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องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ 4.1

การวิจัย
(สกอ.) ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้

วิทยาลัยชุมชนต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแ นวทางการดาเ นินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริม
สนับสนุนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัย และการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริม แล ะ
พัฒนาสมรรถนะแก่ครูประจาและทีมวิจัยและการสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นเน้นงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจากชุมชน

เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

คะแนน 1
การดาเนินการ
1หรือ 2 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ผลการประเมินตนเอง
มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 1 มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามแผนการวิจัย
ของวิทยาลัยและดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนตราดให้ความสาคัญกับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
โดยได้กาหนดแผนงานวิจัยไว้ในแผนกลยุทธ์ของวิทยาลัย และกาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการทางาน
ตามคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรีย นรู้ตลอดชีวิต
และได้มีคาสั่งวิทยาลัยชุมชนตราดเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยฯ โดยมี
ดร. กุณฑล งาเจือ รองผู้อานวยการวิทยาลัยชุมชนด้านการวิจัย เป็น
ผู้กากับติดตาม การทางาน ให้แผนวิจัย แผนทานุบารุงศิลปะ
วัฒนธรรม และแผนบูรณาการตามโครงการจัดการความรู้เพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปี รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานทุกไตรมาส

หลักฐาน
4.1.1.1 แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ตราด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558-2562)
4.1.1.2 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชน
ตราด ประจาปีงบประมาณ 2560
4.1.1.3 คาสั่งวิทยาลัยชุมชนตราดที่
186/2559 เรื่อง มอบหมายบุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่และรับผิดชอบงานตามโครงสร้าง
วิทยาลัยชุมชนตราดประจาปีงบประมาณ
2557-2560
4.1.1.4 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 2 มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ใ นชุมชนเกี่ยวข้อง และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
ศูนย์วิจัยฯได้จัดทาระบบการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้าง
สร้างสรรค์ในชุมชนโดยได้กาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
ศูนย์วิจัย โดยมี ดร. กุณฑล งาเจือ รองผู้อานวยการด้านการวิจัย ทา
หน้าที่กากับดูแลให้การดาเนินงานเป็นไปตามระบบที่กาหนดไว้
ซึ่งการเผยแพร่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของวิทยาลัย แต่ละ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในชุมชน ได้มีงบประมาณที่กาหนดไว้
ในโครงการ และนาเสนอในรูปของการจัดนิทรรศการทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัดตราด รวมถึงมีการจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
และ

หลักฐาน
4.1.1.4 คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.1.2.1 รายงานผลการดาเนินงานศูนย์วิจัยและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ปีงบประมาณ
2560
4.1.2.2 แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
4.1.2.3 รายงานผลการดาเนินงานประจาปี
งบประมาณ 2560
4.1.2.4 หนังสือสถาบันวิทยาลัยชุมชนที่ ศธ
0595(5)/1389 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
เรื่อง ขอความร่วมมือวิทยาลัยชุมชน
เข้าร่วมโครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของวิทยาลัยชุมชนสู่
สาธารณะ
4.1.2.5 รายงานผลการเข้าร่วม จัดนิทรรศกร
เผยแพร่ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของวิทยาลัย

69

มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 3 มีการนาผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มาใช้กับการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดาเนิน
โครงการวิจัยเรื่อง “เพลงพื้นบ้าน : บทบาทที่มีต่อสังคมจังหวัด
ตราด” ซึ่งผลงานวิจัยพบว่าเพลงพื้นบ้านมีบทบาทต่อสังคมจังหวัด
ตราด ได้แก่
(1) บทบาทในการให้ความบันเทิง
(2) บทบาทในการให้การศึกษาแก่คนในสังคม
(3) บทบาทในการควบคุมสังคม
(4) บทบาทในการเป็นเครื่องระบายความคับข้องใจ
(5) บทบาทในฐานะเป็นสื่อมวลชน
(6) บทบาทในการอนุรักษ์และเผยแพร่วรรณคดีไทย
(7) บทบาทในการสืบทอดพระพุทธศาสนา
(8) บทบาทในการทานุบารุงประเพณีอันดีงามของสังคม
ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 ซึ่งอยู่ภายใต้ปีงบประมาณ 2560
อาจารย์ผู้สอนได้มีผลงานวิจัยเรื่องนี้มาใช้ในการจัดการเรีย นการสอน
คือ รายวิชาจังหวัดศึกษา สอนโดย ดร.กุณฑล งาเจือ อาจารย์
เพราเพ็ ญ รัตนดี และอาจารย์กรกนก ปานอาพันธ์ ได้นาเนื้อหา
ของเพลงพื้นบ้านที่มีในจังหวัดตราดมาใช้ในการจัดการเรีย นการสอน
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนตราด รุ่ น 2557 ทุ ก สาขาวิ ช า
ประกอบด้วย สาขาวิชาการปกครองท้อ งถิ่น สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการบัญชี

หลักฐาน
4.1.3.1 รายงานผลการนาผลงานวิจัยเรื่องเพลง
พื้นบ้าน : บทบาทที่มีต่อสังคมจังหวัดตราด
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจังหวัด
ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
 4 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้
ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ครู
ประจา

ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนตราดตระหนักในความสาคัญของการดาเนินงานตาม
พันธกิจด้านการวิจัย จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่ครู
ประจาและบุคลกรอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยได้
ดาเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน 2 ลักษณะ
คือ
1. ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณนักวิจัยแก่ครูประจาในการประชุม
ครูผู้สอนภาคการศึกษาที่ 1/2559 ภาคการศึกษาที่ 2/ 2559 รวมถึงมี
การแจกเอกสารจรรยาบรรณวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
จรรยาบรรณนักวิจัยไปพร้อมกันด้วย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมด้านการวิจัยจานวน 2
โครงการคือ
2.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคกลางและ
ภาคตะวันออกด้านการวิจัยชุมชน มีบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราด
เข้าร่วมโครงการจานวน 4 คน ณ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
2.2 สนับสนุนให้บุคลากรสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้าง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 ณ
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งมีบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนตราดได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับการอบรมจานวนทั้งสิ้น 6 คน

หลักฐาน
4.1.4.1 รายงานการประชุมปฐมนิเทศ
อาจารย์ผู้สอนวิทยาลัยชุมชนตราด ประจาปี
การศึกษา 2559
4.1.4.2 หนังสือวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
ที่ ศธ 0595.07/1037 ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2560 เรื่อง โครงการพัฒนา
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนภาคกลางและภาค
ตะวันออกด้านการวิจัยชุมชน
4.1.4.3 หนังสือมหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ศธ 6200/ว03803 ลงวันที่ 1มิถุนายาน
2560 เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
(ลูกไก่) รุ่นที่ 5
4.1.4.4. วุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
(ลูกไก่) รุ่นที่ 5
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มี ข้อ
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
วิทยาลัยชุมชนตราดได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
 5 มีการสนับสนุนงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกเพื่อเป็นทุนวิจัย โครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
หรืองานสร้างสรรค์
ประจาปีงบประมาณ 2560 จานวน 240,000 บาท (สองแสนสี่หมื่น
บาทถ้วน) ในการดาเนินการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
เจริญเติบโตของปาล์ม น้ามัน 2 ช่วงวัย : กรณีศึกษา อาเภอเมือง
จังหวัดตราด”

หลักฐาน
4.1.5.1 หนังสือมหาวิทยาลัยบูรพาที่ ศธ
6200/02970 ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 เรื่อง
ขอส่งสัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยภายใต้
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจาปีงบประมาณ
2560
4.1.5.2 รายงานการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตของปาล์มน้ามัน 2 ช่วงวัย :
กรณีศึกษา อาเภอเมือง จังหวัดตราด”



4.1.3.1 รายงานผลการนาผลงานวิจัยเรื่องเพลง
พื้นบ้าน : บทบาทที่มีต่อสังคมจังหวัดตราด
ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจังหวัด
ศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
4.6.1 รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทาง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน

6 มีการติดตามและประเมินผลการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจากผู้ที่
เกี่ยวข้องและนาผลการประเมินไป
ปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

งานวิจัยที่วิทยาลัยได้ดาเนินการในปีงบประมาณ 2559 มี
โครงการวิจัยที่อยู่บนพื้ นฐานของภูมิปัญญา 1 เรื่อง คือ เพลงพื้นบ้าน
: บทบาทที่มีต่อสังคมจังหวัดตราด ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีการ
นามาใช้เป็นส่วนหน่วยหนึ่งในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจังหวัด
ศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ซึ่งจากการนาเนื้อหา
มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนพบว่า สามารถนามาใช้ได้จริงและ
ช่วยให้นักศึกษาเกิดการเรีย นรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ในช่วง
ปี 2558-2559 วิทยาลัยชุมชนตราดยังได้ดาเนินการวิจัยภายใต้
โครงการจัดการความรู้เพื่อการแปรรูปผลผลิตในชุมชน โดยที่ผ่านมา
เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยในทุกขั้นตอน โดยมีพื้นที่ที่สามารถเป็น
ต้นแบบด้านกระบวนการวิจัยได้คือ บ้านเนินดินแดง ตาบลเนินทราย
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ผลการดาเนินงาน
อาเภอเมือง แต่เมื่อมีการนารูปแบบดังกล่าวไปใช้ในพื้นที่ต่างๆ เช่น
บ้านมุมสงบ อาเภอเขาสมิง บ้านอ่าวใหญ่ อาเภอเมือง กลับพบว่ายัง
ไม่สามารถใช้ได้ดีเท่าที่ควร ทีมนักวิจัยจึง ได้มีความเห็นร่วมกันว่าต้อง
มี ก ารศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากผลิ ต ภั ณ ฑ์
ของชุมชน เพื่อให้ได้แนวทางการทางานที่เป็นแนวเดีย วกันจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน วิทยาลัย ชุชนตราด หน่วยงาน
ที่เกี่ย วข้อง เช่ น อุต สาหกรรมจังหวัด พัฒนาชุม ชน กลุ่ม แม่บ้า น
และ SME จังหวัดตราด ทาให้เกิดงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลิตภัณฑ์ของชุมชน ในปีงบประมาณ 2560

หลักฐาน

ผลการประเมินของคณะกรรมการปี ที่แล้ว
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

5

5

บรรลุ

ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย
5
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คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

