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องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 6

การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
(สมศ.) ผลการนาความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลผลิต

คาอธิบาย

ผลการนาความรู้และประสบการณ์มาเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งหมายถึง ผลของโครงการที่วิทยาลัยชุมชนจัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรภายนอกและเมื่อดาเนินการแล้ว มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกทางด้านต่าง ๆ หรือทาให้
ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพ

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลผลิต

เกณฑ์การประเมิน
หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

คะแนน 1
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ

คะแนน 2
ปฏิบัติได้ 2 ข้อ

คะแนน 3
ปฏิบัติได้ 3 ข้อ

คะแนน 4
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ

คะแนน 5
ปฏิบัติได้ 5 ข้อ
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 1 มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

วิทยาลัยชุมชนตราดดาเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อการ 6.1.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อ
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่บ้านแหลมมะขาม อาเภอ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีงบประมาณ 2560
แหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งคณะทางานใช้กระบวนการ PDCA
ในการทางาน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 จนถึงปัจจุบัน โดย
การเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นทีเ่ ป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดาเนินการทุกขัน้ ตอน ดังนี้
ร่วมวางแผน ในช่ วงท้ายของปีงบประมาณ 2559
คณะทางานโครงการจัดการความรู้เ พื่อการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชนวิทยาลัยชุมชนตราด ร่วมกับชุมชนบ้านแหลมมะขาม
ได้ ร่ ว มกั น ถอดบทเรี ย นการท างานตลอดปี ที่ ผ่ า นมา เพื่ อ
แนวทางการทางานในปีงบประมาณ 2560 พบว่า ปัญหาที่มี
การสะท้อนและสอดคล้ องกัน คือ การที่ผู้ที่ทาหน้าที่นักสื่ อ
ความหมายท้องถิ่นยังขาดทักษะการสื่อสาร และขาดเสน่ห์ใน
การเล่าเรื่อง ทาให้บางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ให้ค วามสนใจใน
เรื่องราวที่เล่ามากนัก รวมการบริหารจัดการบ้านพักและการ
เป็นเจ้าบ้านที่ดี ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก กลุ่ ม ท่ อ งเที่ ย วเชิ ง
วัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทาหน้าที่
เป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่นมีทักษะในการสื่อความหมาย
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จึงได้บรรจุการพัฒนาศักยภาพกลุม่ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บ้านแหลมมะขามเรื่อง “นักสื่อความหมายท้องถิ่น” และ
“การบริหารจัดการบ้านพักและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” ไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของโครงการจัดการความรู้เพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนของวิทยาลัยชุมชนตราด ในปีงบประมาณ
2560
ร่วมลงมือทา คณะทางานฯและกลุ่มท่องเที่ยวฯ
ร่วมกันรับการอบรมจากวิทยากร ตามหัวข้อที่มาจากความ
ต้องการในขั้นตอนของการวางแผน
ร่วมประเมินและตรวจสอบ คณะทางานฯและกลุ่ม
ท่องเที่ยวฯ ร่วมกันประเมินความการทางานโดยการใช้
กระบวนการถอดบทเรียน
ร่วมกันกาหนดแนวทางการปรับปรุงแก้ไข จากการ
ดาเนินการในปีงบประมาณ 2560 พบว่า กลุ่มท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามเริม่ เป็นทีร่ ู้จักมากขึ้น มีหน่วยงาน
ต่างๆ เข้ามาสนับสนุน ส่งเสริม การดาเนินงาน ดังนัน้ วิทยาลัย
ชุมชนตราดจึงได้ถอดบทเรียนเพื่อร่วมวางแผน และแนะแนว
ทางการทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ เพราะปีงบประมาณ
2560 นี้ เป็นปีงบประมาณสุดท้ายที่วิทยาลัยจะให้การ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านการท่องเทีย่ วโดยชุมชนในพื้นที่
บ้านแหลมมะขาม

