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คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้เตรียมความพร้อมด้านการจัดการความรู ้ (KM) นำมาใช้เป็น

เครื่องมือช่วยให้สามารถทำงานได้มากขึ้นและดีขึ ้น เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการผลิตบัณฑิต

ระดับอุดมศึกษา และความเหมาะสมกับการพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เป็นเกณฑ์

มาตรฐานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทำให้คณะมีทิศทางการบริหารจัดการหลักสูตรที่

มีลักษณะแตกต่างตามจุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้า

ของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น การพัฒนาองค์กรไปสู่การ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิม และนอกจากนี้

ยังเป็นการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ให้สอดคล้อง

กับมหาวิทยาลัย 4.0 เพ่ือการแข่งขันในศตวรรษที่ 21  เพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานยิ่งขึ้น  

             ทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงได้มีการกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ ด้านการผลิต
บัณฑิต : เทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ เพ่ือนำปัญหาการเพ่ิมศักยภาพและ
ผลผลิตในด้านบุคลากรและการจัดการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุดในวงวิชาชีพเดียวกัน  
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ในปีการศึกษา 2563 คณะได้มีการจัดทำแผนกำหนดองค์ความรู้และเป้าหมายของการจัดการ

ความรู้ที ่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1 : Learning to be Innovator : การเรียนรู้สู ่การเป็น

นวัตกร เป้าประสงค์ :  O1 การผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรด้านศิลปกรรมและผู้ประกอบการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะนวัตกรรม เพื ่อเพิ ่มความสามารถของการแข่งขันทางศิลปะของเทศ และได้ กำหนดประเด็น         

การจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต : เทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี

การดำเนินงานดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มีหน้าที่จัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) และผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ 

2. การค้นหาความรู ้โดยคณะกรรมการจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ประชุมเพื ่อกำหนด
ประเด็นความรู้ร่วมกัน ทำ Knowledge Mapping ที่ทุกคนมีองค์ความรู้เหมือนกัน เลือกประเด็นเพ่ือ
นำมาจัดการความรู้ (KM2)  

3. การสร้างและแสวงหาความรู้  
               - ในการประชุมครั้งแรก กำหนดกติการ่วมกันในการสร้างและแสวงหาความรู้  

               - กำหนดเนื้อหาความรู้ที่ต้องการ 

               - กำหนดเวลาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือนและประชุมในแต่

ครั้งไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

      - ประธานและกรรมการเป็นผู้นำเสนอความรู้คนละ 3 นาท ี 

               - คณะกรรมการทุกคนต้องมีการนำเสนอ จัดพิมพ์รายละเอียดทั้งหมดและระบุชื่อผู้นำเสนอ 

แต่ละคนจนครบ  

                - สรุปประเด็นที่ได้พูดคุยกันในแต่ละครั้ง 

                - กระบวนการในการสื่อสารระหว่างกันถูกจัดขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
                - นำความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้มาจัดเป็นระบบ  

                - กำหนดหัวข้อ สารบัญของประเด็นความรู้หลักที่ได้จากการแลกเปลี่ยนความรู ้
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5. การประเมินและกลั่นกรองความรู้  
                - นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับปรุงให้เป็นเอกสารรูปแบบเดียวกัน 

                - ปรับภาษาท่ีใช้จากภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียน ในรูปแบบเดียวกันทั้งหมด หากมีคำศัพท์ให้

จัดทำอภิธานศัพท์ของคำกำจัดความเฉพาะที่หน่วยงานใช้ 

                - คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้อง  

                - เรียบเรียง ตัดต่อ ปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วน สมบูรณ์และทันสมัย 

6. การเข้าถึงความรู้ และการกระจายความรู้ไปสู่ผู้ใช้  
                - การป้อนความรู้ (push) การส่งข้อมูลที่จัดเก็บไปให้อาจารย์ในคณะ ดำเนินการโดยไม่ได้ 

ร้องขอ แต่ต้องการให้ทดลองนำไปปฏิบัติ โดยนำความรู้ทั้งหมดไปใช้ (supply base)  

     - การเลือกใช้ความรู้ (pull) ให้ผู้รับสามารถเลือกรับเฉพาะประเด็นที่ต้องการได้ ตามความ

ต้องการของผู้รับ (demand base) 

                วิธีดำเนินการ เมื่อได้กลุ่มคนที่ทดลองใช้ความรู้ทั้งสองประเภทแล้ว คณะกรรมการจัดทำ

แบบสอบถามในประเด็นการส่งเสริมการส่งผลงานเข้าประกวด และวิธีการส่งผลงานไปยังนักศึกษากลุ่มที่

รับบริการประเมินก่อนนำองค์ความรู้ไปใช้และหลังนำองค์ความรู้ไปใช้ โดยแบบสอบถามกลุ่ม push และ 

pull จะต้องมีความแตกต่างกัน คณะกรรมการติดตามผลการส่งประกวด คณะกรรมการนำแบบประเมิน

มาสรุปผลและพิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์ความรู้จากกลุ่มเป้าหมาย 

7. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge sharing) 
 ประชุมสรุปผล โดยให้กรรมการจัดการความรู้ และกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมทำ KM และเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมประชุม เพื่อพิจารณาประเด็นการจัดความรู้แต่ละประเด็นมีความครบถ้วนสมบูรณ์
หรือไม่ และแก้ไขให้เกิดความสมบูรณ์ และนำมาจัดทำเป็นเอกสาร 

8. การเรียนรู้ (Learning)  
 นำองค์ความรู้ที่สรุปประเด็นจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาจัดทำเป็นคู่มือการจัดการความรู้ 
และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในองค์กรนำไปใช้ประโยชน์ ผู้บริหารควรกำหนดให้มีการนำคู่มือการจัดการความรู้
ไปอยู่ในกระบวนการของการปฏิบัติงาน เพื่อให้การจัดการความรู้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง และ
ขณะเดียวกันหากมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น ก็จะมีการนำเข้าสู่การวิเคราะห์ สังเคราะห์ องค์ความรู้ใหม่ๆ 
เพิ่มข้ึน และถูกนำไปใช้สร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด 
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ประเด็นความรู้ที่นำมาจัดทำการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต จำนวนครั้งที่คณะกรรมการ

ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจำนวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บจากการประชุมชัดเจน เช่น การรับข่าวสารการ

จัดการประกวด/  ประสบการณ์ในการส่งเสริมนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด/ การสร้างแรงจูงใจ/ 

เทคนิคในการคัดเลือกผลงาน/ วิธีการส่ง/ การติดตามผลและปัญหาอุสรรค 

2.1 การระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 1  

ผศ.รัตนฤทธิ์ พูดว่า ขอให้คณะกรรมการทุกท่านการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ผ่านมา

เป็นอย่างให้ทุกท่านแชร์ประสบการณ์ ผมเห็นว่า อ.จุฑามาศ มีประสบการณ์ในการส่งผล

งานเข้าประกวดทั้งของตนเองและนักศึกษา ขอให้ทุกท่านใช้เวลาในการแชร์ไม่เกิน 3 

นาทีครับ  

     ผศ.จุฑามาศ พูดว่า จากประสบการณ์ของตัวเองที่ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และได้รางวัลนั้น ขอ

แชร์เทคนิคการคัดเลือก การส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนดวางแผนมอบหมายงานให้

นักศึกษาในวิชาเรียนให้ตรงกับโครงการที่จัดประกวด มีการวางแผนเตรียมการสอนโดย

เอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่ เช่น วิชาเรียนในเทอม 1 

ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน แต่การประกวดจะมีการประกวดในเดือน

ธันวาคม เราจะให้นักศึกษาเริ่มทำตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งผลงานจะแล้วเสร็จในเทอม 1 

จากนั้นเราจะคัดเลือกงานที่สามารถเข้าตากรรมการ เช่น เลือก 10 ชิ้นงานจาก 20 

ชิ้นงาน มองแล้วมีความน่าสนใจ ให้โอกาสนักศึกษาทุกคน แต่ต้องเป็นงานที่ตรงกับโจทย์

และมีคุณภาพ มีโอกาส ทำตามกติกาที่ทางผู้จัดกำหนด วันเวลาส่งและ เทคนิคการส่ง            

ที่เขากำหนด ไม่เกินเวลา จำนวนข้อความที่ระบุต้องไม่เกิน 50 คำ ส่งมากว่า 1 แบบ             

ส่งเป็นชุด นักศึกษา 1 คน สามารถทำงานได้มากว่า 1 ชิ้นงาน หลังจากได้ผลงานที่จะส่ง

ประกวดแล้ว อาจารย์มีว ิธ ีการส่งผลงาน ดังนี ้ ด ูตามกติกา เกณฑ์การประกวด                     

ของหน่วยงานที่จัด เวทีการประกวดมีเฉพาะ หรือผ่านช่องทางไหน ดูกติกาการประกวด 

เฉพาะการประกวด แยกเวที ส่งผลงานเข้าประกวดมากว่า 1 ผลงาน ส่งเป็นชุดงาน

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักศึกษา 1 คน ทำงานได้มากว่า 1 ชิ้น บางที่ให้ประกวดหลายรอบ 
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เช่นการประกวดของ Thai Star packaging Awards โดยรอบแรกเป็นงาน SKETCH 

DESIGN วิดีโอนำเสนอ รอบ 2 ทำผลงานจริง คัด20ผลงาน มีเงินสนับสนุน 1 ,500 บาท 

รอบตัดสิน ผ่านการนำเสนอต่อคณะกรรมการ และรอบ 4 ประกาศผลเป็นตัวแทนไป

ประกวดต่างประเทศ เวที Thai Star packaging Awards อาจารย์ผู้สอนต้องรับงานเอง/

ส่งเอง เมื่อส่งผลงานแล้วจะมีเทคนิคการติดตามผล โดยติดตามผลงานจากนักศึกษาว่า

ส่งผลงานเรียบร้อยหรือไม่ หรือบางที ่ส่งเอง ผลงานบางอย่างผู ้จัดมารับผลงานเอง 

ประกวดรอบแรก แล้วให้ผู้เข้ารอบไปทำงานจริง มานำเสนอต่อคณะกรรมการ อาจารย์

ต้องไปลุ้นให้กำลังใจ ติดตามผลการประกาศรางวัลด้วยว่าผลงานที่ส่งได้รับรางวัลหรอืไม่ 

แจ้งผลการประกวดให้ผู้บริหารทราบ การที่จะให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเยอะๆ 

โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เช่น ให้คะแนนผลการเรียน เกรด A ในรายที่ได้รับรางวัล 

มอบเกียรติบัตร มอบช่อดอกไม้ และประชาสัมพันธ์ออกสื่อของคณะ  

  ผศ.ชัยพร พูดว่า อยากให้เนื้อหาหัวข้อเรื ่องเทคนิคการคัดเลือกผลงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ

สนับสนุนในการส่งผลงาน เช่น เงิน รถที่ใช้ในการส่งผลงานและคน จะขอแชร์เรื ่องการ

คัดเลือกการส่งผลงาน สำคัญที่สุดคือต้องเลือกผลงานที่คุณภาพ ถ้าเป็นการส่งผลงาน

ภายในประเทศจะมีการให้ความรู้และเกณฑ์การส่งประกวด  

 ผศ.รัตนฤทธิ ์ พูดว่า พิจารณาจากผลงานศิลปะที่โดดเด่น และมีแนวโน้มที ่สามารถส่งเข้าประกวด

ศิลปกรรม  ระดับชาติได้ ของนักศึกษา ในรายวิชาที่เป็นขั้นสูงของหลักสูตร เช่น จิตรกรรม 

5 ถึง ศิลปนิพนธ์ โดยให้คำแนะนำให้แก้ไขเพ่ิมเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เลือกผลงานที่มีรูปแบบ              

และเนื้อหาตรงกับเวทีการประกวด เลือกผลงานที่ตรงกับสไตล์ของคณะกรรมการตัดสิน

และหัวข้อการประกวด และเลือกส่งเพียงชิ้นเดียว ถึงงานประกวดนั้นจะกำหนดให้ส่ง

มากกว่าได้ก็ตาม วิธีนี้จะแสดงให้กรรมการเห็นถึงความเด็ดเดี่ยว หากไม่ได้รับคัดเลือกก็

สามารถนำมาวิเคราะห์ปรับแก้ไขเพิ่มเติมส่งประกวดในเวทีอื่นๆ ได้อีก ส่งตามจำนวนที่

เกณฑ์กำหนด โอกาสได้คัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะมีโอกาสสูงกว่าส่งเพียงชิ้นเดียว 

อาจารย์ธนาพร พูดว่า ดูภาพรวมให้เหมาะสมกับงานประกวด เช่น การออกแบบ ต้องมีกระบวนการใน

การออกแบบ งานที่ส่งเข้าประกวดต้องทันตามกำหนดการ (เพ่ิมข้อมูลที่เห็นด้วย) 

  อาจารย์อชิตา พูดว่า คัดเลือกคนที่มีความคิดโดดเด่นของผลงานที่ตรงกับหัวข้อการประกวด โดยส่วนใหญ่

จะส่งผลงานทางออนไลน์ก่อน แต่เด็กไม่มีแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าประกวดเลย 
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เนื่องจาก อุปกรณ์การผลิตผลงานไม่พร้อม ไม่มีแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ควรจะมีเทคนิค

การสร้างแรงจูงใจ และการติดตามผล 

อาจารย์ยุทธศักดิ์ พูดว่า  ผมขอพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ห้องปฏิบัติการซ้อมไม่เพียงพอในการ

ฝึกซ้อมช่วงเวลาในการซ้อมมีจำกัดเนื่องจากรายวิชาเรียนมีทั้งวัน ทำให้จัดสรรเวลาในการ

ฝึกซ้อมได้ยาก การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ในประเภทการประพันธ์เพลงและ

การปฏิบัติเท่านั้น การประกวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสาขาไม่สามารถ

ทำได้ดีเท่าไร เนื ่องจากห้องปฏิบัติการณ์ที ่เกี ่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์เช่น ไม่มีโปรแกรม                 

(DAW-Digital work station) , คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ซึ่งตรงนี้เป็น

ปัญหามาก เพราะองค์ความรู ้ทุกอย่างที ่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต้องใช้

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้   ได้รับข่าวสารโดยตรงจากนักศึกษาว่ามีเวที

ประกวดที่ไหนบ้างในรอบปีนี้ และขอเสนอว่า ควรมีหัวข้อที่เกี่ยวกับเทคนิคในการสร้าง

แรงจูงใจที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน 

อาจารย์ณัฐพล  พูดว่า โดยเฉพาะการขาดงบประมาณในการสนับสนุนในระหว่างการประกวดและ

ระหว่างการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยไม่ได้มองที่กระบวนการหรือขั้นตอนในการส่งผลงาน แต่

ต้องการแค่ผลสัมฤทธิ์ เช่น หากไม่ได้รางวัลจะไม่ได้รับการสนับสนุน อาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอน 

จะต้องจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนนักศึกษาเอง  วิธีการส่งงานเข้าประกวดของ

แต่ละภาควิชามีความแตกต่างกัน จึงอยากเสนอให้กำหนดเนื้อหาหัวข้อว่า วิธีการส่งผลงาน

เข้าประกวดตามสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นควรมีเทคนิคในการคัดเลือกงานด้วย 

อาจารย์นริศรา พูดว่า การทราบข่าวการประกวดของบางหน่วยงานมีเวลาที่กระชั้นชิด ทำให้การขอ

งบประมาณไม่สามารถเป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้เวลาพอสมควร และยังไม่

