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เกณฑ์การประเมิน
มีระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน

หลักฐาน

วิทยาลัยชุมชนตราดจัดทาระบบในการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยดาเนินการใน 3 รูปแบบ ได้แก่
1.งานทานุบารุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
2.งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม
3.งานรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
โดยได้ดาเนินงาน ดังนี้
1. วิทยาลัย ชุม ชนตราดมีการดาเนินการการขับเคลื่อนระบบ
โดยมีออกคาสั่งแต่งตั้งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ ในงาน
เพื่ อ รับ ผิ ดชอบ งานท านุ บ ารุ ง ชาติ ศาสนาพระมหากษัต ริ ย์
งานอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สานศิ ล ปวั ฒ นธรรม และงานรั ก ษา
สิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ตามโครงสร้างวิทยาลัยชุมชนตราด
2. มีการประชุม เพื่อจัดทาแผนงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ประจาปี 2560
3. มี ก ารด าเนิ น การตามแผนงานทานุ บ ารุ ง ศิ ลปวั ฒ นธรรม
ประจาปี 2560
4. มีประเมินผลการดาเนินการตามที่แ ผนกาหนดเพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนาการดาเนินการในปี 2561

6.1.1.1 แผนผัง แสดงระบบการท านุบ ารุ งศิล ปะและ
วัฒนธรรม
6.1.1.2 แผนกลยุทธ์การศึกษาวิทยาลัยชุมชนตราด
ระยะ 5 ปี พ.ศ.2558 - 2562
6.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการวิทยาลัยชุมชนตราด
ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1.1.4 คาสั่งมอบหมายบุคลากรปฏิบัติหน้าที่และ
รับผิดชอบงานตามโครงสร้างวิทยาลัยชุมชนตราด
งานทานุบารุงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ อนุรักษ์
สืบสานศิลปวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์
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ผลการดาเนินงาน

มีการบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ จากผลการดาเนินงานโครงการเวทีสานเสวนาปราชญ์ท้องถิ่น
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน ด้านเพลงพื้นบ้าน ในงบประมาณ 2559 มีข้อเสนอแนะ คือ
และกิจกรรมนักศึกษา
อยากให้วิทยาลัยชุมชนตราดดาเนินการสืบสานภูมิปัญญาให้กับ
นักศึกษา ทาให้วิทยาลัยชุมชนตราดได้จัดการเรีย นการสอนที่ มี
การบู ร ณาการงานท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมกั บ การ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ในรายวิชาจังหวัดศึกษา ได้ให้นักศึกษาศึกษาเรีย นรู้ และ
สืบค้นภูมิปัญญาเรื่องเพลงพื้นบ้านจังหวัดตราด โดยการเรีย นรู้
และถ่า ยทอดในรูปแบบการจัดการแสดงเพลงพื้นบ้า นให้กั บ
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ เป็ น การสื บ สานภู มิ ปั ญ ญาเพลงพื้ น บ้ า นของ
จังหวัดตราดเอาไว้
2. ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้ให้นักศึกษาจัดทา
รายงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาการทานาโบราณ โดยให้นักศึกษา
ลงพื้ น ที่ ศึ ก ษาเรี ย นรู้ เ พื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอผล
การศึกษาในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต โดยจัดกิจกรรมสาธิต
ให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา
3. ในรายวิชาสังคมไทยและการพัฒนา ได้ให้นักศึกษาจัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ ภู มิปั ญ ญาพั นธุ์ ข้ าวพื้ นเมือ งและการทานา
โบราณ โดยให้นักศึกษาลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เพื่อจัดทารายงาน
และน าเสนอผลการศึ ก ษา และสาธิ ต เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาที่ได้ศึกษาเรียนรู้มา
4. มีการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสาคัญทางพระพุทธศาสนา

