
้้การเขียนเนื้อหาสาระทางวชิาการจากการเขียนเนื้อหาสาระทางวชิาการจาก
การสรา้งสรรค์ศิลปะวิชาการการสรา้งสรรค์ศิลปะวิชาการ

สร้างสรรค์ศิลปะสร้างสรรค์ศิลปะ--วิจัยวิจัย
การวิจัยศิลปะการวิจัยศิลปะ

โ ์ป ีโดย ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง



การวิจัย การสร้างสรรค์การวจย การสรางสรรค
ขอ้เท็จจริง จินตนาการ
วัตถุวิสัย

องค์ความรู้  ความรู้
็

จิตวิสัย
ความรู้สึก  ความสะเทือนใจ

ความเป็นจริง
ทฤษฎี

ความจริง
ความดลใจ

ระเบียบวิธี
โดยสํานึก

ั

การผจญภัย
โดยไร้สํานึก

ไ ้ขอบเขตของการวิจัย
เหตุผล

ั ั ั

ความไร้ขอบเขตของจินตนาการ
ญาณหยั่งรู้
ใ ัรับผลทางวัตถุ  นวัตกรรม

อ่านงานวิจัยแล้วได้ขอ้เท็จจริง ความรู้
ผลทางใจ ปัญญาญาณ

เข้าถึงศิลปะแล้วจิตวิญญาณสูงขึ้น



ART
(Pure Practice)

Perceptual
(Subjective  Art)

Conceptual
(Objective  Art)

Concept Concept

Form Multimedia

Emotion       Intellectual

Imagination Imagination



้ ์การสร้างสรรค์ศลิปะ การวิจยัศลิปะ

Practice-led/Practice-based
Pure Practice + Research

Pure Practice Research/
Theoretical Practice

(สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจยั)
ผลสรปุเป็นการงานสรา้งสรรค์ก็คือ

Perceptual Art – Conceptual Art
(Subjective Art)  (Objective Art)

้ ์
(การวิจัยศิลปะ)

งานสร้างสรรค ์
ผลสรปุเป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย

(สร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ)
( )



• สามารถแบ่งกลุ่มงานศิลปะออกเป็น 3 แบบ คือ
1. Pure Practice Art (สร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ) คือ เป็นการทํางานสร้างสรรค์ โดยเน้นที่ผลของการปฏิบัติ

เป็นหลักให้ความสําคัญทั้งในส่วนของกระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติเปนหลกใหความสาคญทงในสวนของกระบวนการปฏบต ประสบการณขณะปฏบต และผลของการปฏบต
2. Practice led/Practice based + Research (สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย) คือ เป็นการทํางานสร้างสรรค์โดยให้

การปฏิบัติเป็นเครื่องมือนําไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขานั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษาและสร้างสรรค ์
ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality) หรือการพัฒนาความร้ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในสาขาทแสดงออกดวยความเปนเอกลกษณของผลงาน (Originality) หรอการพฒนาความรูในการปฏบตงานสรางสรรคในสาขา
หนึ่งๆ (ผลสรุปเป็นการงานสร้างสรรค์ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุปเป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย)

3. Research/ Theoretical Practice (การวิจัยศิลปะ) คือ เป็นการศึกษาหรือการค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยวิธี
วิทยาการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมลคําตอบ หรือข้อสรปรวมที่จะนําไปส่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการนําวิชาการวทยาการวจยเพอใหไดมาซงขอมูลคาตอบ หรอขอสรุปรวมทจะนาไปสูความกาวหนาทางวชาการหรอเออตอการนาวชาการ
นั้นไปประยุกต์

งานวิจัย งานสร้างสรรค์

กลุ่มที่ 1 Pure Practice Art
Perceptual Art
Subjective Art
Conceptual Art
Objective Art

กลุ่มที่ 2 Practice led / Practice based
งาน Pure Practice Art ----> Research Methodology
(ผลสรุปเป็นการงานสร้างสรรค์ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุป
เป็นงานวิจัยก็คืองานวิจัย)

่ ี่กลุ่มที 3 Research / Theoretical Practice 
เรียนรู้จากคนอื่น วิเคราะห์ผลงานคนอื่น