มีงบในส่วนนี้ในการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประกวด ค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ เช่น ด้านการ

เดินทาง ที่พัก เป็นต้น สิ่งที่ทำได้เบื้องต้น คือ อาจารย์ที่ส่งเข้าประกวดรับผิดชอบเองไปก่อน 

ซึ่งก็เป็นความสุขทางใจอย่างหนึ่งที่อาจารย์เป็นผู้เสียสละ แต่ก็ต้องยอมรับว่าความลำบากที่

เกิดขึ้นนั้นมันคงต้องดำเนินต่อไป ซึ่งระยะเวลาในการประกวดบางรายการสามารถเตรียมตัว

ได้เยอะ บางรายการสามารถเตรียมตัวได้น้อย ต้องใช้อุปกรณ์ สถานที่ ความพยายาม ของ

นักศึกษาเป็นอย่างมาก ถ้าเราสามารถสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาได้โดยมีเงินรางวัลกับผู้ที่สร้าง

ชื่อเสียงให้กับคณะ โดยได้รางวัลจากการประกวดของหน่วยงานภายนอก รางวัลประเภทนี้ 

จำนวนเท่าไหร่ หรือจะเป็นในเรื่องของการเรียนฟรี 1 เทอม เพื่อเป็นการให้ทุนการศึกษาไปใน
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ตัวแบบนี้ น่าจะเป็นกำลังใจให้กับเด็กที่ได้รางวัล และเป็นแรงผลักดันให้รุ่นน้อง รุ่งหลังต่อไป

ได้นะคะ  

อาจารย์สุจิตรา พูดว่า เห็นด้วยในหัวข้อช่องทางข่าวสารการจัดประกวด เพราะเป็นขั้นต้นที่ทำให้รู้ได้

รวดเร็วว่าช่วงเวลานี้มีการจัดประกวดผลงานที่ไหนบ้าง โดยเน้นที่เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เช่น 

รางวัลตอบแทน เนื่องจากว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจหรือให้ความสำคัญในการส่งงานเข้าประกวด 

โดยวิธีการหนูที่จะคัดเลือก เลือกผลงานที่ตรงกับหัวข้อการประกวดมากที่สุด เลือกผลงานที่มี

เทคนิคน่าสนใจและแปลกใหม่ ทำตามกติกาตามเกณฑ์การประกวดนั้นๆ  

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมครั้งแรก ของคณะกรรมการกรจัดการความรู ้ผม     

ขอขอบคุณทุกท่านที่มาแชร์ประสบการณ์ในครั้งนี้เป็นอย่างมาก สำหรับการประชุมครั้งต่อไป   

 

2.2 การระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 2 

ผศ.รัตนฤทธิ์   พูดว่า จากการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  

2564 ที่ผ่านมาถือเป็นก้าวแรกของคณะกรรมการฯ นี้ที่จะดำเนินการหาประเด็นความรู้ในการ

จัดทำ KM แต่ ก่อนจะถึงตรงนั้น อยากให้ทุกท่านแชร์ประสบการณ์ หรือ คณะกรรมการท่านใด

อยากแชร์เรื่องใด สามารถพูดได้เลยครับ  

อาจารย์สุจิตรา พูดว่า สำหรับนักศึกษาท่ีหนูรับผิดชอบนะคะ มีเวทีที่ส่งนักศึกษาจำนวน 2 เวที  

ค่ายเยาวชน สร้างสรรค์ (บ้านดำ) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และงานศิลปกรรมแห่งชาติ ซึ่ง 2 เวทีนี้

เป็นเวทีใหญ่ระดับประเทศ หนูจึงให้นักศึกษาส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก เมื่อนักศึกษาคนไหน

ส่งก็จะมีรางวัลตอบแทนให้  

อาจารย์อชิตา  พูดว่า เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ทั่วไป การประชาสัมพันธ์ขององค์กร Brand s Young  

Blood เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง วิดีโอ งานสภากาชาดไทย True Young Producer  

Award การโฆษณา ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย Thailand Animator Festival  

แอนิเมชัน ทำร่วมกับสมาคม TACGA  แต่ผู้สนับสนุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้ 

กติกาการเข้าประกวดเปลี่ยนแปลงด้วย การสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเรา 

จะให้คะแนนในรายวิชาที่สอน ลดภาระงานในรายวิชาอ่ืน รางวัลผลตอบแทน เช่น เงินรางวัล  

ทริปเที่ยว 

อาจารย์ยุทธศักดิ์ พูดว่า รู้จากนักศึกษา 
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อาจารย์ณัฐพล ดีคำ   พูดว่า จากเวทีการประกวด ที่เคยเข้าร่วมประกวด และจากเพ่ือนๆ ในการประกวด

ซึ่งพอมีการจัดการประกวด หลายท่านก็อจะส่งข่าวมาทางไลน์ ทางเฟสบุ๊ค เหมือนเป็นการ

ประชาสัมพันธ์และชวนกับเข้าร่วมประกวด 

อาจารย์นริศรา  พูดว่า รู้จากนักศึกษาและสื่อโซเซียลทั่วไป ข่าวการประกวดที่ส่งผ่านไลน์กรุ๊ปและ 

เครือข่าย 

ผศ.จุฑามาศ   พูดว่า  รู้จากเว็ปไซต์ข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการประกวดระดับประเทศ และต่างประเทศ  

หนังสือที่ประชาสัมพันธ์ ไลน์ข่าวสารแต่ละประเภท ข่าวการประกวดที่ส่งผ่านไลน์กรุ๊ป ข่าวสาร

การประกวดที่แจ้งประชาสัมพันธ์มาทางคณะ การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านFacebook 

อาจารย์ธนาพร  พูดว่า ข่าวสารจากคนรู้จัก เครือข่าย การทำงานในสายงานเดียวกัน 

ผศ.ชัยพร  พูดว่า  เว็บไซต์การประกวด ศิลปกรรม ระดับประเทศและนานาชาติ สื่อโซเซียล ทั่วไป  

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งผ่านคณะ 

อาจารย์สุจิตรา  พูดว่า  รู้จากสื่อโซเซียลมีเดีย จากรุ่นพี่ จากเพ่ือนๆ ในวงการศิลปะด้วยกัน 

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า รู้จากเว็บไซต์การประกวด ศิลปกรรม ระดับประเทศและนานาชาติ Facebook การ 

แสดงศิลปกรรมแห่งชาติที่เป็นเพ่ือนใน Facebook และข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งผ่านคณะ 

ประธานพูดสรุป ข่าวสารการประกวดมีจำนวนช่องทางดังนี้ 

1. เว็บไซต์การประกวด 

2. สื่อโซเซียลมีเดีย (ไลน์ Facebook) 

3. จากนักศึกษา 

4. หนังสือประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านคณะ 

5. จากคนรู้จักการทำงานในสายงานเดียวกัน 

ผศ.จุฑามาศ  พูดว่า  จากประสบการณ์ที่ส่งผลงานเข้าประกวด มีดังนี้ 

1. Thai Star Packaging Awards (จัดทุกปี) (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่กล้วยน้ำไทย) 

2.  Asia Star Packaging Awards (จัดทุกปี) ทุกประเทศในโซนเอเชีย 

3.  World Star Packaging Award (จัดทุกปี) ระดับโลก  

4. ประกวดบรรจุภัณฑ์ SCG (ทุกปี) บริษัท ScG 

5. ข่าวการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลาดด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 

6. งานประกวด ADDA  (ทุก 2 ปี) บริษัทแอ็คด้า 

7. งานประกวดสิ่งประดิษฐ์ในมหาวิทยาลัย (จัดทุกปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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8. งานประกวดเศษวัสดุเหลือใช้  ประกวดงานโรงพยาบาลพญาไท (ได้รางวัลเข้ารอบ10ทีม) 

9. งานประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สัก ขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ 

10. งานประกวดของที่ระลึกสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

11. ออกแบบผ้าขาวม้า (ส่ง) 

12  งาน การประกวดออกแบบของขวัญปีใหม่ 2564ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ 

ได้รับ2 รางวัล 

13. การพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา 

14. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของ Modern form Design Contest 

15. ออกแบบผลิตภัณฑ์ยางพารา 

16. ออกแบบแว่นตา 

17. ออกแบบสื่อจันทบูน ได้รับรางวัล 3 รางวัล และอื่นๆอีกที่ต้องสอบถามอาจารย์ในสาขา 

ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นมีงานประกวดอะไรเข้ามาใหม่แต่ต้องสอดคล้องกับวิชาที่สอนของอาจารย์

เพ่ือเป็นการมอบหมายงานได้ตรงกับงานที่สอน 

อาจารย์ธนาพร  พูดว่า จากที่เคยพาเด็กเข้าร่วมมีดังนี้ Thailand Animator Festival , Young Thai  

Artist Award, ชนช้างกราฟิก มีแค่นี้ 

อาจารย์อชิตา  พูดว่า  ในปีที่ผ่านมานำนักศึกษาเข้าร่วม ดังนี้  

-Brand s Young Blood เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง วิดีโอ งานสภากาชาดไทย 

-True Young Producer Award การทำโฆษณา ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

-Thailand Animator Festival แอนิเมชัน ทำร่วมกับสมาคม TACGA 

ซึ่งผู้สนับสนุนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ส่งผลให้กติกาการเข้าประกวดเปลี่ยนแปลงด้วย 

อาจารย์สุจิตรา   พูดว่า ปี 2563 ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ (บ้านดำ) ซึ่ง 

จัดเป็นประจำทุกปี และศิลปกรรมแห่งชาติ 

ผศ.ชัยพร  พูดว่า  ได้แจ้งให้นักศึกษาเข้าร่วมศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ และงานศิลปกรรมร่วมสมัยของ 

ศิลปินรุ่นเยาว์ 

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า มีอีกหนึ่งงานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ 

และมีเงินรางวัลสูง หากนักศึกษาได้รับรางวัลนี้จะเป็นการเพ่ิมศักยภาพของตนเอง คือ ดาวเด่น 

บัวหลวง สำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาแชร์ประสบการณ์ ขอนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่  
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22 มีนาคม 2564  ขอบคุณครับ 

2.3 การระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 3 

ผศ.รัตนฤทธิ์ พูดว่า ให้คณะกรรมการทุกท่านการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่ผ่านมา 

เป็นอย่างไรให้ทุกท่านแชร์ประสบการณ์ ผมเห็นว่า อาจารย์จุฑามาศ มีประสบการณ์ในการส่งผล

งานเข้าประกวดทั้งของตนเองและนักศึกษา  

ผศ.จุฑามาศ พูดว่า จากประสบการณ์ของตัวเองที่ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด และได้รางวัลนั้น      

มีปัญหาในการสนับสนุน เช่น ทำงานเสร็จตามกำหนด ต้องเตรียมนักศึกษา ฝึกการนำสนอผลงาน

ต่อคณะกรรมการบางคำไม่เคยนำเสนอ การนำเสนอควรใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาที ต่อ

คณะกรรมการต้องนำมาฝึกให้เคย การขอรถเพื่อไปส่งผลงานเข้าประกวด บางครั้งต้องเสีย

ค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทางด่วน ค่าตอบแทนคนขับ (กรณีพิเศษ) หรือบางครั้งอาจารย์ต้องขับรถไปเอง 

การติดต่อประสานงาน (ต้องประสานงานเองทุกอย่าง/การประชาสัมพันธ์/การถ่ายภาพ) ไม่มี

งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องดำเนินการเองทั้งหมด ไม่ค่อยมีขวัญและ

กำลังใจให้กับนักศึกษา การพานักศึกษาไปส่งผลงานประกวดไม่มีเงินทุนสนับสนุน รวมถึงการ

สร้างสรรค์ผลงานด้วย และขอแชร์เทคนิคการคัดเลือก การส่งผลงานเข้าประกวด โดยกำหนด

วางแผนมอบหมายงานให้นักศึกษาในวิชาเรียนให้ตรงกับโครงการที่จัดประกวด มีการวางแผน

เตรียมการสอนโดยเอามาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่ เช่น วิชาเรียน

ในเทอม 1 ประมาณเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน แต่การประกวดจะมีการประกวดในเดือน

ธันวาคม เราจะให้นักศึกษาเริ่มทำตั้งแต่เดือนมิถุนายนซึ่งผลงานจะแล้วเสร็จในเทอม 1 จากนั้น

เราจะคัดเลือกงานที่สามารถเข้าตากรรมการ เช่น เลือก 10 ชิ้นงานจาก 20 ชิ้นงาน มองแล้วมี

ความน่าสนใจ ให้โอกาสนักศึกษาทุกคน แต่ต้องเป็นงานที่ตรงกับโจทย์และมีคุณภาพ มีโอกาส 

ทำตามกติกาที่ทางผู้จัดกำหนด วันเวลาส่งและ เทคนิคการส่ง ที่เขากำหนด ไม่เกินเวลา จำนวน

ข้อความที่ระบุต้องไม่เกิน 50 คำ ส่งมากว่า 1 แบบ ส่งเป็นชุด นักศึกษา 1 คน สามารถทำงาน

ได้มากว่า 1 ชิ้นงาน หลังจากได้ผลงานที่จะส่งประกวดแล้ว อาจารย์มีวิธีการส่งผลงาน ดังนี้ ดู

ตามกติกา เกณฑ์การประกวด ของหน่วยงานที่จัด เวทีการประกวดมีเฉพาะ หรือผ่านช่องทาง

ไหน ดูกติกาการประกวด เฉพาะการประกวด แยกเวที ส่งผลงานเข้าประกวดมากว่า 1 ผลงาน 

ส่งเป็นชุดงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักศึกษา 1 คน ทำงานได้มากว่า 1 ชิ้น บางที่ให้ประกวด

หลายรอบ เช่นการประกวดของ Thai Star packaging Awards โดยรอบแรกเป็นงาน SKETCH 

DESIGN วิดีโอนำเสนอ รอบ 2 ทำผลงานจริง คัด20ผลงาน มีเงินสนับสนุน 1,500 บาท รอบ
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ตัดสิน ผ่านการนำเสนอต่อคณะกรรมการ และรอบ 4 ประกาศผลเป็นตัวแทนไปประกวด

ต่างประเทศ เวที Thai Star packaging Awards อาจารย์ผู้สอนต้องรับงานเอง/ส่งเอง เมื่อส่งผล

งานแล้วจะมีเทคนิคการติดตามผล โดยติดตามผลงานจากนักศึกษาว่าส่งผลงานเรียบร้อยหรือไม่ 

หรือบางที่ส่งเอง ผลงานบางอย่างผู้จัดมารับผลงานเอง ประกวดรอบแรก แล้วให้ผู้เข้ารอบไป

ทำงานจริง มานำเสนอต่อคณะกรรมการ อาจารย์ต้องไปลุ้นให้กำลังใจ ติดตามผลการประกาศ

รางวัลด้วยว่าผลงานที่ส่งได้รับรางวัลหรือไม่ แจ้งผลการประกวดให้ผู้บริหารทราบ การที่จะให้

นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเยอะๆ โดยใช้เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ เช่น ให้คะแนนผลการ

เรียน เกรด A ในรายที่ได้รับรางวัล มอบเกียรติบัตร มอบช่อดอกไม้ และประชาสัมพันธ์ออกสื่อ

ของคณะ  

ผศ.ชัยพร พูดว่า อยากให้เนื้อหาหัวข้อเรื ่องเทคนิคการคัดเลือกผลงาน การสร้างแรงจูงใจ และการ

 สนับสนุนในการส่งผลงาน เช่น เงิน รถที่ใช้ในการส่งผลงานและคน จะขอแชร์เรื่องการคัดเลือก