หลักฐาน
6.1.2.1 รายงานผลการจัดการเรีย นการสอนวิชาจังหวัด
ศึกษา ของนักศึกษารุ่น 1/2557
6.1.2.2 รายงานผลการวิจั ย เรื่อ ง “การจัด การเรีย นรู้
ด้วยตนเองในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่องการ
เขียนรายงานในหัวข้อ “ภูมิปัญญาการทานาโบราณของ
จังหวั ดตราด” ของผู้เรี ย นระดับอนุ ปริญ ญาวิท ยาลั ย
ชุมชนตราดชั้นปีที่ 1/59”
6.1.2.3 รายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
สังคมไทยกับการพั ฒนา เรื่ อง การจั ดการเรี ย นรู้ เรื่อ ง
ข้าวพื้นเมืองตราดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
6.1.2.4 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
วัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1.2.5 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
ภู มิ ปั ญ ญาอาหาร “ชอง” เมื อ งตราด ประจ าปี
งบประมาณ 2560
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ของจั งหวั ดตราดเช่ นประเพณี หล่ อเทีย นพรรษา และถวาย
เที ย นพรรษาและผ้ า อาบน้ าฝน ณ วั ด เนิ น ทราย ต าบล
เนินทราย จังหวัดตราด
5. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในโครงการสื บ สาน
วั ฒ นธรรมชุ ม ชน ส่ ง เสริ ม ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
ประจาปีงบประมาณ 2560
6. การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษาในโครงการสื บ สาน
ภูมิ ปัญ ญาอาหาร “ชอง” เมื อ งตราด ประจ าปี งบประมาณ
2560
มีการเผยแพร่กิ จกรรมหรือ การบริ การ
วิทยาลัย ชุม ชนตราดมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือบริการ
ด้านท านุบารุงศิ ลปะและวั ฒนธรรมต่ อ ด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ได้แก่
สาธารณชน
1. การจัดนิทรรศการและสาธิตภูมิปัญญาในตราดราลึก เมื่อ
วั น ที่ 23 - 27 มี น าคม 2560 ซึ่ ง เป็ น งานประจ าปี ข อง
จังหวัดตราด โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
- การสาธิตภูมิปัญญาอาหารชอง
- การสาธิตภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นเมืองตราด
- การสาธิตภูมิปัญญาน้าสมุนไพร
- การแสดงเพลงพื้ น บ้ า นจั ง หวั ด ตราด ได้ แ ก่ เพลงฉ่ อ ย
เพลงแหล่ และการแสดงละครชาตรีจากคณะนกหวีดศิษย์เรณู
และคณะลาวทองบันเทิงศิลป์
2. การจั ดนิ ท รรศการและสาธิต ภู มิปั ญ ญาในงานวั นวิ ท ยา
นิทรรศน์@วิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่

หลักฐาน

6.1.2.4 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
วัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1.2.5 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
ภู มิ ปั ญ ญาอาหาร “ชอง” เมื อ งตราด ประจ าปี
งบประมาณ 2560
6.1.3.1 รายงานผลการดาเนินงานวิทยาลัย ชุม ชนตราด
ประจาปี 2560
6.1.3.2 หนังสือกล่องความรู้กินได้ เรื่อง อาหารชอง
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17-18 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานทางวิชาการ
ประจาปีของวิทยาลัยชุมชนตราดตราด โดยได้จัดกิจกรรม ดังนี้
- การสาธิตภูมิปัญญาอาหารชอง
- การแสดงเพลงพื้นบ้านจังหวัดตราด ได้แ ก่ เพลงฉ่อย และ
เพลงเกี่ยวข้าว
- เผยแพร่หนังสืออาหารท้องถิ่นเมืองตราด
3. การทากล่องความรู้กินได้ เรื่อง อาหารชอง และเผยแพร่ใน
รูปแบบของหนังสือ
มีก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ของการ
มีการประเมิน ผลสาเร็จของการบูร ณาการด้านทานุบารุ ง
บูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะและ ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรีย นการสอนและกิจกรรม
วัฒนธรรมกับการจัดการเรีย นการสอน นั ก ศึ ก ษาโดยเมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน ได้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย น
และกิจกรรมนักศึกษา
ประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรีย นการสอนที่บูรณาการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้า น
ทานุ บารุ งศิล ปะและวัฒนธรรม ตามเป้า หมายของโครงการ
ได้แก่
1. ในการจั ด กิ จ กรรม โครงการสื บ สานวั ฒ นธรรมชุ ม ชน
ส่งเสริม ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจาปี งบประมาณ
2560 มี นั ก ศึ ก ษาให้ ค วามร่ ว มมื อ และเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เป็นอย่างดี
2. ในการจัดการเรีย นการสอนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ได้ให้นักศึกษาจัดทารายงานเกี่ย วกับ ภูมิปัญญาการทา
นาโบราณ นักศึกษาทุกกลุ่มได้ดาเนินการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้

