
ส่วนที่ 1  
ที่มาและความส าคัญขององค์ความรู้และวิธีการแสวงหาความรู้ 

 

ที่มาและความส าคัญ 
  

  ตามประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง ภาระงานของผู้สอนประจ าในสถาบัน พ.ศ.2559 ได้
ก าหนดให้ผู้สอนประจ าในสถาบันต้องมีภาระงานขั้นต่ า ประกอบด้วย 1) ภาระงานสอน 2) ภาระงาน
ปฏิบัติการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นและชุมชน 3) ภาระงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพ่ือชุมชน 4) ภาระงานบริการใน
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนั้นบุคลากรที่เป็นผู้สอนประจ าในวิทยาลัยชุมชนจ าเป็ นต้องปฏิบัติงานศึกษา
ค้นคว้าวิจัยทุกคน  และจากนโยบายของสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ที่ก าหนดวิสัยทัสน์ของวิทยาลัยชุมชน
นราธิวาส “เป็นองค์กรคุณธรรม ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสัมมาชีพและ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสเป็นไปตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ 
การส่งเสริมบุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการท าวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจ รวมถึงสามารถผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนา
ไปสู่การสร้าง มูลค่าเพ่ิม และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นกลยุทธ์หนึ่งที่
จะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย 
พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะบูรณาการ และ พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการ
วิจัยให้มีความสมบูรณ์  
 แต่เนื่องจากในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาบุคลากรในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้ผลิตงานวิจัย
จ านวน   8 เรื่อง จากจ านวนบุคลากรข้าราชการครู จ านวน 11 คน โดยที่บุคลากรบางท่านยังไม่ได้ปฏิบัติ
งานวิจัยตามภาระกิจงาน  ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสที่วางไว้ 
 จากเหตุผลดังกล่าวส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นควรส่งเสริมการปฏิบัติงานวิจัยของ
บุคลากรวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ด้วยการจัดท าแผนงานปฏิบัติงานวิจัยและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยประกอบด้วยการจัดแผนงานส่งเสริมการวิจัย 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ 2563  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน/
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การอบรมการออกแบบการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัยและการ
สนับสนุนทุนในการด าเนินกิจกรรมในการวิจัย เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสได้มีการพัฒนา
งานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชนต่อไป 
 

 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 “เป็นองค์กรคุณธรรม ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสัมมาชีพและ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” 
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 พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1.) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2.) ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1) ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะทางภาษา ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ

อาชีพ ทักษะการเรียน และคุณธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน 
2) วิจัยและนวัตกรรมสามารถพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

ประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับการวิจัย 

 1) การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
 

ก าหนดสิ่งที่ต้องเรียนรู(้Knowledge Identification)   

 การก าหนดสิ่งท่ีต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการปฏิบัติงานวิจัยในวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ได้
ก าหนดสิ่งท่ีต้องเรียนรู้โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. ศึกษาแผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัยไว้ดังนี้  
 วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 “เป็นองค์กรคุณธรรม ที่จัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม สู่การสร้างสัมมาชีพและ
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” 
 พันธกิจที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

1)  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรอนุปริญญาหลักสูตรประกาศนียบัตร โดยกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการเรียนรู้ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
2)  ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชน ให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
1)  ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐาน มีทักษะทางภาษา ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทักษะ
อาชีพ ทักษะการเรียน และคุณธรรม เพื่อพัฒนาชุมชน 
2) วิจัยและนวัตกรรมสามารถพัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต
ประชาชน 
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 ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 1) การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 