การส่งผลงาน สำคัญที่สุดคือต้องเลือกผลงานที่คุณภาพ ถ้าเป็นการส่งผลงานภายในประเทศ           

จะมีการให้ความรู้และเกณฑ์การส่งประกวด  

ผศ.รัตนฤทธิ์ พูดว่า พิจารณาจากผลงานศิลปะที่โดดเด่น และมีแนวโน้มที่สามารถส่งเข้าประกวด 

ศิลปกรรมระดับชาติได้ ของนักศึกษา ในรายวิชาที่เป็นขั้นสูงของหลักสูตร เช่น จิตรกรรม 5 ถึง  

ศิลปนิพนธ์ โดยให้คำแนะนำให้แก้ไขเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เลือกผลงานที่มีรูปแบบ และ

เนื้อหาตรงกับเวทีการประกวด เลือกผลงานที่ตรงกับสไตล์ของคณะกรรมการตัดสินและหัวข้อ

การประกวด และเลือกส่งเพียงชิ้นเดียว ถึงงานประกวดนั้นจะกำหนดให้ส่งมากกว่าได้ก็ตาม วิธีนี้

จะแสดงให้กรรมการเห็นถึงความเด็ดเดี่ยว หากไม่ได้รับคัดเลือกก็สามารถนำมาวิเคราะห์ปรับ  

แก้ไขเพิ่มเติมส่งประกวดในเวทีอื่นๆ ได้อีก ส่งตามจำนวนที่เกณฑ์กำหนด โอกาสได้คัดเลือกเข้า

ร่วมแสดงจะมีโอกาสสูงกว่าส่งเพียงชิ้นเดียว 

อาจารย์ธนาพร พูดว่า ดูภาพรวมให้เหมาะสมกับงานประกวด เช่น การออกแบบ ต้องมีกระบวนการใน 

การออกแบบ งานที่ส่งเข้าประกวดต้องทันตามกำหนดการ 

อาจารย์อชิตา พูดว่า คัดเลือกคนที่มีความคิดโดดเด่นของผลงานที่ตรงกับหัวข้อการประกวด โดยส่วนใหญ่ 

จะส่งผลงานทางออนไลน์ก่อน แต่เด็กไม่มีแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าประกวดเลย เนื่องจาก 

อุปกรณ์การผลิตผลงานไม่พร้อม ไม่มีแรงจูงใจในการผลิตผลงาน ควรจะมีเทคนิคการสร้าง

แรงจูงใจ และการติดตามผล 

อาจารย์ยุทธศักดิ์ พูดว่า  ผมขอพูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้น คือ ห้องปฏิบัติติการซ้อมไม่เพียงพอในการ 
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ฝึกซ้อมช่วงเวลาในการซ้อมมีจำกัดเนื่องจากรายวิชาเรียนมีทั้งวัน ทำให้จัดสรรเวลาในการ

ฝึกซ้อมได้ยาก การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ในประเภทการประพันธ์เพลงและการ

ปฏิบัติเท่านั้น การประกวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสาขาไม่สามารถทำได้ดี

เท่าไร เนื่องจากห้องปฏิบัติการณ์ที่เกี ่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์เช่น ไม่มีโปรแกรม (DAW-Digital 

work station) , คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามาก เพราะองค์

ความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักใน

การเรียนรู้ ได้รับข่าวสารโดยตรงจากนักศึกษาว่ามีเวทีประกวดที่ไหนบ้างในรอบปีนี้ และขอเสนอ

ว่า ควรมีหัวข้อที่เก่ียวกับเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจที่จะให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงาน 

อาจารย์ณัฐพล  พูดว่า โดยเฉพาะการขาดงบประมาณในการสนับสนุนในระหว่างการประกวดและ

ระหว่างการฝึกซ้อม มหาวิทยาลัยไม่ได้มองที ่กระบวนการหรือขั ้นตอนในการส่งผลงาน                    

แต่ต้องการแค่ผลสัมฤทธิ์ เช่น หากไม่ได้รางวัลจะไม่ได้รับการสนับสนุน อาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอน 

จะต้องจ่ายงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนนักศึกษาเอง  วิธีการส่งงานเข้าประกวดของแต่ละ

ภาควิชามีความแตกต่างกัน จึงอยากเสนอให้กำหนดเนื้อหาหัวข้อว่า วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด

ตามสาขาวิชาชีพ นอกจากนั้นควรมีเทคนิคในการคัดเลือกงานด้วย 

อาจารย์นริศรา พูดว่า น่าจะมีหัวข้อที่ส่งเสริมให้นักศึกษาก่อนส่งผลงานเข้าประกวด 

อาจารย์สุจิตรา พูดว่า เห็นด้วยในหัวข้อช่องทางข่าวสารการจัดประกวด เพราะเป็นขั้นต้นที่ทำให้รู้ได้

รวดเร็วว่าช่วงเวลานี้มีการจัดประกวดผลงานที่ไหนบ้าง โดยเน้นที่เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ           

เช่น รางวัลตอบแทน เนื่องจากว่านักศึกษาไม่ค่อยสนใจหรือให้ความสำคัญในการส่งงานเข้า

ประกวด โดยวิธ ีการหนูที ่จะคัดเลือก เลือกผลงานที ่ตรงกับหัวข้อการประกวดมากที ่สุด             

เลือกผลงานที่มีเทคนิคน่าสนใจและแปลกใหม่ ทำตามกติกาตามเกณฑ์การประกวดนั้นๆ 

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า มีอีกหนึ่งงานที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสถาบันเข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งเป็นเวทีระดับชาติ

และมีสำหรับการประชุมวันนี้ได้ความรู้จากการที่คณะกรรมกากรทุกท่านแชร์ประสบการณ์          

ขอนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 20 เมษายน 2564 ขอบคุณครับ 
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2.4 การระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 4 

ประธาน ผศ.รัตนฤทธิ์  กล่าว จากการประชุมที่ผ่านมา 3 ครั้ง ได้รับรู้ถึงช่องทางข่าวสารการประกวด   

ปัญหา อุปสรรค และข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละสถานที่ในการส่งเข้าประกวด วันนี้อยากให้

คณะกรรมการทุกท่านได้พูดเรื่องที่ทุกท่านอยากสะท้อน หรือ พูดเกี่ยวกับการประกวด หรืออะไร

ที่คณะกรรมการอยากพูด เพราะนารประชุม KM เราไม่สามารถกำหนดหัวข้อในการประชุมได้ 

แต่เราจะมาเรียนรู้ มาแชร์ ประสบการณ์ของทุกท่านเพ่ือจะนำไปกำหนดหัวข้อในภายหลังจากที่

เรา เรียนรู้ร่วมกัน นะครับ วันนี้ใครจะเป็นคนเริ่มดีครับ เชิญครับ 

อาจารย์ยุทธศักดิ์  พูดว่า ผมจะพูดในเรื่องของปัญหา ห้องปฏิบัติติการซ้อมไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม

ช่วงเวลาในการซ้อมมีจำกัดเนื่องจากรายวิชาเรียนมีทั้งวัน ทำให้จัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมได้ยาก 

การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ในประเภทการประพันธ์เพลงและการปฏิบัติเท่านั้น การ

ประกวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสาขาไม่สามารถทำได้ดีเท่าไร เนื่องจาก

ห้องปฏิบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์เช่น ไม่มีโปรแกรมม (DAW-Digital work station) , 

คอมพิวเตอร์ ไมเ่พียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามาก เพราะองค์ความรู้ทุกอย่างที่

เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักในการเรียนรู้ 

อาจารย์ณัฐพล  พูดว่า ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในระหว่างการประกวดและระหว่างการฝึกซ้อม

มหาวิทยาลัยไม่ได้มองที่กระบวนการหรือขั้นตอนในการส่งผลงาน แต่ต้องการแค่ผลสัมฤทธิ์  เช่น 

หากไม่ได้รางวัลจะไม่ได้รับการสนับสนุนอาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอน จะต้องจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ใน

การสนับสนุนนักศึกษาเอง 

ผศ.ชัยพร  พูดว่า การจัดหางบประมาณในการจัดส่งผลงานไปประกวดในระดับนานาชาติ  ซึ ่งจะมี

ค่าใช้จ่าย ค่ารถ ค่าส่งไปรษณีย์ ถ้าเป็นการส่งภายในประเทศ อาจจะติดต่อหารถรับส่งผลงาน  
และขาดผู้ประสานงานในองค์กรกับเวทีการประกวด ระดับนานาชาติควรหาผู้รับผิดชอบในการ

ประสานงาน  

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า วันนี้ทุกคนจะพูดถึงปัญหา ผมพูดบ้างดีกว่า เรื่องคุณภาพของผลงานไม่สูงพอที่จะส่ง

เข้าประกวดขนาดผลงานมีขนาดเล็ก ทำให้ขาดความโดดเด่น ตอบสนองต่อการรับรู้ของกรรมการ

ไม่มากเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบผลงานกับที่อ่ืน ที่ส่งเข้าประกวดในรายการเดียวกันทำให้เราอาจ

ถูกมองข้ามจากคณะกรรมการตัดสิน อันนี้จะทำให้เราพลาด และ รูปแบบงาน และเทคนิค ไม่

แปลกใหม่อีกท้ังนักศึกษาบางคนขาดความทุ่มเท 
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ผศ.จุฑามาศ พูดว่า จากประสบการณ์ที่ส่งนักศึกษาเข้าประกวดแต่ละรายการ เราจะกำหนดหัวข้อให้ตรง

กับหัวข้อท่ีมีการเรียนการสอนเป้าหมายคืออยากให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไรนักศึกษาได้คะแนน

จากอาจารย์แต่ผลที่ได้ของนักศึกษาคือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่จัดประกวดการให้รางวัล

เป็นใบประกาศ/ การมอบดอกไม้ ข้อเสนอเพิ่ม หรือจะมีการมอบทุนหรือเงินรางวัลให้ก็จะสร้าง

แรงจูงใจ และการประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ ของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา อำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีงบประมาณ มีวัสดุสนับสนุน

บ้างตามสมควร  

อาจารย์อชิตา  พูดว่า สำหรับนักศึกษาที่พาเข้าร่วมประกวดต่างๆ จะให้คะแนนในรายวิชาที่สอนเพิ่มขึ้น

เนื่องจากนักศึกษาเสียสละเวลาจากการทบทวนบทเรียน เพื่อทำผลงานส่งเข้าประกวด และการ

ลดภาระงานในรายวิชาอื่นร่วม เพื่อเป็นขวัญและกำลังให้กับนักศึกษา และอยากให้ผู ้ใหญ่ให้

รางวัลผลตอบแทน เช่น เงินรางวัล ทริปเที่ยวเล็กๆ  

อาจารย์ธนาพร  พูดว่า ผมเห็นด้วยกับอาจารย์อชิตา ครับ เพราะ การส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละรายการ

เด็ก ๆ ต้องทุ่มเท เป็นอย่างมาก เพราะบางรายการต้องมีการคัดเลือกหลายรอบ กว่าจะผ่านด่าน

ไปถึงเข้ารอบแต่ละรอบ หากเราสร้างขวัญและกำลังให้กับเด็กๆ เด็กจะมีกำลังใจ สำหรับผมการ

ให้คะแนนเพิ่มขึ้นผมถือว่าเป็นการสร้างขวัญและกำลังให้เด็กๆ เป็นอย่างดี  หากคณะสนับสนุน

เงินรางวัลนอกเหนือจากที่เด็กได้รางวัลมาก็อจะดีมากเลยครับ 

อาจารย์นริศรา  พูดว่า  เวทีการประกวดจะไม่ให้นักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลการประกวดของเวทีอื่นเข้า

ประกวดซ้ำ จึงทำให้นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านเวทีการประกวดได้รับโอกาสเข้าร่วมรายการประกวด

จนได้รับรางวัล 

 

2.5 การระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 5 

ผศ.รัตนฤทธิ์  กล่าว จากการประชุมที่ผ่านมา 4 ครั้ง เราได้ปรับแก้ไขหัวข้อการประกวด ปัญหาและ

อุปสรรคที่ผ่านมาในช่วงการกำหนดเนื้อหาในการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตบางส่วน

แล้ววันนี้ขอให้ทุกท่านพูดถึงการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาหรือข้อเสนอแนะแนวทางอะไรเพ่ิมเติมจาก

การประชุมครั้งที่ผ่านมาบ้าง เชิญครับ 
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ผศ.ชัยพร  พูดว่า เรื่องการประกวดศิลปะภาพพิมพ์นานาชาติ ว่าจะยึดตามจากการที่เคยพูดในที่ประชุม

ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งผมก็ได้คุยประสานงานในส่วนของอาจารย์ บุคลากรที่อยู่ในทีมจัดทำนี้รู้บ้างแล้ว

ว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง  

ผศ.จุฑามาศ พูดว่า จะทำการประชาสัมพันธ์ตามเว็บไซต์การประกวด ของคณะศิลปกรรม ระดับประเทศ 

และนานาชาติ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย Facebook การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งผ่านหน่วยงาน ถ้าติดต่อทางใดได้ก็จะรีบดำเนินการล่วงหน้าไปก่อน 

เพ่ือให้งานสะดวกและไวขึ้นในการทำงานจริง ๆ ก็จะได้ทำงานต่อเนื่องไปได้เลย 

ผศ. รัตนฤทธิ์  พูดว่า แล้วอาจารย์ท่านอื่นมีใครจะพูด เรื่องปัญหาหรือข้อเสนอแนะอะไรอีกไหมครับ    

เราจะได้มาดูปัญหาแล้วหาวิธีแก้ไขกันเลย เพื่อที่เราจะได้จัดทำเทคนิคการจัดประกวดให้แล้ว

เสร็จ ให้คณะสามารถดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้ มีท่านใดจะเสนออีกไหมครับ พูดเสนอได้เลย

ครับ 

อาจารย์ยุทธศักดิ์  พูดว่า ที่ผมเคยพูดในเรื่องของปัญหา ห้องปฏิบัติติการซ้อมไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม 

ช่วงเวลาในการซ้อมมีจำกัดเนื่องจากรายวิชาเรียนมีทั้งวัน ทำให้จัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมได้ยาก 

การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ ในประเภทการประพันธ์เพลงและการปฏิบัติเท่านั้น                

การประกวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสาขาไม่สามารถทำได้ดีเท่าไร เนื่องจาก

ห้องปฏิบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องยังไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักศึกษาที่เข้า

มาใช้ห้อง ซ่ึงมีปัญหาแบบนี้มาตลอด ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้อย่างไรได้บ้าง 

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า เราก็เข้าใจทางอาคารเรียนนาฏศิลป์ว่า มีข้อจำกัดเรื่องห้องปฏิบัติการเพ่ือเอาไว้ให้ 

นักศึกษาใช้ไม่เพียงพอ ซึ่งผมก็ได้ลองปรึกษากับท่านคณบดีว่า เราจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างไรได้

บ้าง ซึ่งมันค่อนข้างลำบากในการที่เราจะของบจากมหาวิทยาลัยเพื่อปรับห้องเรียนที่ไม่ได้ใช้งาน 

หรือห้องที่สามารถปรับเป็นห้องซ้อมได้ ในตอนนี้คือต้องขอความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนและ

ท่านอาจารย์ยุทธศักดิ์ ปรับเปลี่ยนช่วงเวลาและดูแลนักศึกษาในการใช้ห้องไปก่อน จนกว่าเราจะ

หางบ หรือแนวทางอื่นได้อีกครั้งหนึ่งครับ ซึ่งเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในปัญหาของท่านเรื่องนี้ เดี๋ยว