หลักฐาน
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 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2560 วิทยาลัยชุมชนตราดได้กาหนด
ประจาปีของวิทยาลัยไม่ต่ากว่า
เป้าหมายในการดาเนินโครงการจัดการความรู้เพื่อการ
ร้อยละ 80
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้านแหลมมะขาม
กาหนดเป้าหมายไว้ดังนี้
1.อบรมให้กับชุมชนบ้านแหลมมะขาม จานวน 2 หลักสูตร
หลักสูตร ได้แก่ (1) นักสื่อความหมายท้องถิ่น
(2) การบริหารจัดการบ้านพักและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี
ได้ทั้ง 2 หลักสูตร ดังนั้นจึงบรรลุวัตถุประสงค์ร้อยละ 100
2. จานวนผู้เข้ารับการอบรมจานวน 30 คน ซึ่งเมื่อสิ้นสุด
โครงการ มีผู้เข้ารับการอบรม 30 คน ดังนั้นจึงบรรลุ
วัตถุประสงค์ร้อยละ 100
 3 ชุ ม ชนมี ผู้ น าหรื อ สมาชิ ก ที่ มี ก าร
โครงการจัดการความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดย
เรี ย นรู้ แ ละด าเนิ น กิ จ กรรมอย่ า ง ชุมชนเป็นโครงการที่ดาเนินการในพื้นที่บ้านแหลมมะขาม
ต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ 2555 เริ่มตั้งแต่การค้นหาของดีชุมชน
จนกระทั่งถึงการพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมบ้านแหลมมะขามในปัจจุบัน ซึ่งผู้นาของกลุ่ม
ท่องเที่ยวเป็นผู้ที่มีความเป็นผู้นา มีความรับผิดชอบสูงใน
การขับเคลื่อนการทางานของกลุ่มท่องเที่ยวจนได้รับการ
ยอมรับในวงกว้างขึ้น โดยสามารถขับเคลื่อนการทางานได้เอง
เช่น การของบประมาณสนับสนุนการดาเนินงาน/กิจกรรม
ต่างๆ ของหมู่บ้านจากหน่วยงานของราชการและเอกชนได้
ซึ่งจากการดาเนินงานด้านนี้อย่างต่อเนื่องทาให้ใน

หลักฐาน
6.1.1 รายงานผลการดาเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อ
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีงบประมาณ 2560

6.3.1 รายงานผลการติดตามการดาเนินงานโครงการการจัด
การความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
6.3.2 ใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
ประจาปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
6.3.3 เกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจาปี 2560
6.3.4 โล่รางวัล“ชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 2” ตอน ชุมชนเก๋ไก๋สไตล์
ลึกซึ้ง ประจาปี 2560
6.3.5 โล่รางวัล“เลิศรัฐ” ประจาปี พ.ศ. 2560
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งบประมาณ 2560 ผู้นากลุ่มท่องเที่ยวฯ คือ
นายสุเทพ บุญเพียร ได้รับรางวัลต่างๆ มากมายทั้งระดับ
ท้องถิ่น และระดับประเทศ ได้แก่
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย
ดีเด่น ประจาปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2. ได้รับรางวัล ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจาปี 2560 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
3. ได้รับการคัดเลือกเป็น “ชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 2” ตอน
ชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ประจาปี 2560 ของ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
4. ได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจาปี พ.ศ. 2560 ของ
สานักงานคระกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 4 ชุ ม ชนสร้ า งกลไกที่ มี ก ารพั ฒ น า จากการที่วิทยาลัยชุมชนตราดได้ดาเนินโครงการจัดการ
ตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยคงอั ต ความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้าน
ลัก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ ข องท้ อ งถิ่ น แหลมมะขามตั้งแต่ปี 2555 จากจุดเริ่มต้นที่มีคนสนใจเข้า
อย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน
ร่วมทางานเพียง 10 คน แต่ปัจจุบัน พบว่า มีกลุ่มทางาน
เพิ่มขึ้นเป็น 33 คน โดยได้มีโครงสร้างการทางานที่ชัดเจน
แบ่งเป็น ประธานกลุ่ม รองประธาน เลขาฯ ฝ่าย
มัคคุเทศก์ ฝ่ายบ้านพัก ฝ่ายพาหนะ ฝ่ายภูมิปัญญา ซึ่ง
การดาเนินงานของชมรมนี้เน้นการท่องเที่ยวชมทรัพยากร
ทางธรรมชาติที่มีในชุมชน วัด โต๊ะวาลีย์ (สถานที่เคารพ

หลักฐาน

6.3.1 รายงานผลการติดตามการดาเนินงานโครงการการจัด
การความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
6.4.1 รายงานผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่
6.4.2 วีดิทัศน์รายการชุมชนชวนเที่ยว ออกอากาศ วันที่ 18
มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-11.30 น. ช่อง 9 MCOT HD
6.4.3 วีดิทัศน์รายการ Village Tourism 4.0
6.4.4 วีดิทัศน์รายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอนชีวิตติดธรรมชาติที่
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หลักฐาน