 2. วิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย และก าหนดเป็นแผนงานส่งเสริมงานวิจัยตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
วิจัย ดังนี้ 
     ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
 การส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สอดคล้องการน าไปใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชุมชน 
  1) ขับเคลื่อนงานด้วยกระบวนการวิจัย (Work With Research Process)  
     1.1) ส่งเสริมงานท างานตามพันธกิจด้วยกระบวนการวิจัย 
  1.1.1) การวิจัยในโครงการ การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 
  1.1.2) การวิจัยในโครงการ บริการวิชาการ 
  1.1.3) การวิจัยในการปฏิบัติงานประจ าส านักงาน 
  2) หนึ่งผู้สอน-หนึ่งงานวิจัย (One teacher-One Research) 2.1 ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียน 
     2.1) ส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียน 
   2.2) ส่งเสริมการน างานวิจัยเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนรู้ในหลักสูตรอนุปริญญา(Research to 
Classroom/ Classroom to Research) 
  3) ส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการ  
  3.1) การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด:กรณีศึกษากลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูดจังหวัด
นราธิวาส 

 3.2) การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารทะเล(กรือโป๊ะ) 
 3.3)การศึกษาภูมิปัญญาความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านาแบบดั้งเดิมเพ่ือการสร้าง

ความสัมพันธ์ในชุมชนบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
  4) ส่งเสริมการการน าเสนองานวิจัยในระดับชาติ 

4.1) งานวิจัย เรื่อง การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด:กรณีศึกษากลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์
กระจูดจังหวัดนราธิวาส 

4.2) งานวิจัย เรื่อง การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการแปรรูปอาหารทะเล(กรือโป๊ะ) 
4.3) งานวิจัย เรื่อง การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านโคกพะยอม ต าบลโคกเคียน จังหวัด

นราธิวาส 
4.4 งานวิจัย เรื่อง การศึกษาภูมิปัญญาความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับการท านาแบบดั้งเดิมเพ่ือ

การสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนบางขุนทอง อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
  5) ส่งเสริมการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร และการน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ 
  6) สนับสนุนการอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่ 
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แหล่งสืบค้นองค์ความรู้และวิธีการแสวงหาความรู้ (Knowledge   Acquisition) 

1. แหล่งสืบค้นองค์ความรู้  

ทิพย์สิริ  กาญจนวาสี และศิริชัย กาญจนวาสี .(2559) .วิธีวทิยาการวิจัย. กรุงเทพฯ : ทรีบีการพิมพ์และ
 ตรายาง จ ากัด. 
พิชิต  ฤทธิ์จรูญ. (2561). ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน. พิมพ์ครั้งที่ 11. กรุงเทพฯ : บริษัท เฮ้าส์ ออฟ 
 เคอร์มิสท์ จ ากัด. 
มนัส  สุวรรณ. (2549). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 
 โอเดียนสโตร์. 

2. วิธีการแสวงหาความรู้ 

แสวงหาความรู้จาก นางสาวอุไรวรรณ    ชินพงษ์ 

 
 
    ต าแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน  ครู ช านาญการพิเศษ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
    สถานที่ท างาน  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 
   ตั้งอยู่เลขที่  223    ถนน  -    ต าบล / แขวง ล าภ ู
    อ าเภอ / เขต เมืองนราธิวาส  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96000   โทร 081-897-0132 
   ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 169   ถนน -   ต าบล / แขวง ล าภู 
    อ าเภอ / เขต เมืองนราธิวาส  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96000   โทร 081-897-0132 
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   วุฒิการศึกษา  
วุฒิ วิชาเอก ปี สถาบัน 

วุฒิปริญญาตรี 
ครุศาสตร์บัณฑิต 

วิทยาศาสตร์ทั่วไป พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสงขลา 

วุฒิปริญญาโท 
การศึกษามหาบัณฑิต 

การวัดผลการศึกษา พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วุฒิปริญญาเอก 
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
    ประวัติหน้าที่การงาน  ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน (ระบุ/วัน/เดือน/ปี) ที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของการด ารง 
ต าแหน่ง  และสถานที่ของแต่ละต าแหน่ง  

วัน/เดือน/ปี ต าแหน่ง สถานที่ท างาน 
1 ก.ย. 2535 อาจารย์ 1 ร.ร.บ้านบูเกะตา  ร.ร.บ้านบเูกะตา  อ.แว้ง จ.นราธิวาส 