หลักฐาน

6.1.2.4 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
วัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1.2.5 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
ภู มิ ปั ญ ญาอาหาร “ชอง” เมื อ งตราด ประจ าปี
งบประมาณ 2560
6.1.4.1 รายงานผลวิจัย เรื่อ ง “การจัดการเรีย นรู้ด้ว ย
ตนเองในรายวิช าภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร เรื่ องการ
เขียนรายงานในหัวข้อ “ภูมิปัญญาการทานาโบราณของ
จังหวั ดตราด” ของผู้เรี ย นระดับอนุ ปริญ ญาวิท ยาลั ย
ชุมชนตราดชั้นปีที่ 1/59”
6.1.4.2 รายงานผลการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
สังคมไทยกับการพั ฒนา เรื่ อง การจั ดการเรี ย นรู้ เรื่อ ง
ข้าวพื้นเมืองตราดโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
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เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอผลการศึ ก ษาในรู ป แบบ
นิทรรศการมีชีวิตเป็นอย่างดี
3. ในรายวิชาสังคมไทยและการพัฒนา ได้ให้นักศึกษาจัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ ภู มิปั ญ ญาพั นธุ์ ข้ าวพื้ นเมือ งและการทานา
โบราณ นั กศึกษาทุก กลุ่ม ได้ดาเนินการลงพื้นที่ศึ กษาเรีย นรู้
เพื่ อ จั ด ท ารายงาน และน าเสนอผลการศึ ก ษาในรู ป แบบ
นิทรรศการมีชีวิตเป็นอย่างดี ทาให้ได้พื้นที่ในการลงทาวิจัย ในปี
งบประมาณ 2560 และนักศึ กษายังเป็ นผู้ป ระสานวิท ยากร
และเป็นผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลวิจัย เรื่อง การศึกษาพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองและการทานาโบราณ จังหวัดตราด
4. ในการจัดนิทรรศการและสาธิตภูมิปัญญาในงานวันวิทยา
นิทรรศน์@วิทยาลัย ชุม ชนตราด ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่
17 - 18 กันยายน 2560 นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด
กิจกรรม ส่งผลให้เกิดความสาเร็จ ดังนี้
4.1 นักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การสาธิตภูมิปัญญาอาหารชอง ปรากฏในใบรายชื่อผู้เข้าร่วม
กิจ กรรมสาธิต ภูมิ ปั ญญา และนั กศึ ก ษาทุ กคนได้ บัน ทึ กองค์
ความรู้เรื่องอาหารชองไว้ใน สมุดบันทึกกิจกรรมนิทรรศการวัน
วิทยานิทรรศน์@วิทยาลัยชุมชนตราด ครั้งที่ 4
4.2 นักศึ กษารายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้เ ข้าร่ว ม
เรียนรู้และจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาเพลงพื้นบ้านจังหวัด
ตราด โดยนักศึกษาทั้งสองสาขาได้รับการฝึกฝนการแสดงจาก

6.1.4.3 วี ดีทั ศน์บั นทึก การแสดงเพลงพื้น บ้า นในงาน
นิทรรศการวิทยานิทรรศน์@วิทยาลัยชุมชนตราด
6.1.4.4 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาพันธุ์ข้า ว
พื้นเมืองและการทานาโบราณ จังหวัดตราด
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มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงานด้านทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรีย นการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา

นายทวีวัฒน์ ระลึกชอบ ประธานชมรมเพลงพื้น บ้านจั งหวั ด
ตราด และนายประสู ตร ช่วงเวฬุ วรรณ ศิ ลปิน เพลงพื้น บ้า น
อาวุโส ดังนี้
-นักศึกษาสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่น 1/60 เป็นผู้แ ต่ง
คาร้องเพลงฉ่อย และแสดงเพลงฉ่อย เรื่อง พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ของจังหวัดตราด จานวน 9 สายพันธุ์ที่ได้ค้นพบจากผลงานวิจัย
เรื่อง การศึก ษาพัน ธุ์ข้าวพื้ นเมือง และการทานาโบราณของ
จังหวัดตราด
-นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้แสดงเพลงเกี่ยวข้าว
วิทยาลัย ชุม ชนตราดได้นาผลการประเมินจากการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ไปบูรณาการ
งานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และนาข้อเสนอแนะ
ของนักศึกษามาใช้กับการจัดการเรีย นการสอนในวิชาดังกล่าว
ในการสอนครั้งต่อไป
1. ผลการประเมิ น การจั ด ผลการจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร เรื่อง การสืบสานภูมิปัญญาการทานา
โบราณ ของนักศึกษารุ่น 1/2559 ดังนี้
- ควรมีการศึกษาเรื่องการทานาโบราณอย่างจริงจัง
- ควรมี การจั ด นิท รรศการเพื่ อเผยแพร่ภู มิปั ญ ญาการทานา
โบราณแก่สาธารณชนซึ่งวิทยาลัย ชุม ชนตราดได้ดาเนินการนา
ผลจากการจัดการเรีย นการสอนมาจัด ทาโครงการวิจั ย เรื่อ ง
การศึกษาพันธุ์ข้าวพื้นเมือง และการทานาโบราณของจังหวัดตราด

