
ส่วนที่ 3  
การถ่ายทอดความรู้และใช้ประโยชน์  

(Knowledge Transfer & Utilization) 
 

 ถ่ายทอดความรู้ให้ความรู้แก่บุคลากรในวิทยาลัยชุมชน ได้ด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
1. จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย 
3. ติดตามการเขียนโครงการวิจัย พร้อมเสนอแนะแก้ไขโครงการวิจัย 
3. จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย 
4. สนับสนุนการเขียนบทความทางวิชาการและจัดหาช่องทางการเผยแพร่ผลงาน 
 ซ่ึงแต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดดังนี้ 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
2. หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ ส านักวิชาการ 
3. งบประมาณ   72,400   บาท 
4. หลักการและเหตุผล   

 จากนโยบายของนโยบายสภาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ที่ต้องการส่งเสริม

บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในการท าวิจัยและใช้กระบวนการวิจัยในการปฏิบัติงานตามภารกิจ 

รวมถึงสามารถผลิตงานวิจัย สร้างองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาไปสู่การ

สร้าง มูลค่าเพ่ิม และการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นกลยุทธ์หนึ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จตาม

เป้าหมาย คือการสร้างเสริมองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย พัฒนาโจทย์วิจัยในลักษณะ

บูรณาการ และ พัฒนาการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการเขียนรายงานการวิจัยให้มีความสมบูรณ์  

 จากเหตุผลดังกล่าวส านักวิชาการ วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส จึงเห็นควรจัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน โดยประกอบด้วยกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การ

พัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน/วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  การอบรมการออกแบบการวิจัย การเขียน

รายงานการวิจัยและการสนับสนุนทุนในการด าเนินกิจกรรมในการวิจัย เพ่ือให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชน

นราธิวาสได้มีการพัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน

และพัฒนาชุมชนต่อไป 
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5. วัตถุประสงค ์

1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน   
2) เพ่ืองานวิจัยให้มี คุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา

ชุมชน 
6. เป้าหมาย  

 เชิงปริมาณ    

1) บุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชน จ านวน 15  คน 

2) จ านวนงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาชุมชน 5  เรื่อง   

เชิงคุณภาพ  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงใน

การพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาชุมชน 

7. ตัวช้ีวัด 

1) จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย
ชุมชนไม่น้อยกว่า 15 คน  

2) จ านวนงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ชุมชนไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 

 

8. วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน   

 
ที ่ ขั้นตอน/รายการ 

ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

P 1. 

 

จัดท าแผนงานด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษา

ของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าปีงบประมาณ

2563  

ตุลาคม 2562 
นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 

 

 

 

 

2. กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัยให้แก่

บุคลากรวิทยาลัยชุมชน 

1) อบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน/วิชาการเพ่ือ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ตุลาคม 2562-

มกราคม 2563 

 

 

นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 

นางสุทธิดา  สามะ 
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D 

2) อบรมการอบรมการออกแบบการวิจัยและ
การเขียนรายงานการวิจัย 

3. กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุนวิจัย 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการ

วิจัย 

2) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย 

3) ด าเนินการวิจัย 

4) ติดตามผลการด าเนินการวิจัย 

5) ประเมินผลคุณภาพงานวิจัย 

กุมภาพันธ์ 2563-

สิงหาคม 2563 

นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 

นางสุทธิดา  สามะ 

4. กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย อาทิ 

การน าเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ

,การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 

สิงหาคม 2563 นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 

นางสุทธิดา  สามะ 

C 5. ประเมินความส าเร็จของกิจกรรมตามแผน  นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 

A 6. น าผลจากการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า

แผนงานด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาของ 

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจ าปีงบประมาณ 

2564 

 นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์ 

นางแวแอเซาะ อัสมะแอ 

 

 

9. สถานที่และระยะเวลาด าเนินการ  

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

 นางสาวอุไรวรรณ ชินพงษ์   นางแวแอเซาะ อัสมะแอ   นางสุทธิดา  สามะ 

11. งบประมาณ  
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 ใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ จ านวน 72,400  บาท(เจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)โดยมี

รายละเอียดในการใช้งบประมาณ  ดังนี้  

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้ ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรวิทยาลัยชุมชน 

 1) อบรมการพัฒนาโจทย์วิจัยชุมชน/ 
วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

ค่าวิทยากร 4 

ชม*600* 1

ครั้ง 

=2,400.- 

ค่ากลางวัน 1 

มื้อ*120

บาท*15คน 

=1,800.- 

ค่าอาหารว่าง 

2 มื้อ*30 

บาท*15คน 

=900.- 

  

 2) อบรมการอบรมการออกแบบการ 
วิจัยและการเขียนรายงานการวิจัย 

 ค่ากลางวัน 5 

มื้อ*120

บาท*15คน 

=9,000.- 

ค่าอาหารว่าง 

10 มื้อ*30 

บาท*15คน 

=4,500.- 

  

กิจกรรมที่ 2 สนับสนุนทุนวิจัย 

 1)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 -   

 2) คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน

การวิจัย 

ค่าวิทยากร 2 

ชม*600* 1

ครั้ง*5 คน 

=6,000.- 

ค่ากลางวัน 1 

มื้อ*120บาท* 

5 คน 

=600.- 

ค่าอาหารว่าง 

2 มื้อ*30 
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ที ่ รายการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

หมายเหตุ 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

บาท*5คน 

=300.- 

 3) ด าเนินการวิจัย   30,000  

 4) ติดตามผลการด าเนินการวิจัย     

 5) ประเมินผลคุณภาพงานวิจัย ค่าวิทยากร 2 

ชม*600* 1

ครั้ง*5 คน 

=6,000.- 

ค่ากลางวัน 1 

มื้อ*120บาท* 

5 คน 

=600.- 

ค่าอาหารว่าง 

2 มื้อ*30 

บาท*5คน 

=300.- 

  

กิจกรรมที่ 3 สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย อาทิ การน าเสนองานในที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติ,การตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสาร 

   10,000   

รวม 14,400 28,000 30,000  

รวมทั้งสิ้น 72,400 

หมายเหตุ  (ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 

12. การประเมินผล  

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพตัวช้ีวัด 
จ านวนงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและพัฒนาชุมชน 

1.นับจ านวนงานวิจัย 
2.ประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 

แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 

เชิงปริมาณ 
1)  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน 

 
1.นับจ านวนบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา 

- 

 



หน้า | 54 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีงานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการพัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนาชุมชน   

 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัย 

กิจกรรมที่1  อบรมให้ความรู้ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกสาขาวิชา  

อบรมการพัฒนาโจทย์วิทยาลัยชุมชน/วิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  ในวันที่  30  ตุลาคม  2562  มี

ผู้เข้าร่วมการอบรม  จ านวน  15  คน  ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

กิจกรรมที่ 2  อบรมการออกแบบการวิจัยและการเขียนรายงานให้แก่บุคลากรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกสาขาวิชา    ในวันที่  26,27,30  มีนาคม  และวันที่  3  เมษายน  2563  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  

จ านวน 15  คน  ณ  ห้องประชุมจันทน์ผา  วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

 

 

 

   

 

 