นับถือของชาวมุสลิมที่อยู่ในวัดแหลมมะขาม) ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้แก่ การเย็บงอบใบจาก การสานผลิตภัณฑ์จาก
ต้นคลุ้ม เป็นต้น หรือแม้กระทั่งการทารถซาเล้งมาใช้เป็น
พาหนะในการรับส่งนักท่องเที่ยว รวมถึงการนาใบขลู่ ซึ่งมี
มากในชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่
ในปีงบประมาณ 2560 นี้ชุมชนได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ขลู่ ชุมชนจึงได้มีการส่งผลิตภัณฑ์ชาใบขลู ตรวจ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากห้องตรวจที่มีมาตรฐาน เพื่อให้
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความมั่นใจ ซึ่งผลการตรวจก็พบว่า
ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด
นอกจากนี้ชุมชนยังได้รับการสนับสนุนจากสื่อโทรทัศน์
ให้ออกอากาศเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เป็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชุมชนได้แก่
1.รายการ Village Tourism 4.0
2.รายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอนชีวิตติดธรรมชาติที่บ้าน
แหลมมะขาม ออกอากาศ วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา
16.30-17.00 น. ช่อง ไทยพีบีเอส
3.รายการคาราวานสาราญใจ ออกอากาศ วันที่ 8 กรกฎาคม
2560 เวลา 07.20 น. ช่อง 3
ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เกิดความมั่นใจ ซึ่งผลการตรวจก็พบว่า
ผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่กาหนด

บ้านแหลมมะขาม ออกอากาศ วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา
16.30-17.00 น. ช่อง ไทยพีบีเอส
6.4.5 วีดิทัศน์รายการคาราวานสาราญใจ ออกอากาศวันที่ 8
กรกฎาคม 2560 เวลา 07.20 น. ช่อง 3
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มี ข้อ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

 5 มี ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ประโยชน์ ส ร้ า ง จากการดาเนินการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่บ้าน
คุณค่าต่อสังคม หรือชุม ชน/องค์ก ร แหลมมะขามมา 5 ปี ปัจจุบันพบว่าบ้านแหลมมะขาม
ให้เข้มแข็ง
กลายเป็นหมู่บ้านทีม่ ีคนรู้จักมากขึ้นพิจารณาจากการที่มี
หน่วยงานรัฐ เอกชน เข้ามาให้การสนับสนุนมากมาย
โดยเฉพาะการส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์
ได้แก่
1. ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย
ดีเด่น ประจาปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
2. ได้รับรางวัล ผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
ประจาปี 2560 จาก ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
3. ได้รับการคัดเลือกเป็น “ชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 2” ตอน
ชุมชนเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้ง ประจาปี 2560 ของ การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย
4. ได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” ประจาปี พ.ศ. 2560 ของ
สานักงานคระกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนโดยการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดังนี้

หลักฐาน
6.3.1 รายงานผลการติดตามการดาเนินงานโครงการการจัด
การความรู้เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมบ้านแหลมมะขาม
6.3.2 ใบประกาศเกียรติคุณหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น
ประจาปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
6.3.3 เกียรติบัตรผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่ น ระดับจังหวัด
ประจาปี 2560
6.3.4 โล่รางวัล“ชุมชนชวนเที่ยว ปีที่ 2” ตอน ชุมชนเก๋ไก๋สไตล์
ลึกซึ้ง ประจาปี 2560
6.3.5 โล่รางวัล“เลิศรัฐ” ประจาปี พ.ศ. 2560
6.4.1 รายงานผลการตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ชาใบขลู่
6.4.2 วีดิทัศน์รายการชุมชนชวนเที่ยว ออกอากาศ วันที่ 18
มิถุนายน 2560 เวลา 11.00-11.30 น. ช่อง 9 MCOT HD
6.4.3 วีดิทัศน์รายการ Village Tourism 4.0
6.4.4 วีดิทัศน์รายการทั่วถิ่นแดนไทย ตอนชีวิตติดธรรมชาติที่
บ้านแหลมมะขาม ออกอากาศ วันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา
16.30-17.00 น. ช่อง ไทยพีบีเอส
6.4.5 วีดิทัศน์รายการคาราวานสาราญใจ ออกอากาศวันที่ 8
กรกฎาคม 2560 เวลา 07.20 น. ช่อง 3
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ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