6.1.2.4 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
วัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ประจาปีงบประมาณ 2560
6.1.2.5 รายงานผลการด าเนิน งานโครงการสืบ สาน
ภู มิ ปั ญ ญาอาหาร “ชอง” เมื อ งตราด ประจ าปี
งบประมาณ 2560
6.1.4.1 รายงานผลวิจัย เรื่อ ง “การจัดการเรีย นรู้ด้ว ย
ตนเองในรายวิช าภาษาไทยเพื่ อการสื่ อสาร เรื่ องการ
เขียนรายงานในหัวข้อ “ภูมิปัญญาการทานาโบราณของ
จังหวั ดตราด” ของผู้เรี ย นระดับอนุ ปริญ ญาวิท ยาลั ย
ชุมชนตราดชั้นปีที่ 1/59”
6.1.4.4 รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาพันธุ์ข้า ว
พื้นเมืองและการทานาโบราณ จังหวัดตราด
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และมีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ภูมิปัญญาโดยนาผลจากการ
วิจัยมาจัดแสดง ได้แก่ เรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของ
จังหวัดตราด และภูมิปัญญาการทานาโบราณ ในงานวันวิทยา
นิทรรศน์@วิทยาลัย ชุม ชนตราด ครั้งที่ 4 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่
17-18 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นงานแสดงผลงานทางวิชาการ
ประจาปีของวิทยาลัยชุมชนตราดตราด
2. ในรายวิชาสังคมไทยและการพัฒนา ได้ให้นักศึกษาจัดทา
รายงานเกี่ ย วกั บ ภู มิปั ญ ญาพั นธุ์ ข้ าวพื้ นเมือ งและการทานา
โบราณ มีผลการประเมิน ดังนี้
- นักศึกษาได้รับความรู้เรื่องข้าว การสืบสานอนุรักษ์พันธุ์ข้า ว
โบราณ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าว
- นักศึกษาอยากให้มี การปรับปรุงกระบวนการในการจัดการ
เรี ย นการสอนให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ บริ บ ทของนั ก ศึ ก ษา
วิทยาลัยชุมชนซึ่งวิทยาลัย ชุม ชนตราดได้ดาเนินการนาผลจาก
การจัดการเรียนการสอนมาจัดทาโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษา
พันธุ์ข้าวพื้นเมือง และการทานาโบราณของจังหวัดตราด และ
น าผลการประเมิ น ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอนไปพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
3. มีการนาผลประเมินความพึงพอใจในการดาเนินงานโครงการ
สืบสานวัฒนธรรมชุมชน ส่งเสริมชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

หลักฐาน
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ประจาปีงบประมาณ 2560 อาทิ
- ควรการสร้า งการมีส่ วนร่ว มของนั กศึ กษากั บกิ จกรรมของ
วิทยาลัยชุมชนให้มากขึ้น
- ควรมีการการเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่สาธารณชนให้มากขึ้น
โดยน าผลจากการประเมิ น มาใช้ ใ นการวางแผนการ
ดาเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2561
4.รายงานผลการดาเนินงานโครงการสืบสานภูมิปัญญาอาหาร
“ชอง” เมืองตราด ประจาปีงบประมาณ 2560
ผลการประเมินของคณะกรรมการปีที่แล้ว
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

5

5

5

บรรลุ

ผลการประเมินของคณะกรรมการปีนี้
เป้าหมาย

ผลดาเนินงาน

คะแนนประเมินจากคณะกรรมการ

บรรลุเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเองปีนี้
เป้าหมาย

122