ศิลปิน

1

ความคิด 80% งานศิลปะ 20%

ความคิด 70% งานศิลปะ 30%

ความคิด 20% งานศิลปะ 80%

ความคิด 30% งานศิลปะ 70% 1
แรงบันดาลใจ

2

ConceptualPerceptual ความคิด 60% งานศิลปะ 40%
เรื่องคมคาย
มีเป้าหมาย

ความคิด 40% งานศิลปะ 60%

เรื่อง ปลายเปิด 2
แนวความคิด

3

ConceptConcept มเปาหมาย

วัสดุ ความหมาย

่

เรอง

ศาสนา

ปลายเปด

3
รูปแบบแนวเรื่อง

4

MultimediaForm สถานที

Element

สังคม

ธรรมชาติ
4

วัสดุ เทคนิค วิธีการ

5

0000000000Emotional  intellectual
ที่ประกอบกันวัฒนธรรม

5
สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

6

Imagination

เนื้อหา ผลลัพธ์

Imagination

เนื้อหา ผลลัพธ์

รูปทรง

วัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อม

คน 6
เนื้อหา ความงาม ความรู้สกึ ความ
สะเทือนใจ ความสะเทือนอารมณ์

เนอหา ผลลพธเนอหา ผลลพธ

ความปิติ อิ่มเอิบใจ Intellectual Art
ิ ใ ิ ั

Intellectual Art
ศิลปะในเชิงปญัญา

สิ่งแวดล้อม ฯลฯEmotion Art

ผู้ดูงานศลิปะ

ศิลปะในเชิงปญัญาศลปะในเชงปญญา 7
ความคิดประสบการณ์ เนื้อหาทางลึก



ผังแสดงโครงสร้างที่มาของการสร้างสรรค์ศลิปะวิชาการ 
สร้างสรรค์ศิลปะ วิจัย และการวิจัยศิลปะ  สรางสรรคศลปะ-วจย และการวจยศลปะ  



1. แรงดลใจ
2. แนวคิด ความคดิ
3. ทัศนคติความเชื่อ 
4. การตีความ

ความคด

5. รูปแบบ
6. แนวเรื่อง
7. การแสดงออก รปูแบบ

8. เนื้อหาสาระ ความหมาย







รูปแบบรูปแบบูู

การแปลความหมาย
การตีความหมาย
การสื่อความหมาย การแสดงออก

การนําเสนอ
การแสดงออก

วิธีการสื่อสาร
วิธีการนําเสนอ





ั โ ้ ป ี ี  ( ี ี )ผงโครงสร้างเปรียบเทียบ (เทียบเคียง)
พันธกิจของการเขียนสาระของงานสรา้งสรรค์ศลิปะวิชาการ สร้างสรรค์ศลิป์-วิจัย และการวจิยั

้ ์ ั ั ิ ิ ี ิ ัสรางสรรค กบพนธกจวธวจย



โครงสรางพันธกิจหลักของระเบียบวธิีวิจัยโครงสรางพันธกิจงานสรางสรรควิชาการ-วิจัย ประเดน็คําถามแสดงการวิเคราะหผลงาน
สรางสรรคศลิปะวิชาการ สรางสรรคศลิป-วิจัย

   คิดจะทําเรื่องอะไร ทําไม?
   เรื่องที่ทํามีความสาํคัญอยางไร
    เพราะอะไร ทําไม?

ื่ ี่ ี ั

1. แรงดลใจ (ที่มาของปญหา ความคดิ 
ความรูสึก
2. แนวคิด (มโนทัศน ความเชื่อ จินตนาการ ความคิด

1. บทนํา
    1.1 ความเปนมา ความสาํคัญปญหา
    1.2 วตัถุประสงคของการวจิยั

ิ ั   เรืองทีจะทํามีหลักการเหตุผล
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีเหตุผลอางองิอยางไร 
   เพราะอะไรทําไม?

ทัศนคติ)
3. ทัศนคติความเชื่อ (ทัศนคติ หลักเหตุผล)
4. การตีความการแปลความ (รูปสญัลกัษณของ

ความคด     1.3 ขอบเขตของการวจิยั
    1.4 ขอตกลงเบื้องตนของการวจิยั
    1.5 วิธีการศกึษาวจิยั
    1.6 ประโยชนที่ไดรับ   เพราะอะไรทาไม?

   เรื่องที่จะทํามีจุดเดน จดุประสงค
   อยางไรเพราะอะไรทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีขอบเขตแคไหน

ไ ไ ?