เรื่องแนวทางผมจะหารือกับท่านคณบดีต่อไป มีท่านใดอีกไหมครับ เชิญครับ  

อาจารย์นริศรา  พูดว่า  เราจะเลือกผลงานที่มีคุณภาพ รูปแบบ เนื้อหา ที่ตรงกับหัวข้อของการประกวด

มากที่สุดพิจารณาจากผลงานศิลปะที่โดดเด่น และมีแนวโน้มที่สามารถส่งเข้าประกวดศิลปกรรม

ระดับชาติได ้
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อาจารย์อชิตา  พูดว่า หนูขอสนับสนุนความคิดตามอาจารย์นริศราคะ 

อาจารย์ธนาพร  พูดว่า ผมขอพูดเพ่ิมเติมจากท่านอาจารย์นริศรานะครับ ในส่วนของผลงานเราก็ควรเลือก

ที่ตรงกับสไตล์ความชอบ ของคณะกรรมการตัดสินและหัวข้อการประกวดด้วยดีกว่านะครับ 

เพ่ือให้ผลงานของเราผ่านเข้ารอบการประกวดครับ  
 

2.6 การระดมความรู้และประสบการณ์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ครั้งที่ 6 

ผศ.รัตนฤทธิ์  กล่าว จากการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เราจะเห็นได้ว่าอาจารย์แต่ละท่านมีแนวคิด มี การ

เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค จนงานเราสามารถดำเนินการมาได้ส่วนหนึ่งแล้ว 

ในวันนี้ผมก็อยากจะให้ทุกท่านได้พูดถึงปัญหาหากท่านมีเพ่ิมเติมจากการประชุมก่อนหน้านี้  และ

ขอให้ท่านที่ดำเนินการไปแล้วในการเตรียมผลงาน พูดสรุปให้ที่ประชุมทราบในวันนี้ได้เลยครับ  

เชิญท่านใดจะพูดก่อนได้เลยครับ 

ผศ.จุฑามาศ พูดว่า ในส่วนของที่อ้วนได้ดูประสานงานกับนักศึกษาไปบ้างแล้วไม่มีปัญหาคะ แล้วภาคการ 

 ออกแบบฯ  ได้ใช้ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ดังนี้คะ 

1.   เว็บไซต์การประกวด ศิลปกรรม ระดับประเทศและนานาชาติ 

2.   สื่อโซเซียลมีเดีย 

3.   Facebook การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งผ่านหน่วยงาน 

ผศ.ชัยพร  พูดว่า ผมจะพูดถึงการสร้างเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ ที่ภาควิชาออกแบบฯ คุยกันแล้วตกลง

เอาเป็นแบบนี้นะครับ 

1.  กำหนดหัวข้อให้ตรงกับหัวข้อที่มีการเรียนการสอน 

2. เป้าหมายคืออยากให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องอะไร 

3. นักศึกษาได้คะแนนจากอาจารย์แต่ผลที่ได้ของนักศึกษาคือการได้รับรางวัลจากหน่วยงานที่

จัดประกวด 

4. การให้รางวัลเป็นใบประกาศ/การมอบดอกไม้ หรือจะมีการมอบทุนหรือเงินรางวัลให้ก็จะ

สร้างแรกจูงใจการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญชวนสื่อจากภายนอก 

มาทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ทราบข่าวการประกวด 
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5. สร้างขวัญและกำลังใจอาจารย์ผู ้สอนและนักศึกษา เช่น  ประกาศเกียรติคุณ ผ่านสื่อ

ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร มอบใบประกาศ โล่ และช่อดอกไม้ 

6. อำนวยความสะดวกในการเดินทาง มีงบประมาณ มีวัสดุสนับสนุน  

7. คะแนนในรายวิชาที่สอน 

8. การลดภาระงานในรายวิชาอ่ืนร่วม 

9. รางวัลผลตอบแทน เช่น เงินรางวัล ศึกษาดูงานตามกิจกรรมที่ผู้จัด จัดทำขึ้น และในกรณีที่

ได้รับรางวัลจะได้รับพิจารณารับเข้าทำงานในสถานที่นั้น ๆ 

อาจารย์ยุทธศักดิ์  พูดว่า ของฝั่งนาฏศิลป์ สรุปการสร้างเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ มาแบบนี้ครับ  

 1.  เงินรางวัล/ผลตอบแทนที่จะได้รับ 

 2.  เวทีการประกวดจะไม่ให้นักศึกษาที่เคยได้รับรางวัลการประกวดของเวทีอ่ืนเข้าประกวดซ้ำ 

     จึงทำให้นักศึกษาที่ไม่เคยผ่านเวทีการประกวดได้รับโอกาสเข้าร่วมรายการประกวดจนได้รับ 

     รางวัล 

 3.  ส่งเสริมนักศึกษาที่ยังไม่เคยได้เข้ารับการประกวด 

 ในด้านวิธีการส่งผลงานก็จะดำเนินการตามนี้ครับ 

1.  ส่งผลงานตามท่ีผู้จัดกำหนด 

2.  ดูจากข้อจำกัดของหน่วยงานที่จัด เช่น ลักษณะวงที่จะส่งเข้าประกวด จำนวนนักดนตรีที่จะ 

     บรรเลง 

3. ลักษณะเฉพาะของกรรมการ เช่น สไตล์ รสนิยม ทัศนคติ การชอบของกรรมการแต่ละคนมี

ความแตกต่างกัน จึงต้องฝึกซ้อมนึกศึกษาให้ตรงตามความชอบของคณะกรรมการไม่มีการ

เปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมครับ 

อาจารย์นริศรา  พูดว่า  เห็นด้วยตามที่อาจารย์ยุทธศักดิ์เสนอมาคะ 

อาจารย์ธนาพร  พูดว่า  ผมจะขอพูดในส่วนของทัศนศิลป์นะครับว่าเราใช้การคัดเลือกผลงานในการ

ส่งเสริมการส่งผลงานเข้าประกวด  โดยให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งประกวดของ

นักศึกษาด้วยดังนี้ครับ 

1.  รางวัลผลตอบแทน 

2.  เป็นการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ 

3.  เป็นการสร้างเครือข่ายในสายงานศิลปะของตนเอง 
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4.  อธิบายถึงผลลัพธ์จากการส่งประกวดทำให้ได้ร่วมแสดงหรือไม่ได้ หรือ ได้รับรางวัล ได้แก่ 

    ชื่อเสียง ได้ทุนมาเป็นการศึกษา และได้บันทึกประวัติใช้อ้างอิงในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 

    ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหากมีผลงานมาก ๆ จะส่งผลในการเข้าบรรจุเป็นอาจารย์ 

    สอนในสถาบันการศึกษา 

อาจารย์อชิตา  พูดว่า การส่งผลงานจะทำตามกติกาตามเกณฑ์การประกวด  ถ้าเป็นการส่งภายในประเทศ  

อาจจะติดต่อหารถรับส่ง ผลงาน  ถ้าเป็นการส่งผลงานไปต่างประเทศจะมีการให้ความรู้และ

หลักเกณฑ์การส่ง ประกวดส่งตามจำนวนที่เกณฑ์กำหนด โอกาสได้คัดเลือกเข้าร่วมแสดงจะมี

โอกาสสูงกว่าส่งเพียงชิ้นเดียว 

ผศ.รัตนฤทธิ์  พูดว่า จากที่ประชุมกันมาผมขอสรุปปัญหาและอุปสรรคให้ฟังอีกทีนะครับ 

 

2.7 สรุปการแบ่งปันความรู้ 

จากการแบ่งปันความรู้ทั้ง 6 ครั้งได้สรุปความรู้และประสบการณ์เรื่องเทคนิคการส่งผลงานเข้า

ประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ แตด่้านของวิชาชีพ ดังนี้ 

ศิลปะการออกแบบ 

1.  ทำงานเสร็จตามกำหนด ต้องเตรียมนักศึกษา ฝึกการนำสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 

นักศึกษาบางคนไม่เคยนำเสนอ ซึ่งการนำเสนอบางเวทีประกวดจะใช้เวลาอย่างน้อย 5 นาที 

อาจารย์จะต้องฝึกนักศึกษาให้เคยชินและกล้าพูดต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งบางเวทีนักศึกษา

ค่อนข้างตื่นเต้นมาก  

2. การขอรถเพื ่อไปส่งผลงานเข้าประกวด บางครั ้งต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทางด่วน 

ค่าตอบแทนคนขับ(กรณีพิเศษ) หรือบางครั้งอาจารย์ต้องขับรถไปเอง 

3. การติดต่อประสานงานเอง/ ประสานงานเองทุกอย่าง/การประชาสัมพันธ์/การถ่ายภาพ ต้อง

ดำเนินการเอง 

4. ไม่มีงบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน ซึ่งอาจารย์ผู้สอนต้องดำเนินการเองทั้งหมด 

5. ไม่ค่อยมีขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา 

6. นักศึกษาไม่มีแรงจูงใจในการส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องจาก อุปกรณ์การผลิตผลงานไม่

พร้อม ไม่มีแรงจูงใจในการผลิตผลงาน 
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ด้านทัศนศิลป์ 

1.  การจัดหางบประมาณในการจัดส่งผลงานไปประกวดในระดับนานาชาติ 

2.  ขาดผู้ประสานงานในองค์กรกับเวทีการประกวด ระดับนานาชาติ 

3.  คุณภาพของผลงานรูปแบบงาน และเทคนิค ไม่แปลกใหม่ไม่เข้าข่ายกติกาการประกวด เช่น   

     ขนาดผลงานมีขนาดเล็ก ทำให้ขาดความโดดเด่น ไม่ดึงดูดสายตา แก่คณะกรรมการ  

4.  นักศึกษาขาดทักษะขาดความกระตือรือร้น ขาดความม่ันใจ ในการสร้างผลงานเพ่ือส่งเข้า 

     ประกวด 

ศิลปะการแสดง 

1. ห้องปฏิบัติติการซ้อมไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม 

2. ช่วงเวลาในการซ้อมมีจำกัดเนื่องจากรายวิชาเรียนมีทั้งวัน ทำให้จัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมได้

ยาก 

3. การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ในประเภทการประพันธ์เพลงและการปฏิบัติเท่านั้น 

การประกวดที่เกี ่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสาขาไม่สามารถทำได้ดีเท่าไร 

เนื่องจากห้องปฏิบัติการณ์ที่เก่ียวข้องยังไม่สมบูรณ์เช่น ไม่มีโปรแกรมม (DAW-Digital work 

station) , คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามาก เพราะองค์

ความรู้ทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลัก

ในการเรียนรู้ 

4. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในระหว่างการประกวดและระหว่างการฝึกซ้อม 

5. มหาวิทยาลัยไม่ได้มองที่กระบวนการหรือขั้นตอนในการส่งผลงาน แต่ต้องการแค่ผลสัมฤทธิ์  

เช่น หากไม่ได้รางวัลจะไม่ได้รับการสนับสนุน 

6. อาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอน จะต้องจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการสนับสนุนนักศึกษาเอง 

 

 

 

 



19 
 

 
 

3.1 ประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น การรับข่าวสารการจัดการประกวด, ประสบการณ์ในการส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด, การสร้างแรงจูงใจ, เทคนิคในการคัดเลือกผลงาน และวิธีการ

ส่งการ ประเด็นที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมีคุณภาพ เพราะอาจารย์แต่ละท่านได้นำข้อมูลที่ได้จาก

การปฏิบัติจริง ที่มีการพบเจอในประเด็นต่างๆ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างหลากหลาย โดยจะสะท้อน

ให้เห็นถึงธรรมชาติของแต่ละสาขาวิชาชีพนั้นๆ อย่างเด่นชัด เพื่อนำไปสู่การสรุปในภาพรวมที่จะพัฒนา

นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้บรรลุเป้าหมาย  

ประเด็นเหล่านี้ทำให้ทราบข่าวสารวิธีการรับข้อมูลการประกวดแต่ละคน มีการใช้วิธีการได้รับ

ข้อมูลข่าวสารคล้ายๆกัน จากเว็บไซต์บ้าง จาการรับข้อมูลตรงบ้างหรือจาการรับข้อมูลจากแหล่งที่ไป

สถานที่นั้นมาบ้าง เพ่ือมาส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมประกวดค่ะ จะเห็นได้ว่า จะมีอาจารย์เฉพาะบ้างกลุ่ม

เท่านั้นที่ตั้งใจสนับสนุนลูกศิษย์ในการประกวด  เกิดจากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้นั้นเลยลงประกวดมา

ก่อนก็จะเห็นช่องทาง แนวทางให้นักศึกษาประกวด นำประสบการณ์ดีๆมาบอกต่อแก่นักศึกษา จนทำให้

นักศึกษาได้รับโอกาสดีๆ  ซึ่งบ้างคนเคยได้รับรางวัล แต่บ้างคนไม่ได้รับรางวัลแต่ได้รับประสบการณ์ดีๆ  

การลงแข่งขันต่างจากแค่เรียนในห้อง ไปแข่งขันกับคนนอก หรือมหาวิทยาลัยอื่น 

 

3.2 บรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

ผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นอาจารย์หลากหลายสาขาที่มีความสามารถชำนาญในเรื่องที่

แตกต่างกันไป อาจารย์ให้ความร่วมมือในการถ่ายทอดประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้นำพา

นักศึกษาเข้าประกวดในเวทีต่างๆ จนประสบผลสำเร็จได้รับรางวัล อาจารย์จะมีไอเดียจุดประกายความคิด

ริเริ่มในการชี้นำนักศึกษาให้เกิดแรงจูงใจในการส่งผลงานประกวดเป็นสิ่งที่ท้าทายและแสดงศักยภาพของ

อาจารย์และส่งเสริมพัฒนานักศึกษาได้เป็นอย่างดี  

บรรยากาศโดยรวมดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบรรยากาศมีความเป็นกันเอง มีประธานกลุ่ม และ

อาจารย์แต่ละท่านช่วยกันให้ข้อมูล ใช้เวลาอาจจะไม่เยอะแต่ทุกคนช่วยกัน พูดคุยเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ค่ะ ลักษณะการประกวดแต่ละประเภทก็ไม่เหมือนกัน เลยอาจจะทำให้แต่ละคนที่เป็นตัวแทนมาไม่

มาก เพราะอาจารย์ด้านออกแบบก็มีไม่มากที่เล่นงานประกวดนะคะ เช่นด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือ
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บรรจุภัณฑ์ก็มีไม่กี่คนที่ให้ข้อมูล เลยอาจจะไม่ทราบเทคนิคในกลุ่มที่ประกวดเหมือนกันนะคะ แต่จะได้ฟัง

ของานประกวดกลุ่มอื่น ที่ใกล้เคียงกันค่ะ ก็เป็นประโยชน์นะคะ 

 

3.3 ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

3.3.1 ข่าวสารการจัดการประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

1. เว็บไซต์ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการประกวดศิลปะ ระดับประเทศ และต่างประเทศ  

2. หนังสือข่าวสารแจ้งประชาสัมพันธ์ เช่น โปสเตอร์การประกวด, กติกาการประกวด, 

3. กลุ่มไลน์เครือข่ายการประกวดทางด้านการออกแบบแต่ละประเภท 

4. การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย อาทีการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ 

Facebook  

5. ข่าวสารจากเครือข่ายของกลุ่มอาจารย์ผู้สอนสายออกแบบหรือการทำงานในสายงาน

เดียวกัน 

6. เสียงตามสายประชาสัมพันธ์ทั่วไป 

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ที่แจ้งผ่านระบบราชการของหน่วยงาน 