10 เม.ย. 2545 อาจารย์ 2 ร.ร.บ้านมะนังกาหยี ร.ร.บ้านมะนังกาหย ี อ.เมือง จ.นราธิวาส 

1 ธ.ค. 2547 อาจารย์ 2  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

24 ธ.ค. 2547 ครู คศ.2  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

28 ส.ค. 2557 ครู คศ.2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

18 พ.ย. 2558 ครู คศ.3  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ปัจจุบัน ครู คศ.3  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส 

 ประวัติการเป็นวิทยากร 
 

ที ่ วันที่ เรื่อง สถานที่ 

1. 13 ตุลาคม 2555 เทคนิคการวัดผลและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัด
ดอนแก้ว อ าเภอแม่สอดจังหวัด
ตาก 

2. 29 มกราคม 2556 การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น ณ ห้อง ศษ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. 6-7 กุมภาพันธ์ 2556 เข้าร่วมการระดมสมองเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรโดยใช้กระบวนการดาคัม 

ณ ห้องบรรยาย 2 ชั้น 15/1 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ส านักงาน
โครงการผนึกก าลังการเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาเอก 
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ที ่ วันที่ เรื่อง สถานที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

4. 4-5 มีนาคม 2556 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้แก่
ครูผู้สอนวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา 

ณ โรงแรม วี แอล อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

5. 22 มีนาคม 2556 การซักซ้อมความเข้าใจก่อนรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ณ ห้องประชุมสันติ วิทยาลัย
ชุมชนปัตตานี 

6. 1-3 เมษายน 2557 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดท ารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 
ของวิทยาลัยชุมชน” 

ณ ห้องประชุมภานุมาศ โรงแรม
รอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร 

7. 10 มิถุนายน 2557 วิทยากรอบรมการทดลองใช้หลักสูตร 
“การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้าง
สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สอนระดับอนุปริญญาในวิทยาลัย
ชุมชน” 

ณ หน่วยจัดการศึกษาโรงเรียน
เทศบาลวัดดอนแก้ว  
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก  

8. 19-21 มิถุนายน  
2557 
26-29 มิถุนายน 
2557 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
สร้างข้อสอบการประเมิน
ความสามารถด้านการคิด 

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ
ฉลองศิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 

9. ศธ 0595.14/627 
10 สิงหาคม 2559 

แนวปฏิบัติระบบการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
สมุทรสาคร 

วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร 

10. ศธ 0595.05/56 
1 กุมภาพันธ์ 2560 

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้
ทางการตลาดธุรกิจถั่วลิสงในจังหวัด
มุกดาหาร 

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร 

11. ศธ 0210.40/0142 
2 กุมภาพันธ์ 2560 

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2560 

ส านักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส 

12. ศธ 0210.40/1258 
23 สิงหาคม 2562 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการ
ด าเนินงานการศึกษาเพื่อพัฒนา 
อาชีพ 

โรงแรมตันหยง อ าเภอเมือง จ.
นราธิวาส 
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 ประวัติการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 

ที ่ เลขที่/ลงวันที่ ชื่อเรื่อง ชื่อนิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัย 
1. ศธ 64.14/4206 

(16 ธ.ค. 55) 
พฤติกรรมการรับฟังและ
ความต้องการรายการ
วิทยุ PNU Radio 

นายธนาวิทย์   
แดงประสิทธิ์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. ศธ 0504.03/225 
(4 มี.ค. 56) 

การพัฒนาชุดฝึกอบรม
เสริมสร้างความสามารถ
การเขียนโครงการ
รายวิชาฝึกงานฯ 

นายเด่นศักดิ์ 
หอมหวล 

วิทยาลัยชุมชนตาก 

3. ศธ 
0504.03/0464 
(11 พ.ค. 55) 

ความคิดเห็นของผู้สอน
และนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอน
ระดับอนุปริญญาของ
วิทยาลัยชุมชนตาก 

นายเด่นศักดิ์ 
หอมหวล 

วิทยาลัยชุมชนตาก 

4. ม.กทม.
0400/1664 
(10 มิ.ย. 56) 

ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ เจตคติ กับการ
เตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ของนักศึกษาพยาบาล 

นางบุญทิวา สู่วิทย์ 
และนางสาว
เสาวลักษณ์ ท ามาก 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร 

5. ศธ 65.13/00122 
ตุลาคม 2556 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
อ่านบทความวิจัย 
“การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาสู่สังคมอาเซียน” 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

6. ศธ 0519.12/021 
(3 ม.ค. 57) 

การพัฒนาโมเดล
สมรรถนะความร่วมมือ
ส าหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา 

นางสาวรุจิรัตน์ 
 รุ่งหัวไผ่ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

7. ศธ 0527.02/ 
ว 0132 
(8 ม.ค. 57) 

การพัฒนาหลักสูตร
เสริมสร้างสมรรถนะการ
จัดการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้สอนระดับอนุปริญญา

นายเด่นศักดิ์ 
หอมหวล 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ที ่ เลขที่/ลงวันที่ ชื่อเรื่อง ชื่อนิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัย 
ในวิทยาลัยชุมชน 

8. ศธ 64.18/0761 
(10 มี.ค. 57) 

การประเมินการจัดการ
เรียนการสอนระบบทวิ
ภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก
ของสถานศึกษาอาชีวะ
เอกชนกลุ่มภาคใต้ 

นางสาวรัชนี แก้ว
เจริญ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

9. ศธ 04218.11/48 
(13 มี.ค.57) 

การดูแลสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม  

นางสาวพรรณปพร 
ลิมปิสวัสดิ์ 

โรงเรียนอนุบาล ระแงะ 

10 ศธ.
0521.2.0705/083 
18 ธันวาคม 2528 

การพัฒนารูปแบบการ
เรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
อนุปริญญา วิทยาลัย
ชุมชนนราธิวาส 

นางสาวมูนีเราะ  
มะสะอิ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

11 ศธ.
0547.02/0209 
31 มกราคม 2559 

รูปแบบการประเมินแบบ
เสริมพลังในการจัดการ
เรียนรู้เพื่อส่งเสริม
คุณลักษณะการเรียนรู้
ด้วยการพัฒนาตนเองของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่  

นางพเยาว์  ชัยรัตน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

12 ศธ 64.18/0541 
 10 มีนาคม 2560 

ซอฟต์แวร์และการ
เลือกใช้ ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

นางสุธิดา  
อินทรัตน์ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

13 ศธ 64.18/0546 
 10 มีนาคม 2560 

การพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับ
เทคโนโลยีเสมือนจริง 
เรื่อง ระบบสุริยะ วิชา
วิทยาศาสตร์ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 

นางสาวฝารีดา  
กาเส็มส๊ะ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ที ่ เลขที่/ลงวันที่ ชื่อเรื่อง ชื่อนิสิต/บุคลากร มหาวิทยาลัย 
14. ศธ 0624.6/1608 

2 ตุลาคม 2560 
ประสิทธิภาพเอกสาร
ประกอบการสอนรายวิชา 
ทฤษฎีเครื่องมือกล 

ว่าที่ ร.ต.ปริญญา 
ปัญญาศรี 

วิทยาลัยเทคนิคเลย 

15. ศธ 0595.03/449 
24 พฤษภาคม 
2561 

เอกสารประกอบการสอน
รายวิชาการคิดและการ
ตัดสินใจ 

นางเปรมจิต  
มอร์ซิง 

วิทยาลัยชุมชนตาก 

16. อว 8205.01/ว
0163 
30 กรกฎาคม 
2562 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการ
พิจารณาบทความวิจัย 

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ประวัติการเป็นเป็นกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ 
ที ่ วันที่ เรื่อง ชื่อนักศึกษา สถานที่ 

1. 28 มกราคม 
2556 

เป็นกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เรื่อง การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์แบบพุทธะกับ
แบบสืบเสาะหาความรู้ 

นางสาวผกาทิพย์ ยันตะสิริ ณ ห้องประชุม
ศึกษาศาสตร์ 1 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2. 28 มกราคม 
2556 