แนวคิด)     1.7 คาํนยิามศัพทเฉพาะ
2. แนวความคดิทฤษฎีงานวจิยัที่เกี่ยวของ
     2.1 ที่มาของแรงดลใจ หลักคิด

ั ป ั    เพราะอะไร ทําไม?      2.2 หลักการเหตุผล ปรัชญา
     2.3 แนวคดิ วิธีการ ขอบเขต

     2.4 กรรมวิธี เทคนิควิธี การแสดงออก    เรื่องที่จะทํามีรูปแบบวิธีการ
 ไ ไ ํ ไ ?

5. รูปแบบ (รูปสญัลักษณทางศิลปะความเปนอัต
แนวทาง  ขบวนการ
     2.5 วิเคราะห ประเมินผล
     2.6 จดุประสงค จดุหมาย
     2.7 สรุปผลชี้แนะผลที่คาดวาจะไดรับ

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
เรื่องที่จะทํามีแนวเรื่องอยางไร

    เพราะอะไร ทําไม?
    เรื่องที่จะทํามีเทคนิควิธีการ

ลักษณ)
6. แนวเรื่อง (เรื่อง เจตนา ความหมายในสาระ
ศิลป)

ิ ิ ี

รูปแบบ
รูปสัญลักษณ

ุ
3. วิธีการดาํเนินการวจิยัทดลองปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการวจิยั
5. การวิเคราะห สรุปประเมินผล

    ขั้นตอนการแสดงออกแบบไหน
    อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
   เรื่องที่จะทําตองการใหมีผลสรุป 

7. การแสดงออก (เทคนิควิธีการ การนําเสนอ 
ขบวนการ แนวทาง)
8. เนื้อหาสาระ (จุดมุงหมาย เปาประสงค ผลทาง

ื้ 6. สรุปผลอภปิรายขอเสนอแนะ    และเปาหมายทางเนื้อหาสาระเปน
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม เพื่อ
   อะไร?

เนื้อหาสาระ) เนือหาสาระ
ความหมาย



ศ.ปรีชา  เถาทอง ศ. ดร.สุรพล  วิรุฬหรักษ
ประเด็นคําถามแสดงการวิเคราะหผลงาน สรางสรรคศิลปะวิชาการ สรางสรรคศลิป-วิจัย

   คิดจะทําเรื่องอะไร ทําไม?
   เรื่องที่ทํามีความสาํคัญอยางไร   เพราะอะไร 
   ทําไม?

1. ความคิดที่จะสรางสรรคงานชิ้นนี้เกดิจากสิ่งใดบาง
2  การนําความคิดจากสิ่งเหลานั้นมาประมวลกันเปนแนวคิดของ   ทาไม?

   เรื่องที่จะทํามีหลักการเหตุผล  อยางไร เพราะอะไร
   ทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีเหตุผลอางองิอยางไร เพราะอะไร

ไ ?

ความคิด

2. การนาความคดจากสงเหลานนมาประมวลกนเปนแนวคดของ
ทานมิวิธีการอยางไร
3.  แนวความคิดที่เกิดขึ้นมกัมีหลายแนวทางทานเลือกแนวทางใด

ั ใ ี ิ ี  ไ   ทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีจุดเดน จดุประสงค อยางไรเพราะ
   อะไรทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีขอบเขตแคไหน เพราะอะไร ทําไม?

มาพัฒนา เพราะเหตุใด และมีกรรมวิธีอยางไร

4. แนวคิดของทานมักมกีรอบความคิดกํากับ ทานจํากัดขอบเขต
ของศิลปกรรมอยางไร   เรองทจะทามขอบเขตแคไหน เพราะอะไร ทาไม? 

1. การออกแบบรางเปนการแปรความคิดจาก (ขอ 1) ใหเปนรูปราง
   เรื่องที่จะทํามีรูปแบบวิธีการ
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?

ชัดเจนแทนคําอธิบาย ทานแปรอยางไร

2. การออกแบบรางอาจมีหลายชิน้เพื่อพิจารณาความเปนไปได
จากนั้นทานเลือกแบบใด แบบหนึ่งมาพัฒนาตอ ทานมีเหตผลทาง

   อยางไร เพราะอะไร ทาไม?
เรื่องที่จะทํามีแนวเรื่องอยางไร

    เพราะอะไร ทําไม?
    เรื่องที่จะทํามีเทคนิควิธีการ

้

รูปแบบ
รูปสัญลักษณ

จากนนทานเลอกแบบใด แบบหนงมาพฒนาตอ ทานมเหตุผลทาง
วิชาการในการเลือกอยางไรเปรียบเทียบใหชัดเจน

3. การพัฒนาแบบรางที่เลือกแลวใน ขอ 2 ใหเปนแบบจริง ที่มี

    ขั้นตอนการแสดงออกแบบไหน
    อยางไร เพราะอะไร ทําไม?

