคัรศิลปินโดย       

กรมสง่เสริมวฒันธรรม ณ ห้องนิทรรศการหมนุเวียน ศนูย์วฒันธรรมแหง่ประเทศไทย กรุงเทพฯ พ.ศ.2555  

• นิทรรศการงานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน “The Hidden Precious Spirituality” นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะ    

เน่ืองในโอกาสครบรอบ 71 ปี ของกมล ทศันาญชล ีและเพ่ือนศิลปิน ณ หอศิลป์ร่วมสมยัราชดําเนิน กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2558 

นําเสนอและเผยแพร่งานวิจยัในท่ีประชมุวชิาการระดบัชาต ิ

• บทความวจิยัเร่ือง “รัตนมาลาแหก่าลเวลา”  นําเสนอเผยแพร่ตีพิมพ์การประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยั

รังสติ ประจําปี พ.ศ. 2558  

นําเสนอและเผยแพร่ผลงงานสร้างสรรค์ระดบันานาชาติ  

• นิทรรศการงานสร้างสรรค์ 10 Thai Contemporary Artist Award from The Ministry of Culture 2010        

Royal Thai Consulate General Los Angeles. USA 2010 

• นิทรรศการงานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน “โยงใยท่ีซอ่นเร้น” โครงการปฏิบตัิการทศันศิลป์และนิทรรศการ     

นานาชาติ ครัง้ท่ี 8 ณ อาคารวจิิตรศิลป์ วิทยาลยัเพาะช่าง มทร.รัตนโกสนิทร์ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2555  

8 th International Art Festival Workshop in Thailand 2012 Rajamangala University of Technology 

Rattanakosin 

• นิทรรศการงานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน “Fragrant Wind” โครงการปฏิบตัิการทางทศันศิลป์ 

และนิทรรศการนานาชาติ สถาบนัวฒันธรรม ศกึษากลัยาณิวฒันา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วทิยาเขต

ปัตตานี พ.ศ. 2555  

• นิทรรศการงานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน “Silent Sea” นิทรรศการศิลปะนานาชาติ โครงการศิลปินแหง่ชาต ิ  

สญัจร  สบืสานศิลป์ถ่ินตอนใต้ กระบ่ีฟา้อนัดามนั ครัง้ท่ี 1 ณ หอศลิป์อนัดามนั กระบ่ี พ.ศ. 2556  
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• นิทรรศการงานสร้างสรรค์ ช่ือผลงาน “The Immense Journey” โครงการปฏิบตัิการทางทศันศิลป์และนิทรรศการ

นานาชาติ คณะศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา RMUTL 

International Art Workshop 2014 พ.ศ. 2557  

• นิทรรศการงานสร้างสรรค์  ช่ือผลงาน “The View from within”นิทรรศการศิลปะนานาชาติ , ในโครงการ 

ปฏิบตัิการทศันศิลป์นานาชาติ ครัง้ท่ี 11 ณ อาคารวจิิตรศิลป์ วิทยาลยัเพาะชา่ง มทร. รัตนโกสนิทร์ กรุงเทพฯ 

พ.ศ. 2559  

 