8. จากนักศึกษา และจากเวทีการประกวดที่เคยเข้าร่วม  

3.3.2 ประสบการณ์ในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดจะมีความแตกต่างกัน

ของแต่ละเวทีการประกวดดังนี้ 

1. Thai Star Packaging Awards จัดประจำทุกปี โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่กล้วยน้ำไทย 

นักศึกษาได้รับรางวัลเกือบทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2563 มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ดังนี้ 

a. ให้นักศึกษาเรียนรู้ในการออกแบบกล่องขั้นพื้นฐานก่อน  ข้อมูลรายละเอียดกราฟิก หา

ตัวอย่างงานประกวดที่ได้รับรางวัลให้ดู ลองให้โจทย์ให้นักศึกษาฝึกสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานไหนที่ดีก็ให้นำไปต่อยอดในการประกวด Thai Star Packaging Awards ถ้าของ

ใครยังไม่ดีก็จะบอกจุดที่ต้องไปปรับปรุงแล้วนำมาส่งใหม่นะคะเพื่อพัฒนาไปสู ่การ

ออกแบบ ที่สามารถเข้าประกวดได้    

b. สร้างแรงจูงใจก่อนประกวดจะพาไปชมโรงงานบรรจุภัณฑ์ให้นักศึกษาทราบกระบวนการ

ผลิตก่อนการออกแบบ เวลาออกแบบจะได้ทำได้  
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c. พานักศึกษาไปฟังบรรยายจากกองประกวด เพ่ือรับการกติกาการประกวด หรือปัจจุบันก็

จะดูผ่านออนไลน์ 

d. ให้นักศึกษาทราบสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการประกวด ให้สอดคล้องกับวิชาที่เรียน  

e. จัดหาวัสดุเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำบรรจุภัณฑ์ได้ 

f. นักศึกษาส่งงานเข้าประกวด อาจารย์ก็จะดูแลในการพาไปส่งงานเข้าประกวด  

g. นักศึกษาได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลอาจารย์ก็พาไปรับรางวัล  

h. รวมแสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ 

(ภาพผลงานที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ปี2553-2563) 
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2. Asia Star Packaging Awards จัดประจำทุกปี โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่กล้วยน้ำไทย 

ทุกประเทศในโซนเอเชีย ได้รับรางวัลทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2563 มีการส่งเสริมและ

พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

a. นักศึกษาที่ได้รับรางวัล Thai Star Packaging Awards สามารถส่งในระดับ Asia Star 

Packaging Awards ต่อได้   
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b. นักศึกษาต้องทำบรรจุภัณฑ์ใหม่อีกชุดเพ่ือประกวดระดับAsia Star Packaging Awards 

บรรจุภัณฑ์ต้องแปล 2 ภาษาเพื่อเข้าประกวด จัดหาวัสดุเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำ

บรรจุภัณฑ์ได้ 

c. ติดตามข่าวสารการประกวด เมื่อนักศึกษาได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลอาจารย์ก็พาไป

รับรางวัล 

d. รวมแสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ 
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3. World Star Packaging Award จัดประจำทุกป ี ระดับนานาชาติ มีการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา ดังนี้ 

a. มีแต่ผลงานอาจารย์ ส่งเข้าประกวด ผู้ที ่สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ ต้องได้รับ 

Thai Star Packaging Awards ห ร ื อ ร า ง ว ั ล  Asia Star Packaging Awards ถ ึ ง จ ะ

ประกวดต่อได้  ผู้ประกวดต้องส่งผลงานประกวดเอง กรอกข้อมูลผ่านระบบ และติดต่อ

กองประกวดทางช่องทางe-mail มีค่าใช่จ่ายในการประกวด ส่งผลงานเป็นรูปถ่าย พร้อม

รางวัลการันตี ในระดับประเทศและต่างประเทศมาก่อน  

(นักศึกษายังไม่ส่งเข้าประกวดเพราะต้องเสียเงินค่าส่งประกวด ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุน) 

 
4. ประกวดบรรจุภัณฑ์ SCG จัดประจำทุกปี โดยบริษัท SCG ส่งเข้าประกวดปีเว้นปี นักศึกษา

เข้ารอบ 1 ใน 10 และเข้ารอบชิงชนะเลิศ มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

a. ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวด 

b. เชิญเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประกวดมาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่คณะ 
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c. ให้นักศึกษาทำออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย โดยนักศึกษาสามารถเลือกหัวข้อที่

ตัวเองสนใจ 

d. ส่งผลงานเข้าประกวด 

e. ติดตามข่าวการคัดเลือกผลงาน 

f. จัดหาวัสดุเพื่อให้นักศึกษาสามารถทำบรรจุภัณฑ์ได้ 

g. นักศึกษาส่งงานเข้าประกวด อาจารย์ก็จะดูแลในการพาไปส่งงานเข้าประกวด  

h. เมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกรอบแรก 1  คน 

i. พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง SCG พาไปชมโรงงานและรับโจทย์เพื่อประกวดอีก

รอบ 

j. อาจารย์กับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทาง SCG ไปชมโรงงานต่างๆ 

k. นักศึกษาได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ และนำเสนองานประกวดต่อ

คณะกรรมการ อาจารย์ก็ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ 

 
 

5. ข่าวการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ฉลากด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์จัดโดย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นักศึกษาได้รับรางวัลชมเชย มีการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษา ดังนี้ 

a. ติดตามข่าวสารการประกวด 

b. เลือกหัวข้อประกวดที่สอดคล้องกับความสามารถของนักศึกษา 

c. รับโจทย์งานประกวด 



26 
 

d. ดูกติกาการประกวด พานักศึกษาไปฟังสัมมนาการประกวด 

e. ให้นักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน  

f. ติดตามผลการผ่านรอบแรก รับแผงวงจรมาทำกล่องเพ่ือประกวดรอบที่ 2  

g. พานักศึกษาไปส่งงานประกวดที่ม.สุโขทัย 

h. ผ่านเข้ารอบ พานักศึกษาไปลุ้นรับรางวัล ไปฟังการผลการประกวดที่ไบเทคบางนา 

i. นักศึกษาได้รับรางวัล ก็จะถ่ายภาพแสดงความยินดีและส่งข้อมูลประชาสัมพันธใ์ห้

ทางคณะ 

    

   

   
6. งานประกวด ADDA (จัดทุก 2 ปี) โดยบริษัทแอ็คด้า นักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

a. ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวดออกแบบรองเท้า 

b. เชิญวิทยกร การประกวดบริษัทแอ็คด้ามาให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่คณะ 

c. ให้นักศึกษาออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  

d. ส่งผลงานเข้าประกวด 

e. ติดตามข่าวการคัดเลือกผลงานรอบแรก 
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f. เมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือก ก็พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทADDA พาไป

ชมโรงงานและเข้ารวมกิจกรรมที่ทางบริษัทจัด  

g. อาจารย์กับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับทางADDA 

h. นักศึกษาได้พัฒนาออกแบบรองเท้าต่อและนำเสนองานประกวดต่อคณะกรรมการ 

อาจารย์ก็ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ 

i. ออกแบบและทำต้นแบบจำลอง รองเท้าเพ่ือนำเสนอต่อคณะกรรมการ 

j. นักศึกษาได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลอาจารย์ก็พาไปรับรางวัล 

k. รวมแสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ 

l. ยินดีและประชาสัมพันธ์ 

 
7. งานประกวดเศษวัสดุเหลือใช้  จัดประกวดโดยโรงพยาบาลพญาไท เข้ารอบรางวัล 3 ใน 10 

ทีม มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

a. ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ก่อนการประกวดวัสดุเหลือใช้จากโรงพยาบาล 
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b. ให้นักศึกษาเลือกวัสดุที่ทางโรงพยาบาลพญาไท มีหนังสือขอวัสดุเหลือใช้มาทดลอง

ออกแบบให้นักศึกษาเลือกมา 1 ชิ้น ให้นักศึกษาออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย  

c. พานักศึกษาไปส่งประกวดที่โรงพยาบาลพญาไท พร้อมทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ส่งผลงาน

เข้าประกวด 

d. ติดตามข่าวการคัดเลือกผลงานรอบแรก นักศึกษาผ่าน 3 ทีมใน 10 ทีม 

e. เมื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกก็พานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับโรงพยาบาลพญาไท

นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ   

f. นักศึกษาได้พัฒนาออกแบบและทำต้นแบบนำเสนองานประกวดต่อคณะกรรมการ 

อาจารย์ก็ได้ร่วมเป็นกำลังใจให้ลูกศิษย์ 

g. นักศึกษาได้รับการคัดเลือกได้รับรางวัลอาจารย์ก็พาไปรับรางวัล 

h. รวมแสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์ 
 

 

 
8. งานประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สัก ขององค์การ

อุตสาหกรรมป่าไม้ มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

a. ติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์การประกวดเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง

เรือนจากไม้สัก  

b. ให้นักศึกษาออกแบบตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบและทำแบบจำลอง 
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c. ส่งผลงานเข้าประกวด 

d. ติดตามผลการประกวด   

(ภาพกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษา) 

 

(ภาพกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษาออกแบบของที่ระลึกสนับสนุนการท่องเที่ยวในประเทศไทย) 

 
 

9. งานการประกวดออกแบบของขวัญปีใหม่ 2564 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และ สเปลล์ ได้รับ 

2 รางวัล 
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10. ออกแบบสื่อจันทบูน จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  นักศึกษาได้รับรางวัล 3 รางวัล 

มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 

a. ให้นักศึกษาเข้าร่วมประกวด  

b. พาไปชมกระบวนการผลิตเสื่อที่จ.จันทบุรี 

c. พัฒนาออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวด งานsketch design 
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d. รอบแรกผ่านจำนวน 10 ทีม แล้วนำผลงานที่ออกแบบมานำเสนอผลงานต่อ

คณะกรรมการ นักศึกษาได้รับรางวัลที่ 1 ที ่2 และท่ี 3 

 

 

 
 

11. ออกแบบผลิตภัณฑ์สีเหลือง จัดโดย ร้าน Loft siam Discovery นักศึกษาได้รับรางวัลที่ 2 

และท่ี 3  
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12. Thailand Animator Festival หน่วยงานที่จัดไม่แน่นอน เนื่องจากผู้สนับสนุนไปเปลี่ยนทุก

ปี นักศึกษาได้รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 ใน 10 ทีม ได้มีการส่งเสริมและคัดเลือกผลงานนักศึกษา

ที่มีคุณภาพดีที่เป็นเป็นประเภท Animation จากศิลปนิพนธ์ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

เป็นผู้แนะนำและประสานงาน ซึ่งเป็นสายงานที่ อาจารย์ธนาพร ประกอบดี และอาจารย์             

อชิตา เทพสถิตย์ เป็นผู้ดูแล ส่งเข้าร่วมประกวดเมื ่อมีการจัดงาน Thailand Animator 

Festival โดยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาว่าในการประกวด มีกรรมการที่ทำงานเกี่ยวข้อง

ในวงการ Animation อาจนำไปสู่โอกาสในการทำงานในวงการ Animation รวมถึงผลงาน

ได้เผยแพร่สู่สายตาผู้ที่สนใจ Animation ทั่วโลก 

13. Brand s Young Blood เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง วิดีโอ งานสภากาชาดไทย จัดโดย

สภากาชาดไทย และแบรนด์ซุปไก่สกัด นักศึกษาได้รับรางวัล 2 ปีต่อเนื่อง ได้มีการส่งเสริม

การส่งผลงานประกวดในรายวิชา หลักการออกแบบโฆษณา รับผิดชอบวิชาโดย อาจารย์              

อชิตา เทพสถิตย์ โดยได้มอบหมายงานเป็นงานประจำรายวิชา มีคะแนนเป็นแรงจูงใจ และ

ได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที่เคยประกวด และได้รับรางวัล ในปีที่ผ่านมา ส่งเสริมความ

ภาคภูมิใจให้กับนักศึกษา ในการทำคลิปวีดีโอโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบริจาคเลือด และ

ทำให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีจิตสาธารณะ 

14. True Young Producer Award การทำโฆษณา ร่วมกับสมคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 

นักศึกษาเข้ารอบ 1 ใน 20 ทีมสุดท้าย ได้มีการส่งเสริมการส่งผลงานประกวดในรายวิชา 

หลักการออกแบบโฆษณา รับผิดชอบวิชาโดย อาจารย์อชิตา เทพสถิตย์ โดยได้มอบหมาย

งานเป็นงานประจำรายวิชา มีคะแนนเป็นแรงจูงใจ และได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ที ่เคย

ประกวด และได้รับรางวัลในปีที่ผ่านมา ได้ร่วมเข้าค่ายพัฒนาทักษะการทำโฆษณาจากผู้ที่

ทำงานในวงการโฆษณาจริง โดยได้สร้างแรงบันดาลใจว่าในการประกวดมีคณะกรรมการจาก

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมตัดสิน ให้คำแนะนำ และเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้

นักศึกษาได้ทำงานในวงการโฆษณาจริง โดย True เป็นผู้สนับสนุน 

15. ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ (บ้านดำ) จัดโดย สสร. กระทรวงวัฒนธรรม นักศึกษาได้ผ่านการ

คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา จากการคัดเลือกเพื ่อเข้า

โครงการ ทางสาขาได้ให้ นักศึกษารวบรวมแฟ้มผลงานทั้งหมดของนักศึกษาที่มีแนวโน้มว่ามี

ความน่าสนใจ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 จนถึงผลงานที่เตรียมเสนอหัวข้อ เพื่อส่ง
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เข้าร่วมโครงการ โดยนักศึกษาสาขาศิลปะไทยชั้นปีที่ 4 ได้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ถือเป็นการ

เปิดประสบการณ์ และเพื่อเปิดมุมมองในการพัฒนาต่อยอดในการสร้างสรรค์ รวมถึงการได้

เเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคนิควิธีการในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ จากเพ่ือนๆ หลายสถาบันใน

ประเทศไทยอีกด้วย 

16. ศิลปกรรมแห่งชาติ จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร นักศึกษสาขาศิลปะไทย ได้รับรางวัล

เหรียญทองแดง ปี 2563 มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาโดยเริ่มจากการคัดเลือกผลงาน

ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่มีแนวโน้มว่าจะได้รางวัล เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งมีการ

สนับสนุนทั้งการขนส่งงาผลงาน และการจัดหากำหนดการใบสมัครและได้ให้คำปรึกษาเรื่อง

คุณสมบัติที่จะส่งผลงานเข้าประกวด 

17. ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั ้งที ่ 11 ประจำปี 2561 นางสาวชนิสรา วรโยธา ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ได้เงินรางวัล 100,000 บาท ในการประกวดดาวเด่นบัวหลวง ครั ้งที ่ 11 นั้น 

นางสาวชนิสรา วรโยธา ได้รับการคัดเลือกจากสาขาวิชาจิตรกรรม เนื่องด้วยมีผลงานเรยีนมี

ความโดดเด่นทางรูปแบบและเทคนิคทีส่มบูรณ ์ด้วยลักษณะทางรูปแบบเมื่อเข้าร่วมแข่งขันก็

สามารถดึงดูดความสนใจของคณะกรรมการตัดสินได้ ดังนั้นการประกวดเวทีนี้จะมีกติกา

แตกต่างจากการประกวดอ่ืนๆ ตรงที่ต้องให้นักศึกษาไปเข้าค่ายระยะเวลา 10 วัน ณ หอศิลป์

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สร้างสรรค์งานศิลปะแข่งขันกับตัวแทนของ

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 71 คน ตามโจทย์ที่ผู้จัดการประกวดกำหนด คือ “ก้าวใหม่ศิลปะไทย