   เรื่องที่จะทําตองการใหมีผลสรุป 
้ รายละเอียดครบถวนมีขั้นตอนอยางไร   และเปาหมายทางเนื้อหาสาระเปน

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม เพื่อ
   อะไร?

เนือหาสาระ
ความหมาย





้ ็ ี ิ ี ่ ็ ื ้ ์ ้ ี        สรุป ข้อเสนอแนะ ประเด็นการเขียนสาระทางวิชาการทีเป็นเนือหาสาระ องค์ความรู้ จะมีกระบวน
วิธีที่แตกต่างกันระหว่างงานสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ การสร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย และการวิจัยศิลปะ  แต่
เมื่อเทียบเคียงเนื้อหาสาระความสําคัญของเรื่องที่จะสร้างสรรค์ หลักการเหตผล วัตถประสงค์ ขอบเขต เมอเทยบเคยงเนอหาสาระความสาคญของเรองทจะสรางสรรค หลกการเหตุผล วตถุประสงค ขอบเขต 
และวิธีการ ดําเนินการสร้างสรรค์รวมไปถึงการวิเคราะห์ ประเมินผล อธิปรายผลของงานสร้างสรรค์ อาจ
กล่าวโดยสรุปโดยแสดงถึงโครงสร้างเทียบเคียงพันธกิจของวิธีการในการดําเนินงานสร้างสรรค์ อาจกล่าวุ
ได้ว่ามีส่วนที่เหมือนกันเทียบเคียงกัน....กับระเบียบวิธีวิจัยแต่กรรมวิธีของงานสร้างสรรค์ศิลปวิชาการ
อาจจะมีวิธีการที่อิสระ มีการปฏิบัติการ มีขั้นตอน มีการสืบค้นข้อมูล ทบทวน อ้างศิลป์องค์ความรู้ทาง
ิ ป ี ิ ์ ปั ี ั ์ ์ ป ิ ั ิ ใ ้ ํ ็ ป็ศิลปกรรม มีการวิเคราะห์ ปัญหา มีการสังเคราะห์องค์รวม ทางการปฏิบัติการให้สําเร็จเป็นงาน

สร้างสรรค์ไปก่อน และอาจนํามาวิเคราะห์ แยกแยะ เป็นสาระความรู้ ความหมายทางวิชาการ ใน
ภายหลังก็เป็นได้  หรืออาจกําหนดแนวคิด เขียนวิเคราะห์ สังเคราะห์ ไปพร้อมกับการทํางานสร้างสรรค์ภายหลงกเปนได  หรออาจกาหนดแนวคด เขยนวเคราะห สงเคราะห ไปพรอมกบการทางานสรางสรรค
ไปพร้อมกันก็เป็นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัย ธรรมชาติของการสร้างสรรค์ศิลปะในแต่ละความคิดบริบท
และแนวทาง ผลสรุปสุดท้ายที่สําเร็จออกมาเป็นเอกสารเนื้อหาสาระน่าจะเป็นการวิเคราะห์ แยกแยะ 
และประเมินผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละบุคคลที่น่าจะเป็นเรื่องไม่ลําบากที่จะตอบคําถาม อธิบาย
ความในหลักการ เหตุและผลของตนเอง ที่จะสรุปได้ชัดเจนเป็นภาคเอกสารในที่สุด นั่นก็คือ ผลสรุปที่เป็น

์ ้ ี่ ป็ ิ ใ ้ ์ ิ ป ั่สาระองค์ความรู้ทีเป็นวิชาการในผลงานสร้างสรรค์ศิลปะนันเอง



ResearchResearch









Perceptual Artp







Conceptual + Perceptual Art



การขอทนุสร้างสรรคว์ิชาการุ

โครงการสร้างสรรค์เชิงวิชาการ เรื่อง ภาพพิมพ์ประวัติศาสตร์ 
3 มหาราช แห่งกรงรัตนโกสินทร์3 มหาราช แหงกรุงรตนโกสนทร

(Historical Prints : 3 Great Kings of The Rattanakosin Period

 ผ้สร้างสรรค์วิชาการ : คณาจารย์ภาควิชาภาพพิมพ์ ผูสรางสรรควชาการ : คณาจารยภาควชาภาพพมพ

 หน่วยงานหลัก  : คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์            
                      มหาวิทยาลยัศลิปากร 