เป็นกรรมการสอบปากเปล่า
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอน เรื่อง ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
การเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
ของเดวีส์ร่วมกับนิทานเสริม

นางณาตยา ตัดสายชล ณ ห้องประชุม
ศึกษาศาสตร์ 1 
คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
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ที ่ วันที่ เรื่อง ชื่อนักศึกษา สถานที่ 

ทักษะการอ่านที่มีต่อ
ความสามารถในการอ่านสะกด
ค าและความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

  

 ค าสั่งคณะท างานของสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ที ่ ค าสั่งที่ เรื่อง 

1. 22/2554 คณะท างานศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบของการจัดการศึกษาวิทยาลัยชุมชน
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

2. 38/2554 คณะท างานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
วิทยาลัยชุมชน 

3. 12/2556 คณะท างานหลักสูตรฐานสมรรถนะรูปแบบโมดูลน าร่องโครงการจัดการความรู้
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

4. 3/2557 คณะท างานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชน 

5. ศธ 0504 (5) / 
5261 

คณะท างานทบทวนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ                    
จัดท าเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรประกาศนียบัตร 

6. ศธ 0504 (5) / 
5261 

ลว 10 เมษายน 
2558 

คณะท างานการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) 
ของวิทยาลัยชุมชน 

7. ตามค าสั่งที่ 
121/2559 ลง

วันที่ 2 สิงหาคม 
2559 

คณะท างานเรื่องการจัดการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ตามค าสั่งที่ 121/2559 
ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2559 

8.  คณะท างานปรับปรุงกรอบภาระงานของหน่วยงานในวิทยาลัยชุมชน 

9. 59/2560 
ลงวันที่ 10 

มีนาคม 2560 

คณะท างานด าเนินการวิจัยของสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามค าสั่งสถาบัน
วิทยาลัยชุมชนที่ 59/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินการวิจัยของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2560 

10.  คณะอนุกรรมการการพัฒนาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
วิทยาลัยชุมชน 

11. 180/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ
สถาบันวิทยาลัยชุมชน 
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 ค าสั่งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีวิทยฐานะครูช านาญ
การ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

ที ่ วันที ่ เร่ือง 

1. 28 ตุลาคม 
2559 

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอมีวิทยฐานะครู 
ช านาญการ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

2. 30 ตุลาคม 
2559 

ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือขอมีวิทยฐานะครู 
ช านาญการ วิทยาลัยชุมชนยะลา 

3. ค าสั่งที่ 
574/2561 
ลงวันที่ 20 

มีนาคม 2561 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ บุคลากรมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 

 

 หัวหน้าโครงการวิจัย 
  1) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: 
CBL) เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (2560)  
 
 งานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่ 
  1) การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตการศึกษา 2 (2544) 
   2) การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะการเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง
ของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชน (2555) 
   3) การศึกษาทางระบาดวิทยาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของประชาชนในเขตเมืองกับสมรรถภาพ
การท างานของปอด (Pulmonary Function Test) ในผู้ที่มีประวัติการสูบบุหรี่และรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับ
ส่งเสริมและการจัดการความรู้สื่อสาธารณะเพ่ือการควบคุมการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่ชุมชนเขตเมือง จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (PHASE I) (2557) 
   4) การสร้างและหาประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชา
ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น โดยใช้ทักษะการคิดเป็นฐานการเรียนรู้ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการ
พัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส (2558) 
 5) การประเมินการด าเนินโครงการสนับสนุนบทบาทของวิทยาลัยชุมชนในการส่งเสริมอาชีพ
ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2558) 
  6) การจัดการความรู้อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมย่านลิเภา :  กรณีศึกษา
จังหวัดนราธิวาส (2558) 
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  7) การจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning: 
CBL) เพ่ือพัฒนาทักษะของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนรองรับการเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (2560)  
  8) การยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมกระจูด : กรณีศึกษากลุ่มจักสานผลิตภัณฑ์กระจูด 
จังหวัดนราธิวาส (2562) 
 

 

 


