
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้านความรู้การเผยแพร่ผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง      ร้อยต ำรวจเอก ดร. จอมเดช ตรีเมฆ สถำบนัอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรม 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ        ร้อยต ำรวจเอก ดร. จอมเดช ตรีเมฆ สถำบนัอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรม 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 

 ผูอ้  ำนวยกำรหลกัสูตรศิลปศำสตรมหำบณัฑิต สำขำวชิำอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรม 

4. เร่ืองทีเ่ล่า    

 กำรจดัท ำวจิยัและเผยแพร่งำนวจิยั 

5. บริบทหรือความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

อำจำรยมิ์ไดมี้หนำ้ท่ีเพียงแค่กำรบรรยำยเท่ำนั้น หำกแต่มีหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัไม่แพก้นันัน่คือกำรท ำวจิยัเพ่ือใหเ้กิด
องคค์วำมรู้ใหม่ข้ึน เพ่ือน ำไปสู่กำรพฒันำกำรเรียนกำรสอนของนกัศึกษำในอนำคต 

6. วธีิการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการทีท่ าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ 

พฒันำควำมคิดสร้ำงสรรค ์หมัน่ก ำหนดหวัขอ้วจิยัในทุกค ำถำมท่ีสงสยั และลงมือท ำวจิยัในทนัทีท่ีมีเป้ำหมำย
ชดัเจน 

7. เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีท่ าให้เกดิความส าเร็จ 

ก ำหนดเวลำส ำหรับตวัเองเพ่ือกำรท ำวจิยัอยำ่งนอ้ยวนัละ 1 ชัว่โมงในทุกๆวนั 

8. ผู้ทีม่ส่ีวนร่วมท าให้เกดิความส าเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น  

 อำจำรยป์ระจ ำสถำบนัอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรมทุกท่ำน 

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดงักล่าว  

กำรเผยแพร่งำนวจิยัใชร้ะยะเวลำนำนในกำรไดรั้บกำรตอบรับ ควรศึกษำหำขอ้มูลระยะเวลำเฉล่ียในกำร
พิจำรณำตอบรับจำกวำรสำรแต่ละฉบบัจำกนกัวจิยัท่ำนอ่ืนอยูเ่สมอ 

 

 

 

 



 
 

10. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้คอื    
 อำจำรยป์ระจ ำสถำบนัอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรมทุกท่ำน มีผลงำนวจิยัเผยแพร่อยำ่งต่อเน่ือง
ดงัต่อไปน้ี  
11. การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จดงักล่าว  

กำรท ำวจิยัและเผยแพร่ผลงำนวจิยั ท ำใหต้วัอำจำรยมี์ประสบกำรณ์มำกข้ึนทั้งควำมสำมำรถในกำรจดัท ำวจิยั
ไปจนถึงกำรสร้ำงเครือข่ำยนกัวจิยัทั้งในระดบัชำติและระดบันำนำชำติ 

12. สมรรถนะ (ความรู้ ทกัษะ หรือทศันคต)ิ ของผู้เล่าเร่ือง 
ควำมเช่ียวชำญในกำรจดัท ำวจิยัและเผยแพร่ผลงำนวจิยัดำ้นอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรม 

13. ผลงานเชิงประจกัษ์ของผู้เล่าเร่ือง คอื 
 กำรเผยแพร่ผลงำนวจิยัของอำจำรยป์ระจ ำสถำบนัอำชญำวทิยำและกำรบริหำรงำนยติุธรรม 
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