โครงการสร้างสรรคเ์ชิงวิชาการ พิมพ์จากป่าสงวน (Print from Paa Sa-nguan)g

ผ้สร้างสรรค์วิชาการ  ผ้ช่วยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กญแจทองผูสรางสรรควชาการ : ผูชวยศาสตราจารยญาณวทย กุญแจทอง

่ ั ิ ิ ิ ์ หน่วยงานหลัก  : คณะจิตรกรรมประตมิากรรมและภาพพมิพ์            
                      มหาวิทยาลยัศลิปากร 











“ปลายฤดูร้อน ต้นฤดูฝน” , ภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติ
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 48รางวลเกยรตนยมอนดบ 2 เหรยญเงน การแสดงศลปกรรมแหงชาต ครงท 48



“ฤดูกาลบันทึก” , ภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติ
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50



“ป่าสงวน”  ภาพพิมพ์จากสีธรรมชาติปาสงวน  , ภาพพมพจากสธรรมชาต
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 51



นิทรรศการเดี่ยว  นิทรรศการเดี่ยว  ““ฤดูกาลบันทึกฤดูกาลบันทึก......ไอจิไอจิ””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจ ิประเทศญี่ปุ่น



“ข้อมูลฤดูฝน” , สีธรรมชาติบนเศษกระดาษ, 130x150 ซม.
ิ ์ ิ ํ ี ิ ์นิทรรศการอาจารย์คณะจิตรกรรมฯ ประจําปี 2551 ณ หอศิลป์ PSG Art Gallery



่่ ึึ ไไ ์์นิทรรศการเดียว  นิทรรศการเดียว  ““ฤดูกาลบันทึกฤดูกาลบันทึก......ไอจิไอจิ””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจ ิประเทศญี่ปุ่นณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจ ิประเทศญี่ปุ่น



นิทรรศการเดี่ยว  นิทรรศการเดี่ยว  ““ฤดูกาลบันทึกฤดูกาลบันทึก......ไอจิไอจิ””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจ ิประเทศญี่ปุ่นณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจ ิประเทศญี่ปุ่น



นิทรรศการเดี่ยว  นิทรรศการเดี่ยว  ““ฤดูกาลบันทึกฤดูกาลบันทึก......ไอจิไอจิ””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจิ ประเทศญี่ปุน่ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตรี ไอจิ ประเทศญี่ปุน่



นิทรรศการเดี่ยว  นิทรรศการเดี่ยว  ““ฤดูกาลบันทึกฤดูกาลบันทึก......ไอจิไอจิ””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตร ีไอจิ ประเทศญี่ปุ่นณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปะและดนตร ีไอจิ ประเทศญี่ปุ่น



นิทรรศการเดี่ยว  นิทรรศการเดี่ยว  ““ภาพพิมพ์จากป่าภาพพิมพ์จากป่า””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ ณ ArdelArdel Third place Gallery Third place Gallery กรุงเทพฯกรุงเทพฯ



่่ ์์ ์์นิทรรศการเดียว  นิทรรศการเดียว  ““ภาพพิมพจ์ากป่าภาพพิมพจ์ากป่า””, , ภาพพิมพ์ ภาพพิมพ์ InstallationInstallation
ณ ณ ArdelArdel Third place Gallery Third place Gallery กรุงเทพฯกรุงเทพฯ



โครงการ 
“สื่อผสมฤๅษีดัดตน” - ศิลปะบูรณาการกับการตีความมรดกความทรงจํา

ของโลก ผ่านงานประพันธ์ดนตรี ศิลปะการแสดง และสื่อร่วมสมัยของโลก ผานงานประพนธดนตร ศลปะการแสดง และสอรวมสมย

ผู้สร้างสรรค์วิชาการ : อาจารย์ ดร. อโณทัย นิติพน

 หน่วยงานหลัก  : คณะดุริยางคศาสตร์  
                      มหาวิทยาลัยศิลปากร                       มหาวทยาลยศลปากร 



PHRA LOR
MUSIC THEATRE







JewelryJewelry



WOMANWOMAN

seek - bounded - yearn - hope



โครงการวิจัย โครงการวจย 
การสร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก เพื่อนุรักษ์วัฒนธรรมมรดก

้ ิ่ชุมชนท้องถิน
(The Creation of a Gkass Mosaic Mural for Preserving Local g

Community Culture.)