วิวัฒน์” ในระยะเวลาที่จำกัดนักศึกษาต้องแก้ปัญหาการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและนำเสนอ

ด้วยตนเอง ด้วยการที่นักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันจะมีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์งาน

ศิลปะน้อยเมื่อเจอกับโจทย์ใหม่ๆ ที่แตกต่างจากที่เรียนมานั้นอาจทำให้สับสนเกิดความมั่นใจ

ในตัวเอง หลายคนในการประกวดนั้นได้ติดต่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื ่อขอ

คำแนะนำการแก้ปัญหาทางด้านความคิดและการสร้างสรรค์ผลงาน จะช่วยนักศึกษาเกิด

ความมั่นใจและสามารถสรุปความคิดรวบยอดได้ทำให้ผลงานเกิดความสมบูรณ์ทุกด้านทั้ง

ความคิด รูปแบบ และเทคนิค ส่งผลให้ผลงานชิ้นนี้ได้รางวัลชนะเลิศ ชนิสรา (2564) กล่าว

ว่า “ช่วงเวลาของการแข่งขันหนูได้ปรึกษาและขอคำแนะนำจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี ทั้งในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงาน และการนำเสนอผลงาน โดยอาจารย์

แนะนำแนวทางเพ่ือพยายามทำให้เราเข้าใจในผลงานและการพูดมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีผลอย่างมาก
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ในตอนนั้นที่หนูจะต้องแข่งขันกับเวลาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ผลงาน  บนความกดดัน 

โดยเฉพาะการพูดพรีเซนต์งานที่มีความสำคัญมากต่อคณะกรรมการ ในวันสุดท้ายของการ

แข่งขันทุกคนค่อนข้างกดดันและเครียดรวมไปถึงหนูก็ด้วย แต่ด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้หนูมี

ความมั่นใจและพรีเซนต์ผลงานได้อย่างชัดเจนและแม่นยำก็ เพราะได้คำปรึกษาจากอาจารย์

จึงมีส่วนที่ทำให้หนูสามารถคว้ารางวัล “ยอมเยี่ยม” อันดับ 1 ดาวเด่นบัวหลวง ครั้งที่ 11 มา

ได”้  

การส่งเสริมโดยให้นักศึกษานำเรื่องราวใกล้ตัวมาเป็นสื่อในการแสดงทางจิตรกรรม 

แต่เรื่องราวนั้นต้องเกิดจากความบันดาลใจที่มาจากประสบการณ์ตรงของนักศึกษา นำมา

ทดลองจัดองค์ประกอบหลายๆ แบบ และทำการวิเคราะห์จากรูปแบบที่เปลี่ยนไปว่าสามารถ

สะท้อนแง่คิดหรือปรัชญาใดได้บ้าง และให้เน้นออกมาให้ชัดด้วยสีและเทคนิควิธีการ ในส่วน

ของนักศึกษาที่มีผลงานโดยเด่นอยู่แล้วแต่ไม่เข้าใจในผลงานของตน จึงต้องวิเคราะห์ให้เขา

เห็น และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาทั้งด้านความคิดและรูปบบ สามารถสะท้อนสิ่งใดได้

บ้าง 

18. โครงการพัฒนาศักยภาพศิลปินรุ่นใหม่ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “อาเซียนสัมพันธ์” จัด

โดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับจังหวัดกระบี่ นางสาว

ชนิสรา วรโยธา ได้รับคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นรับทุนศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 

15 วัน 

ในการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนไปศึกษาดูงาน ผู้จัดไม่ได้กำหนด 

หัวข้อ แต่ให้สร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ และนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ ชนิสรา 

(2564) กล่าวว่า “ระหว่างของการแข่งขันอย่างต่อเนื่องหนูก็ยังต้องรบกวนปรึกษาอาจารย์

รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี ในเรื่องของการนำเสนอผลงาน เทคนิคการพูดที่ช่วยให้ผลงานของเรา

เข้าคณะกรรมการให้ได้มากที่สุด การทำงานอย่างเต็มที่และได้รับคำปรึกษาจากอาจารย์

อย่างต่อเนื่องทำให้เกิดผลสำเร็จ” 

19. จิตรกรรมบัวหลวง นักศึกษาได้ร่วมแสดง จัดโดยมูลนิธิบัวหลวง ธนาคารกรุงเทพ 

มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดยนำโจทย์หรือหัวข้อการประกวดมากำหนดหัวข้อ 

การเรียนในรายวิชาศิลปะไทยสร้างสรรค์ 3 เพ่ือให้สอดคล้องกันและได้ผลประโยชน์ทั้ง 2

ด้าน คือในรายวิชาที่เรียนและสามารถส่งผลงานการประกวดร่วมด้วย 
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20. ศิลปกรรมกรุงไทย นักศึกษาสาขาศิลปะไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ปี 2563 จัด

โดยธนาคารกรุงไทย มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ทางสาขาวิชาได้รวบรวมข้อมูลและ

กำหนดการของการประกวด และได้ปรึกษากับทีมผู้สอนคัดเลือกผลงานที่มีแนวโน้มที่ตรงกับ

หัวข้อของโครงการประกวด เมื่อได้จำนวนผลงานที่จะส่งเข้าประกวด ทางสาขาได้จัดการ

สนับสนุนเรื ่องขนส่งผลงานสู่เวทีการประกวด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาศิลปะไทย ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถือเป็นรางวัลที่เป็นแรงบันดาลใจกระตุ้นให้รุ่นน้องในสาขามี

แรงผลักดันในการส่งผลงานเข้าประกวดในเวทีต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี

25. The Thailand international   Wind Symphony Competition มหาวิทยาลัยมหิดล   

เข้ารอบ 10 วงสุดท้าย มหิดล - small ensemble มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา โดย

การนำนักศึกษาที่เข้ารอบนั้นมาแชร์ประสบการณ์ให้รุ่นน้องต่อไป โดยอาจารย์มอบหมายให้

นักศึกษาควบคุมการซ้อมโดยนำประสบการณ์ดังกล่าวมาใช้และส่งต่อคุณภาพในลักษณะ

เช่นนี้ไปสู่รุ่นต่อๆ ไป  

26. Thailand jazz Competition มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้ารอบ10 วงสุดท้าย jazz small 

ensemble จากผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับดนตรีแจ๊ซ ทั้ง

ทฤษฎี, ประวัติศาสตร์ และการแสดงเข้าไปในสาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษาด้วย เพื่อให้

นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้กับดนตรีประเภทอ่ืนๆ อย่างเหมาะสมในอนาคต  

27. Young thai artist award (SCG) ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาประพันธ์ดนตรี ปี 2561-2563 

มีการส่งเสริมโดยการประชาสัมพันธ์ถึงการประกวดบอกถึงจุดดีในการประกวด  เพื่อให้

นักศึกษามีประสบการณ์โดยตรงทางสายวิชาชีพที่ตนสนใจรวมไปถึงการบอกถึงปลายทาง 

เงินรางวัลที่นักศึกษาจะได้รับ ในส่วนของการพัฒนานักศึกษา คือ ให้นักศึกษาทำการทดลอง

ประพันธ์เพลงจากแนวคิดอย่างเปิดกว้าง พร้อมทั้งให้นักศึกษาสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา  

28. การประกวดเดี ่ยวเครื ่องดนตรีไทยเพื ่อพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั ้งที ่ 4            

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ นักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 4 คน เหรียญเงิน 

จำนวน 1 คน มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้วยการประชาสัมพันธ์โครงการประกวดให้

นักศึกษาทราบทั่วกัน หลักจากนั้นจะมีการสำรวจความสนใจในการประกวดของนักศึกษาแต่

ละคน โดยอาจารย์จะเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ วางแผนการส่งเรื่องในการประกวดที่จะต้องมี
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การเตรียมตัวในเรื่องการฝึกซ้อม การส่งใบสมัครให้ทันเวลา การเตรียมตัวในการเดินทางไป

สถานที่จริงในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ อาจารย์จะยกตัวอย่างในการประกวดครั้งที่ผ่าน

มาหรือประสบการณ์ในการประกวดให้นักศึกษาฟังเพื่อเกิดแรงจูงใจ  หรือยกตัวอย่างรุ่นพี่ที่

เคยประกวดได้รบรางวัลเป็นแบบอย่างเพ่ือให้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจ อาจารย์คอยดูแลควบคุม

การฝึกซ้อมการบรรเลงที ่ต้องมีการปรับเปลี ่ยนให้ตรงกับเกณฑ์การประกวด โดยมีการ

ยกตัวอย่างหรือทำให้ดูเป็นตัวอย่างเพ่ือให้นักศึกษาทำตาม ก่อนขึ้นเวทีการประกวดอาจารย์

จะตรวจสอบความเรียบร้อยของเครื่องดนตรี และให้กำลังใจเพื่อลดความตื่นเต้น ความกังวล

ของนักศึกษา  

29.  การประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีต

ศิลป์ไทย" จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  Bansomdejchaopraya 

Rajabhat university นักศึกษาเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จำนวน 

2 คน มีการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักศึกษา แจ้งเวที

การประกวดให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน อธิบายรายละเอียดในการรับเข้าประกวดแข่งขัน 

เกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินการประกวด พูดชี้แนะนักศึกษาเกิดความสนใจในการประกวด ซึ่ง

นักศึกษาแต่ละคนมีความสามารถในการบรรเลงเครื ่องดนตรีไม่เท่ากัน อาจารย์จะให้

นักศึกษาแต่คนแสดงศักยภาพสูงสุดในการบรรเลงเครื่องดนตรีที่ตนเองถนัด โดยอาจารย์

ปรับพื้นฐานนักศึกษาในการบรรเลงเครื่องดนตรีให้นักศึกษาฝึกซ้อมตามคำแนะนำ บอกถึง

จุดเด่นจุดอ่อนของนักศึกษาแต่ละคนเพื่อในไปปรับปรุงพัฒนา มีอาจารย์คอยกำกับดูแล

ความก้าวหน้าอย่างใกล้ชิด  

 3.3.3 เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ 

1. สร้างแรกจูงใจด้วยการให้เงินรางวัล ทุนศึกษาดูงาน ให้คะแนนเกรด A ในรายวิชาที่

เกี่ยวข้อง  

2. การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเชิญชวนสื่อจากภายนอก มาทำข่าว

ประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปได้ทราบข่าวการประกวด 

3. สร้างขวัญและกำลังใจอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา เช่น การยกย่องประกาศเกียรติคุณ 

มอบโล่ ช่อดอกไม้ และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร  
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4. สิ่งอำนวยความสะดวกในเตรียมตัวส่งเข้าประกวด เช่น ค่าการเดินทาง สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์ ให้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

5. จำนวนเงินรางวัล หรือผลตอบแทนที่จะได้รับจากเวทีการประกวด 

6. ส่งเสริมนักศึกษาที่ยังไม่เคยส่งผลงานเข้าประกวดได้มโีอกาสเข้าร่วมรายการประกวดจน

ได้รับรางวัล  

7. อธิบายถึงผลลัพธ์จากการส่งประกวดทำให้ได้ร่วมแสดงหรือไม่ได้ หรือ ได้รับรางวัล 

ได้แก่ ชื่อเสียง ได้ทุนมาเป็นการศึกษา ได้สร้างเครือข่ายในสายงานศิลปะของตนเอง 

และได้บันทึกประวัติใช้อ้างอิงในการศึกษาต่อในระดับที ่สูงขึ ้นทั ้งในประเทศและ

ต่างประเทศ และหากมีผลงานมาก ๆ จะส่งผลในการเข้าบรรจุเป็นอาจารย์สอนใน

สถาบันการศึกษา 

3.3.4    เทคนิคในการคัดเลือกผลงานในการส่งเสริมการส่งผลงานเข้าประกวด  

1. ผลงานจะต้องมีความโดดเด่นและมีความน่าสนใจตรงตามหัวข้อที่เข้าประกวด เช่น เลือก 10 

ชิ้นงานจาก 20 ชิ้นงาน  

2. เปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนแต่ต้องเป็นงานที่ตรงกับหัวข้อการประกวดและงานนั้นต้องมี

คุณภาพจึงมีโอกาสได้รับรางวัล 

3. ทำตามกฎกติกาที่ทางผู้จัดกำหนด เช่น กำหนดการส่งงาน จำนวนชิ้นงาน หรือส่งเป็นชุด  

เทคนิคการส่ง จำนวนข้อความที่ระบุต้องไม่เกิน 50 คำ  

4. ด้านดนตรีและนาฏศิลป์เลือกจากนักศึกษาที่สนใจในการประกวด 

3.3.5 วิธีการส่งผลงาน (มีวิธีการเฉพาะที่อาจารย์เป็นผู้ออกแบบขึ้น) 

1. ส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ ส่งงานด้วยตนเอง ส่งผลงานผ่านไปรษณีย์ หรือนักศึกษา

ส่งผลงานที่อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือประสานงานกับผู้จัดให้มารับผลงาน (ข้ึนอยู่กับผู้จัด) 

2. การส่งขึ้นอยู่กับกติกาหรือเกณฑ์การประกวดของหน่วยงานที่จัด บางที่ให้ส่งประกวดหลาย

รอบ เช่น งานด้านออกแบบในการประกวดของ Thai Star packaging Awards รอบแรกเป็น

งาน SKETCH DESIGN วิดีโอนำเสนอ รอบ 2 ทำผลงานจริง คัด20ผลงาน มีเงินสนับสนุน 1 ,500 

บาท รอบตัดสิน ผ่านการนำเสนอต่อคณะกรรมการ รอบ 4 ประกาศผลเป็นตัวแทนไปประกวด

ต่างประเทศ เวที Thai Star packaging Awards อาจารย์ผู้สอนต้องรับผลงาน หรือส่งผล

งานให้นักศึกษา/ส่ง 
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3. งานด้านออกแบบนักศึกษาสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงานต่อคน หรือส่งเป็น

ชุดงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

4. งานด้านทัศนศิลป์สามารถส่งได้มากกว่า 1 ชิ้น แต่ไม่เกินจำนวนที่เกณฑ์กำหนด การส่งหลาย

ชิ้นทำให้มีโอกาสได้รับคัดเลือกเข้าร่วมแสดงและเข้ารอบรางวัล 

5. ดูจากข้อจำกัดของหน่วยงานที่จัด เช่น ลักษณะวงที่จะส่งเข้าประกวด จำนวนนักดนตรีที่จะ

บรรเลง 

6. ลักษณะเฉพาะของกรรมการ เช่น สไตล์ รสนิยม ทัศนคติ การชอบของกรรมการแต่ละคนมี

ความแตกต่างกัน จึงต้องฝึกซ้อมนึกศึกษาให้ตรงตามความชอบของคณะกรรมการ 

3.3.6 เทคนิคการติดตามผล 

1. ติดตามผลงานจากนักศึกษาที่ส่งผลงาน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการประกาศรางวัล

ด้วยว่าผลงานที่ส่งได้รับรางวัลหรือไม่ 

2. งานด้านการออกแบบจะมีการติดตามการประกวดแต่ละรอบ แล้วให้ผู้เข้ารอบไปทำงานจริง 

มานำเสนอต่อคณะกรรมการ อาจารย์ต้องไปลุ้นให้กำลังใจ 

3. ติดตามในช่องทางที่ผู้จัดกำหนด เช่น เว็บไซต์ Facebook Line ส่งผลทาง e-mail ให้กับ

ผู้เข้าร่วมประกวด ส่ง SMS ส่งจดหมายทางไปรษณีย ์

4. อาจารย์ที่ปรึกษาสอบถามเครือข่ายศิลปะ เช่น กรรมการตัดสิน เจ้าหน้าที่จัดงานประกวด 

ทำให้สามารถทราบผลการประกวดรวดเร็วและได้ทราบข้อมูลเชิงลึกถึงข้อวิพากษ์หรือ

ข้อเสนอแนะในผลงาน จะให้นำมาเป็นข้อมูลให้นักศึกษานำไปพัฒนา 
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4.1 ความรู้ที่ได้ในการจัดการความรู้ 

ได้ศึกษาค้นคว้าก่อนที่จะดำเนินการส่งเสริมนักศึกษา ว่ามีกิจกรรมประกวดที่เกี ่ยวข้องกับ

รายวิชาที่ทำการสอนมีที่ใหนบ้าง เลือกเวทีการประกวดที่ตรงกับหัวข้องานที่มอบหมายให้นักศึกษา และ

ตรงกับช่วงเวลาของบทเรียนนั้น ๆ หรือไม่ ถ้าเป็นงานด้านออกแบบบรรจุภัณฑ์จัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง และจะ

เปิดโอกาสให้ส่งสองรอบและตรงกับช่วงปีการศึกษาที่มีการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง ผู้สอนจึงแบ่งการส่ง

ประกวดออกเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1 จะฝึกให้นักศึกษาทดลองส่งรอบแรกก่อนเพ่ือจะได้

ประสบการณ์เกิดการเรียนรู้จากการนำเสนอผลงานอื่นๆ ที่ร่วมส่งประกวด จะนำมาพัฒนาตนเองเพื่อส่ง

ประกวดรอบท่ีสองในรายวิชา การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์  

งานประกวดสื่อโฆษณาสิ่งแรกอาจารย์ต้องรู้ก่อนว่าเทรนด์ (Trend) ช่วงเวลานั้นมีความนิยมหรือ

ความต้องการแบบใหน และเครื่องมือที่ใช้เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปอะไรในการผลิตสื่อโฆษณา นักศึ กษาที่

ส่งผลงานจะได้รับการอบรบเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โดยวิทยากรมืออาชีพเฉพาะด้านผลิตสื่อโฆษณา

มาให้ความรู้และยกตัวอย่างประสบการณ์การทำงานให้เป็นกรณีศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการในแบบ

เดียวกันนี้จะเกิดขึ้นกับเวทีการประกวดทางด้านศิลปะการออกแบบเกือบทุกเวที บางเวทีก็มีการคัดเลือก

ก่อนและให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบมีสิทธิ์เข้าอบรม นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจเสมือนกับการได้รับรางวัล  เช่น 

การประกวดของสภากาชาติ นอกจากอบรบเชิงปฏิบัติการแล้วยังให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานระบบของการ

บริจาคเลือด และได้รับการอบรมโดยโปรดักชั่นที่เชี ่ยวชาญด้านนี้ การประกวด Thailand Animator 

Festival นักศึกษาจะได้ทำตั้งแต่ฟรีโปรดักชั่น (pre-production) ไปถีงโปรดักชั่น (post-production) 

และมีทั้งการสตอรี่บอร์ดที่มีบุคลากรในสายงานมาสอนและครูด้านการแสดงมาแสดงสดเพื่อสร้างแอนิ

เมชั่น การประกวดของ SCG ก็เช่นกันนอกจากอบรบเชิงปฏิบัติการแบบเข้าค่ายต่อเนื่องหลายวันแล้ว

ยังให้ศึกษาดูงานภายในโรงงานการผลิต การประกวด แอดด้า (Adda) จะมีการอบรมและให้ศึกษาดูงาน

โรงงานผลิตรองเท้า จากนั้นให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติการออกแบบ และทำต้นแบบด้วย

ตนเอง กิจกรรมเหล่าทำให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาด้านทักษะที่เปลี่ยนแปลงไปที่ดีขึ้นจากการเรียนในชั้น

เรียนได้อย่างชัดเจน  
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สำหรับงานประพันธ์เพลงจะส่งเสริมให้นักศึกษาฝึกอธิบายแนวความคิดก่อน โดยให้ศึกษาจาก

วรรณกรรม หรือเรื่องวิทยาศาสตร์โดยการถอดสูตรตัวเลขมาเป็นเสียง เมื่อนักศึกษามีความคิดที่ชัดเจน

แล้วจากนั้นให้นำมาวางแนวเพลง  

การประกวดของเวทีใหม่ๆ มีเกิดขึ้นเรื่อย ๆ ในรอบปี มักจะพบเห็นตามสื่อออนไลน์จะไม่ปรากฎ

ข้อมูลเชิงลึกที่จะมาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาได้ อาจารย์จึงมีความจำเป็นต้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม

ในสิ่งที่ผู้จัดประกวดต้องการ รูปแบบการประกวด เกณฑ์ หรือให้ทางผู้จัดเข้ามาอธิบายให้นักศึกษาฟังหาก

มาไม่ได้ อาจารย์ก็เป็นคนนำมาถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ 

ปัญหา อุปสรรค ในการจัดการความรู้ การส่งงานเข้าร่วมประกวดหากต่างคนต่างส่งสิ่งแรกที่

พบคือค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าขนส่งจะสูง และอาจารย์ที่ส่งเสริมการประกวดไม่รู้ว่าผลงานที่ส่งมีลักษณะ

อย่างไรเป็นนักศึกษาคนใด แนวทางแก้ไขเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของนักศึกษา คืออาจารย์เป็นคนรวบรวมผลงาน

และถ่ายรูปผลงานกับเจ้าของผลงานเก็บไว้เป็นข้อมูลในการติดตามผล เมื่อรวบรวมแล้วอาจารย์ผู้สอน

ดำเนินการส่งให้ หมายรวมถึงการประกวดอื่นๆ ด้วยที่อาจารย์ดำเนินการให้และออกค่าใช้จ่ายด้วย

งบประมาณส่วนตัว 

อุปสรรคในการดำเนินการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ขาดความรู้เชิงลึกของเทคนิคเฉพาะที่เวทีการ

ประกวดกำหนด เช่น ด้านภาพยนตร์ แอนิเมชั้น (Animation) และขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ที่เพียงพอต่อ

ความต้องการ ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมนักศึกษาส่งงานเข้าร่วมแข่งขันในเวทีใหม่ๆ ที่ใหญ่กว่าและการ

แข่งขันสูงกว่าได ้

การประกวดด้านดนตรีเวลาที่นักศึกษาเริ่มต้นทำงานเพ่ือส่งประกวดจะไม่มีเรื่องค่าใช้จ่าย แต่เมื่อ

ส่งแล้วและได้รับคัดเลือกให้เข้ารอบสิ่งที่ตามมาจะมีเรื ่องค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น เช่น ค่าจ้างนักดนตรีจาก

ภายนอกสถาบัน ค่าเช่าสถานที่ฝึกซ้อม อาจารย์จึงต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยการแทนที่จะจ้างนักดนตรีจาก

ภายนอก มาเสาะแสวงหานักศึกษาร่วมชั้นเรียนหรือชั้นปีอื่นที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการและสามารถมา

รวมเป็นวงได้ และบางครั้งต้องปรับบทประพันธ์เพลงใหม่ให้สอดคล้องกับความสามรถของนักดนตรีที่มีอยู่ 

ปัญหาในการประชุม การนัดประชุม มีปัญหาเรื่องเวลาที่ตรงการตรงกับการอบรมต่างๆ หรือ

ตรงวันที่ขออนุญาตไปราชการ หรือตรงกับชั่วโมงสอน เวลาในการประชุมนานเกินไปทำให้บางท่านไม่

สามารถเข้าประชุมได้ครบเนื่องจากมีภาระงานสอน ดังนั้นการประชุมออนไลน์จะมีความสะดวกขึ้นและ

ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ หรือทบทวนกำหนดการประชุมร่วมกันก่อนนัดประชุมครั้งต่อไป 
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4.2 ปัญหาที่พบในการดำเนนิการจัดการความรู้ด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบ 

1. งานด้านศิลปะการออกแบบเมื่อทำงานเสร็จตามกำหนด ต้องเตรียมนักศึกษา ฝึกการนำสนอ

ผลงานต่อคณะกรรมการ นักศึกษาบางคนไม่เคยนำเสนอ ซึ่งการนำเสนอบางเวทีประกวดจะใช้

เวลาอย่างน้อย 5 นาที อาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องฝึกนักศึกษาให้เคยชินและกล้าแสดงออกต่อหน้า

คณะกรรมการ ซึ่งบางเวทีนักศึกษาค่อนข้างตื่นเต้นมาก  

2. การขอรถเพ่ือไปส่งผลงานเข้าประกวด บางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย เช่น ค่าทางด่วน ค่าตอบแทน

คนขับ(กรณีพิเศษ) หรือบางครั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต้องขับรถไปเอง 

3. อาจารย์ที่ปรึกษาจะดำเนินการติดต่อประสานงานทุกอย่าง เช่น การประชาสัมพันธ์ การถ่ายภาพ

งบประมาณท่ีใช้ในการสนับสนุน 

4. นักศึกษาขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานส่งประกวด เนื่องจาก อุปกรณ์การผลิตผลงานไม่พร้อม  

5. ขาดผู้ประสานงานภายในองค์กรกับเวทีการประกวดระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษาขาดโอกาส

ในการส่งประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ 

6. นักศึกษาขาดทักษะขาดความกระตือรือร้น ขาดความมั่นใจในการสร้างผลงานเพ่ือส่งเข้าประกวด 

และคุณภาพของผลงานรูปแบบงาน และเทคนิค ไม่แปลกใหม่ ขนาดผลงานมีขนาดเล็กขาดความ

โดดเด่น ไม่ดึงดูดสายตาแก่คณะกรรมการ ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการพัฒนา 

 

4.3 ปัญหาที่พบในการดำเนินการจัดการความรู้ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ 

1. ห้องปฏิบัติการซ้อมไม่เพียงพอในการฝึกซ้อม และช่วงเวลาในการซ้อมมีจำกัดเนื่องจากรายวิชา

เรียนมีทั้งวันทำให้จัดสรรเวลาในการฝึกซ้อมได้ยาก 

2. การส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ในประเภทการประพันธ์เพลงและการปฏิบัติเท่านั้น การ

ประกวดที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสาขาไม่สามารถทำได้สมบูรณ์ เนื่องจาก

ห้องปฏิบัติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องยังไม่ตอบสนองต่อการแสดงออก เช่น ไม่มีโปรแกรมม (DAW-Digital 

work station) , คอมพิวเตอร์ เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษา ซึ่งตรงนี้เป็นปัญหามาก เพราะองค์

ความรู้ทุกอย่างที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหลักใน

การเรียนรู้ 
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3. ขาดงบประมาณในการสนับสนุนในระหว่างการประกวดและระหว่างการฝึกซ้อม ซึ่งองค์กรไม่ได้

ให้ความสำคัญที่กระบวนการหรือขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนส่งผลงาน

เข้าประกวด แต่ต้องการแค่ผลสัมฤทธิ์หากไม่ได้รางวัลจะไม่ได้รับการสนับสนุน 

4. อาจารย์ที่เป็นผู้ฝึกสอน จะต้องจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในการสนับสนุนนักศึกษาเอง 

 

4.4 ประเมินและกลั่นกรองความรู้ 

จากการส่งไปให้ภาควิชาช่วยกระจายความรู้ไปให้อาจารย์และนักศึกษาในคณะทดลองปฏิบัติ 

และได้สอบถามไปยังนักศึกษากลุ่มที่รับบริการก่อนและหลัง นำมาให้กรรมการได้พิจารณาจุดแข็งและ

จุดอ่อนจากอาจารย์ผู้นำไปใช้ อีกทั้งได้ตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุงเนื้อหาให้ครบถ้วน สมบูรณ์และ

ทันสมัย และเมื่อทางฝ่ายเลขานุการแก้ไขตามที่ประชุมเสนอแนะแล้ว ให้ดำเนินการเผยแพร่ผ่านช่องทาง

ของเว็บไซต์คณะฯ ต่อไป  

การดำเนินงานสิ่งแรกที่พบ คือเป็นการส่งเสริมเทคนิคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดระหว่าง

กรรมการด้วยกัน จนเกิดองค์ความรู้ที่เป็นการบูรณาการณ์ข้ามศาสตร์ที่เข้มแข็งมากขึ้น และ ได้ทราบ

ข้อมูลเวทีการประกวดมากขึ้น ถือว่าเป็นการสร้างแรงจูงใจอย่างหนึ่งให้กับกรรมการในการนำไปส่งเสริม

นักศึกษา หลังจากที่นำไปใช้พบว่า อาจารย์อชิตา  เทพสถิต และอาจารย์ณัฐพล ดีคำ ได้นำองค์ความรู้ที่

ได้ไปส่งเสริมนักศึกษาในรายวิชาที่สอนส่งงานเข้าประกวดในเวที True Young Producer Award และ 

“Young Thai Artist Award 2020” แต่ยังไม่ประกาศผล ฉะนั ้นในส่วนของอาจารย์ในคณะนำไปใช้

จำนวน 3 ท่าน เช่น อ.สุระจิตร แก่นพิมพ์, ผศ.ธนเดช วรวงษ์ และอ.นรากร สิทธิเทศ ยังอยู่ในช่วงพัฒนา

เตรียมพร้อมนักศึกษาในการประกวดในช่วงต้นปี 2565  

 ผลจากการจัดการความรู้ พบว่าอาจารย์ณัฐพล ดีคำ ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้นำพัฒนา
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา เข้าประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 
2564 “Young Thai Artist Award 2021” ยังไม่ประกาศผล  

อ.อชิตา  เทพสถิต สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะการออกแบบและเทคโนโลยี ส่งเสริม

นักศึกษาชั้นปีที่  3 เข้าร่วมประกวด True Young Producer Award แต่ยังไม่ประกาศผล 

ผศ.จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา โครงการนวัตกรรมการออกแบบทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ “ผ้าใย

กล้วย” จัดขึ้น ระยะ 1 พฤษภาคม -30 มิถุนายน 2564 และระยะ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ประกาศ

ผล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นักศึกษาได้รับรางวัล ประเภทออกแบบสร้างสรรค์  ดังนี้ นาย ชินภัทร 

ชมภูนุช นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่  3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน “อ้อมกอดที่อบอุ่น”  
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นาย กรดนัย ฤทธิชัย นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั ้นปีที่  2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ผลงาน “Traveler”  นางสาวอิสรีย บุรีรักษ์ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่  2 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “Banana fiber Bag”  

อาจารย์นริศรา  พันธ์ธาดาพร ได้ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาเข้าการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรี

ไทยและขับร้องระดับชาติ เหรียญทองเดี่ยวซอด้วง นางสาวปุญญิศา อ่อนสมสวย สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์

ไทยศึกษา และการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ เหรียญทองเดี่ยวขลุ่ยเพียงออก 

นายปราบดา ป้อมยุคล  สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จัดโดย วิทยาลัยการ

ดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ดังนั้นการส่งเสริมอาจารย์ทั่วไปนั้น เริ่มต้นจากการที่อาจารย์รู้วิธีการส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วม

ประกวด และสนับสนุนนักศึกษาในรายวิชาที่สอน ให้อาจารย์เข้าสู่กระบวนการตามคู่มือจัดการความรู้

ฉบับนี้ด้วยตนเองจะได้ต่อยอดองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้กับรายวิชาอ่ืนๆ ที่ทำการสอนต่อไป  
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ทัศนศิลป ์  หมายถึง ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะ 

ไทย สื่อผสม ภาพถ่าย  

ศิลปะการออกแบบ หมายถึง ผลงานที่เกี่ยวกับศาสตร์การออกแบบ เช่น ออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์ ออกแบบนิเทศศิลป ์นวัตกรรมการออกแบบ ออกแบบ

แฟชั่น ออกแบบภายใน เครื่องป้ันดินเผา  

ศิลปะการแสดง หมายถึง ผลงานด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์ไทย ดุริยางค 

ศิลป ์

งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มี 

ความเป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสม

ตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนา

จากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถในการ

บุกเบกิศาสตร์ อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็น

ที่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจับกลุ่มศิลปะ ของอาเชียนงาน

สร้างสรรค์ทางศิลปะ 
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กานนท์ แก้วขำ. รางวัลเหรียญเงิน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่. ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่ 

เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ.์ 

กัญญา ตู้พิจิตร์. 2564. รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์. โครงการทุนการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  

เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงษ์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี, กรุงเทพฯ. 