ผู้สร้างสรรค์วิชาการ :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิณีย์ หวานจริง

 หน่วยงานหลัก : คณะวิจิตรศิลป์
                              มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                              มหาวทยาลยเชยงใหม







โครงการ  การพัฒนาหุ่นกระบอกไทยเพื่อศิลปะการแสดงร่วมสมัย 
ผ้สร้างสรรค์วิชาการ :  นายนิเวศ แววสมณะ ผูสรางสรรควชาการ :  นายนเวศ แววสมณะ 



้ ์ ิ ้สร้างสรรค์วิชาการทางด้านการออกแบบ
ตกแต่งภายในตกแตงภายใน











การสร้างสรรค์วิชาการ (เครื่องปั้นดินเผา)







โครงสรางพันธกิจหลักของระเบียบวธิีวิจัยโครงสรางพันธกิจงานสรางสรรควิชาการ-วิจัย ประเดน็คําถามแสดงการวิเคราะหผลงาน
สรางสรรคศลิปะวิชาการ สรางสรรคศลิป-วิจัย

   คิดจะทําเรื่องอะไร ทําไม?
   เรื่องที่ทํามีความสาํคัญอยางไร
    เพราะอะไร ทําไม?

ื่ ี่ ี ั

1. แรงดลใจ (ที่มาของปญหา ความคดิ 
ความรูสึก
2. แนวคิด (มโนทัศน ความเชื่อ จินตนาการ ความคิด

1. บทนํา
    1.1 ความเปนมา ความสาํคัญปญหา
    1.2 วตัถุประสงคของการวจิยั

ิ ั   เรืองทีจะทํามีหลักการเหตุผล
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีเหตุผลอางองิอยางไร 
   เพราะอะไรทําไม?

ทัศนคติ)
3. ทัศนคติความเชื่อ (ทัศนคติ หลักเหตุผล)
4. การตีความการแปลความ (รูปสญัลกัษณของ

ความคด     1.3 ขอบเขตของการวจิยั
    1.4 ขอตกลงเบื้องตนของการวจิยั
    1.5 วิธีการศกึษาวจิยั
    1.6 ประโยชนที่ไดรับ   เพราะอะไรทาไม?

   เรื่องที่จะทํามีจุดเดน จดุประสงค
   อยางไรเพราะอะไรทําไม?
   เรื่องที่จะทํามีขอบเขตแคไหน

ไ ไ ?

แนวคิด)     1.7 คาํนยิามศัพทเฉพาะ
2. แนวความคดิทฤษฎีงานวจิยัที่เกี่ยวของ
     2.1 ที่มาของแรงดลใจ หลักคิด

ั ป ั    เพราะอะไร ทําไม?      2.2 หลักการเหตุผล ปรัชญา
     2.3 แนวคดิ วิธีการ ขอบเขต

     2.4 กรรมวิธี เทคนิควิธี การแสดงออก    เรื่องที่จะทํามีรูปแบบวิธีการ
 ไ ไ ํ ไ ?

5. รูปแบบ (รูปสญัลักษณทางศิลปะความเปนอัต
แนวทาง  ขบวนการ
     2.5 วิเคราะห ประเมินผล
     2.6 จดุประสงค จดุหมาย
     2.7 สรุปผลชี้แนะผลที่คาดวาจะไดรับ

   อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
เรื่องที่จะทํามีแนวเรื่องอยางไร

    เพราะอะไร ทําไม?
    เรื่องที่จะทํามีเทคนิควิธีการ

ลักษณ)
6. แนวเรื่อง (เรื่อง เจตนา ความหมายในสาระ
ศิลป)

ิ ิ ี

รูปแบบ
รูปสัญลักษณ

ุ
3. วิธีการดาํเนินการวจิยัทดลองปฏิบัติ
4. ขั้นตอนการวจิยั
5. การวิเคราะห สรุปประเมินผล

    ขั้นตอนการแสดงออกแบบไหน
    อยางไร เพราะอะไร ทําไม?
   เรื่องที่จะทําตองการใหมีผลสรุป 

7. การแสดงออก (เทคนิควิธีการ การนําเสนอ 
ขบวนการ แนวทาง)
8. เนื้อหาสาระ (จุดมุงหมาย เปาประสงค ผลทาง

ื้ 6. สรุปผลอภปิรายขอเสนอแนะ    และเปาหมายทางเนื้อหาสาระเปน
   อยางไร เพราะอะไร ทําไม เพื่อ
   อะไร?

เนื้อหาสาระ) เนือหาสาระ
ความหมาย