ชนิสรา วรโยธา. 2561. มิติทับซ้อน. รางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง. หอศิลป์สมเด็จ 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery, กรุงเทพฯ. 

ชรัณปกรณ์ สุทธิประภา. รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวปี่ใน. ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่ 

เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ.์ 

ทศพล พรหมแก้ว. รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง เดี่ยวจะเข้. ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพื่อพัฒนาทักษะ 

แก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ.์ 

ปภาวิน อักโขสุวรรณ, พิมพ์ผนิต แก่นจันทร์, อาภาภัชร แย้มเปี่ยม, นลินี นวลไม้ และอิสรียา วงศ์แก้ว. 

2563. Plood Blood. รองชนะเลิศอันดับ 3, โครงการ“BRAND’S Young Blood…พลังเลือด

ใหม่ต่อพลังชีวิต กับความภาคภูมิใจ ของการให้ “ชีวิต”. สภากาชาดไทย. กรุงเทพฯ. 

ปราบดา ป้อมยุคล.2564.รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ.เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย. 

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพฯ. 

ปุญญิศา อ่อนสมสวย.2564.รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซอด้วง.เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย. 

วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา, กรุงเทพฯ. 

พลภัทร สร้อยทอง. 2563. บรรจุภัณฑ์อาหารสุนัข LUCKY Dog Food. ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับ Asia  

Star Packaging Awards 2020. สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย. กรุงเทพฯ. 

พัทธนันท์  มาอ่วม, สกฤษฎ์พร แก้ววิเศษ, ธนเดช ขำวารี, สิรภพ พึ่งพัก และกัญญาภัทร สังข์เดช. 2563.  
หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง. รองชนะเลิศอันดับ 2, โครงการ“BRAND’S Young Blood…พลัง

เลือดใหม่ต่อพลังชีวิต กับความภาคภูมิใจ ของการให้ “ชีวิต”. สภากาชาดไทย. กรุงเทพฯ.  
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ภักตร์ศิริ ธนกิตต์วรวิบูล. 2564. รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์. โครงการทุนการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าบรม 

วงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงษ์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี, กรุงเทพฯ. 

ภัทรมนัส ม่วงราบ, นิสา คำเจริญ และฐาปนพงษ์ ชมภูพื้น. 2562. ทีม SIREN. “Stop Sexual  

Exploitation: หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์”, กรุงเทพฯ. 

เมธิณี ประยาตร์กุล, สิริญญา ชูวรเวช และฑริกาญจน์ สุคนธากร. 2562. CYCUS. Thailand Animator  

Festival 5. 10 ผลงานที่ยอดเยี่ยม, โครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการ

สนับสนุนเครือข่าย SME. สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ. 
รุ่งทิพย์ โชติเนตร. 2563. โคมไฟแมงป๋อง. รางวัลที่ 2, การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สีดำให้เป็น 

ผลิตภัณฑ์สีเหลือง, ร้าน Loft siam Discovery, กรุงเทพฯ 

วลัยมาศ ผดงใจ. 2563. กระเป๋าสตางค์ไพ่โพดำ. รางวัลที่ 3, การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สีดำให้เป็น 

ผลิตภัณฑ์สีเหลือง, ร้าน Loft siam Discovery, กรุงเทพฯ 

วรพล อนันตพงษ์. 2562. จานใบเดียว. Thailand Animator Festival 5. 10 ผลงานทีย่อดเยี่ยม,  

โครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME. สสว. 

ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ. 

วีรวัฒน์ มณีวงศ์. รางวัลเหรียญทอง เดี่ยวปี่ใน. ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน  

ระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ.์ 

วุฒิชัย เอี่ยมธนากุล.ชนะเลิศเหรียญทอง เดี่ยวซออู้ (คะแนนสูงสุด).ประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือ 

พัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, อุตรดิตถ.์ 

ศิริพร บุรินทรโกษฐ. 2564. รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์. โครงการทุนการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าบรม 

วงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงษ์. คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพฯ. 

สุนิษา นิราช. 2563. ต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่. รางวัลที่ 3, Thai Star Packaging Awards 2020. กลุ่ม 

ส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

กองประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย. กรุงเทพฯ. 

อัครพล แสงสว่าง. 2563. โจโฉ. รางวัลดีเด่นสาขาการประพันธ์ดนตรี, โครงการรางวัลยุวศิลปินไทย.  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กรุงเทพฯ. 
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ภาคผนวก ก. ภาพกิจกรรมการระดมความรู้และประสบการณ์ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ 

 ภาคผนวก ข. ภาพกิจกรรมการส่งเสริมนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวด     

ภาคผนวก ค. แบบสรุปการจัดการความรู้ KM1 KM2 และ KM3 
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ภาพกิจกรรมการประชุมคร้ังที่ 1 การระดมความรู้และประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์  

วันที่ 23 กุมภาพันธ ์2564  เวลา 10.00-12.00 น. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 2 การระดมความรู้และประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์  

วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 -16.00 น. 
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ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 3 การระดมความรู้และประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์  

วันที่ 22 มีนาคม 2564  เวลา 13.30-15.30 น. 
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ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 4 การระดมความรู้และประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์  

วันที่ 22 เมษายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. 

 

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 5 การระดมความรู้และประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น. 
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ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 6 การระดมความรู้และประสบการณ์เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์ 

วันที่  31 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00-12.00 น. 

 
 

ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 7 สรุปความรู้และประสบการณ์ 

เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวดด้านศิลปกรรมศาสตร์  

วันที่ 11 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30-15.00 น. 
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ภาพกิจกรรมการประชุมครั้งที่ 8 การแบ่งปันความรู้เร่ืองเทคนิคการส่งผลงานเข้าประกวด

ด้านศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์กลุ่มเป้าหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิ  

วันที่  22 มิถุนายน 2564  เวลา 10.00-12.00 น. 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปุญญิศา อ่อนสมสวย 

นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง เดี่ยวซอด้วง 

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย" 

จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โดยมีอาจารย์นริศรา พันธุ์ธาดาพร  เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นายปราบดา ป้อมยุคล 

นักศึกษาชั้นปี 2 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ได้รับรางวัลเหรียญทอง เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ 

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้องระดับชาติ “เสริมประสบการณ์ สืบสานสังคีตศิลป์ไทย" 

จัดโดย วิทยาลัยการดนตรี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

โดยมีอาจารย์นริศรา พันธุ์ธาดาพร เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวุฒิชัย เอี่ยมธนากุล รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง   

เดี่ยวซออู้ (คะแนนสูงสุด) 

รายการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2561 

โดยมีอาจารย์นริศรา พันธุ์ธาดาพร เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายทศพล พรหมแก้ว รางวัลชนะเลิศ 

เหรียญทอง เดี่ยวจะเข้  

รายการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2561 

โดยมีอาจารย์นริศรา พันธุ์ธาดาพร เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายวีรวัฒน์ มณีวงศ์   

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา    ได้รับรางวัลเหรียญทอง เดี่ยวปี่ใน 

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2561 

โดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 

 
ขอแสดงความยินดีกับ  นายกานนท์ แก้วขำ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2561 

โดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 
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ขอแสดงความยินดีกับ นายชรัณปกรณ์ สุทธิประภา นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง เดี่ยวปี่ใน 

ในการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยเพ่ือพัฒนาทักษะแก่เยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2561 

โดยมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์ ชุ่มเย็น เป็นผู้ดูแลควบคุมการฝึกซ้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการ

ประกวดงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ประเภทการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อุปกรณ์อัจฉริยะพลังงาน 

และสิ่งแวดล้อม ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 Thailand Research Expo 2020 ในหัวข้อวิจัย

เรื่อง การพัฒนา mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android เรื่องศาสตร์และศิลป์การดนตรี

ไทย คณะผู้วิจัย 1. นายน่านฟ้า  เสรี  2. นางสาวบุษบา  บุญเกิด 3. นางสาววิลาวัณย์  ม่วงขาว 

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์บรรทม. น่วมศิริ 2. อาจารย์ ดร. สุภาสิรีร์  ปิยะพิพัฒน์ 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับศึกษาที่ได้รับรางวัล “นริศรานุวัดติวงศ์” ประจำปี

พุทธศักราช 2564 วันที่ 4 เม.ย. 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
นางสาวกัญญา ตู้พิจิตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ 

นางสาวภักตร์ศิริ ธนกิตต์วรวิบูล สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ 
 

   
 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายอัครพล แสงสว่าง 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา ภาควิชานาฏดุริยางคศิลป์  

โดยอาจารย์ณัฐพล ดีคำ เป็นที่ปรึกษา ได้รับรางวัลดีเด่น สาขา”การประพันธ์ดนตรี” ชื่อผลงาน “โจโฉ” 
จากโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 “Young Thai Artist Award 2020”  

รับโล่พระทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 
และเงินรางวัล 50,000 บาท เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563  
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คณะกรรมการมูลนิธินริศรานุวัดติวงศ์ มีมติเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2564 เห็นชอบให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับรางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ประจำปีพุทธศักราช 2564 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

นางสาวศิริพร บุรินทรโกษฐ สาขาวิชาศิลปะไทย ภาควิชาทัศนศิลป์ 
 

 

 

 

 
 



62 
 

 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดี กับนางสาวสุนิษา นิราช สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ ยังไม่มีวางจำหน่ายในท้องตลาด (ND) 

ในงาน Thai Star Packaging Awards 2020 จัดโดย กลุ่มส่งเสริมการออกแบบอุตสาหกรรม  

กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกองประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2563  

โดยรับรางวัลที่ไบเทคบางนา ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 
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       นายพลภัทร สร้อยทอง นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 4 ส่งผลงานการออกแบบ บรรจุ
ภัณฑ์อาหารสุนัข LUCKY Dog Food ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย 
(SC) ในงาน ThaiStar Packaging Awards 2020) จากผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 519 ผลงาน ได้
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดระดับ Asia Star Packaging Awards 2020 ประเภทต้นแบบ บรรจุ
ภัณฑ์เพื ่อการจัดจำหน่าย (SC) จัดโดย สหพันธ์การบรรจุภัณฑ์แห่งเอเชีย (The asian packaging 
federation : apf ) จัดตัดสินดำเนินการโดยเลขาธิการสหพันธุ์ประเทศไทย แต่ประธานเป็นประเทศตรุกี 
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 ผลการประกวดบรรจุภัณฑ์ (AsiaStar Packaging Awards 2020 )ผ่านมา
คณะกรรมการมีมติ เห็นชอบ ให้ผลงานบรรจุภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ ของนายพลภัทร สร้อยทอง 
ได้รับรางวัล AsiaStar Packaging Awards 2020 ประเภทบรรจุภัณฑ์ระดับนักเรียน นักศึกษา (Student 
Category) ) ได้รับรางวัล มา 1 รางวัล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา อาจารย์สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นที่ปรึกษา การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 
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คณะศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่  3  สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาศิลปะ
การออกแบบและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรางวัลการประกวดวีดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ 

“BRAND’S Young Blood…พลังเลือดใหม่ต่อพลังชีวิต กับความภาคภูมิใจ ของการให้ “ชีวิต” จำนวน 2 
รางวัล ได้แก่ 

1. รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หมูหมึกกุ้งหุงอุ่นตุ๋นต้มนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี 

2. รางวัลชมเชย 3 รางวัล ไดแ้ก่ ทีม Plood Blood มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 
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ประกาศผลการคัดเลือก 10 ผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุด ของ Thailand Animator Festival 5 

สนับสนุนโดย โครงการพัฒนาเครือข่าย Digital Content ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ปี 

2562 โดย สสว. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร 

ลำดับ 9. CYCUS โดยเมธิณี ประยาตร์กุล/สิริญญา ชูวรเวช/ฑริกาญจน์ สุคนธากร 

ลำดับที่ 10. จานใบเดียว โดย วรพล อนันตพงษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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การประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมกุมารี ครั้งที่ 15 True Young Producer Award 2019 ในหัวข้อ 

“Stop Sexual Exploitation: หยุดแสวงหาประโยชน์ทางเพศบนออนไลน์”  

ทีม SIREN นายภัทรมนัส ม่วงราบ, น.ส.นสิา คำเจริญ, นายฐาปนพงษ์ ชมภูพื้น คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ 20 ทีม จาก 515 ทีม 40 สถาบันทั่ว

ประเทศ โดยมีอาจารย์อชิตา เทพสถิต เป็นที่ปรึกษา 
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การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สีดำให้เป็นผลิตภัณฑ์สีเหลือง ของร้าน Loft siam Discovery   

นักศึกษาสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปี 3 ได้รับ 2 รางวัล ดังนี้ 

น.ส. รุ่งทิพย์ โชติเนตร ได้รางวัลที่ 2 โคมไฟแมงป๋อง และ 

น.ส.วลัยมาศ ผดงใจ ได้รางวัลที่ 3 กระเป๋าสตางค์ไพ่โพดำ  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา เป็นที่ปรึกษา 

 
น.ส.ชนสิรา วรโยธา นักศึกษาจิตรกรรมชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ 1 ศิลปินดาวเด่นบัวหลวง 

101 ประจำปี 2561 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ The Queen’s Gallery 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์ จันทรรังสี เป็นที่ปรึกษา 
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โครงการนวัตกรรมการออกแบบทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ “ผ้าใยกล้วย”  

นักศึกษาได้รับรางวัล ประเภทออกแบบสร้างสรรค์  ดังนี้ 

นาย ชินภัทร ชมภูนุช นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 3  

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงาน “อ้อมกอดที่อบอุ่น”   

นาย กรดนัย ฤทธิชัย นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 2  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงาน “Traveler”   

นางสาวอิสรีย บุรีรักษ์ นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ชั้นปีที่ 2  

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงาน “Banana fiber Bag”  
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ประธานกรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนฤทธิ์  จันทรรังสี 

กรรมการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพร  ระวีศิริ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ เจริญพงษ์มาลา 

อาจารย์ยุทธศักดิ์ พลายภู่ 

อาจารย์ณัฐพล  ดีคำ 

อาจารย์สุจิตรา  พาหุการณ์ 

อาจารย์ธนาพร  ประกอบดี 

อาจารย์อชิตา  เทพสถิต 

อาจารย์นริศรา  พันธ์ธาดาพร 

เลขานุการ   นางสายชล วงค์เมือง 

ผู้ช่วยเลขานุการ   นางสาวแม้นมาส  มูลแก่น 

ผู้ช่วยเลขานุการ   นางสาววรรัตน์  กลิ่นทอง 

 

 

 

 

 

 

 

 


