
การพฒันาผลงานทางวิชาการ : ขา้ราชการครูวิทยาลยัชุมชน (ตามแนวทางของขา้พเจา้) 

 

 

 

 

ธวชัชยั  จติวารินทร*์ 

ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

วิทยาลยัชุมชนพังงา 

 

 วิทยาลยัชุมชน เป็นสถาบนัทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาที่จดัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

ต า่กว่าปริญญา สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์วิจัยและ

นวัตกรรม (เดิมสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ)                    

มีพระราชบญัญตัิวิทยาลยัชุมชนในปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับน้ี 

มาตรา ๕๖ ระบุไวว่า ในระหว่างท่ียงัมิไดอ้อกกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ หรือ

ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามพระราชบัญญัติน้ี ใหน้ ากฎกระทรวง ระเบียบ ขอ้บังคับ และ

ประกาศ ซ่ึงออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เฉพาะท่ีเก่ียวกับ วิทยาลยัชุมชน และพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ท่ีใชอ้ยู่ในวนัก่อนวนัท่ีพระราชบญัญตัิน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคับโดยอนุโลมเท่าท่ี

ไม่ขดัหรือแยง้กับพระราชบญัญตัิน้ี ดงัน้ันผูเ้ขียนจะขอกล่าวถึง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย

ฐานะสายงานการสอน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี                  

30 กันยายน 2552 ซ่ึงเป็นหลกัเกณฑท่ี์ผูเ้ขียนบทความน้ีไดใ้ชใ้นการมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็น                      

ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ”ของวิทยาลยัชุมชนพงังา           

ทั้งน้ีผูเ้ขียนไดร้ับการบรรจุเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครูของวิทยาลัยชุมชนพังงา           

เม่ือปี พ.ศ. 2550 มีประสบการณก์ารท างานตามพนัธกิจของสถาบนัวิทยาลยัชุมชน และวิทยาลัย

ชุมชนพงังากว่า 12 ปี โดยไดมี้และเลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเช่ียวชาญในปี พ.ศ. 2561 ผูเ้ขียน

เห็นว่าประสบการณก์ารท างาน และการพฒันาผลงานทางวิชาการตามแบบของตนเองน่าจะเกิด

ประโยชน์แก่ขา้ราชการครูของวิทยาลัยชุมชนไดไ้ม่มากก็น้อย จึงจะขอแบ่งปันและถ่ายทอด

ประสบการณก์ารพฒันาผลงานวิชาการของผูเ้ขียน ดงัน้ี 

 

 

 
*ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ/รองผูอ้ านวยการวิทยาลยัชุมชนพงังา 

 สถานท่ีท างาน วิทยาลยัชุมชนพงังา 69 ถนน พงังา-ทบัปุด (สายใหม)่ ต าบลบ่อแสน  อ าเภอทบัปุด   จงัหวดัพงังา   

รหสัไปรษณีย ์82180  โทรศพัท ์076-599-014 หรือ 076-599-405 โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี 064-479-0874 

e-mail : t_jitwarin@hotmail.com 

    



 

 

 

 

 

เสน้ทางวิทยฐานะของขา้ราชการครูวิทยาลัยชุมชน  เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนา       

วิทยฐานะของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนท่ีสุด                       

ท่ี ศธ 0206.4/ว 17 ลงวันท่ี 30 กันยายน 2552  น้ัน ผูเ้ขียนแบ่งตามระดับวิทยฐานะ                      

แบ่งออกเป็น 6  ขั้นดงัน้ี 

ขั้นท่ี 1 : ครูผูช่้วย เป็นต าแหน่งท่ีบรรจุแต่งตั้งในระดบัแรก (เทียบเท่าต าแหน่งขา้ราชการระดบั 6 

เดิม) ตอ้งผ่านการพฒันาอยา่งเขม้ 2 ปี หากผ่านจะไดร้บัการแต่งตั้งเป็นคร ูค.ศ. 1 (ประเมิน 4 ครั้ง 

ตามหลกัเกณฑ ์ว.19/2561) 

ขั้นท่ี 2 : ครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าต าแหน่งขา้ราชการระดบั 6 เดิม)  

ขั้นท่ี 3 : ครู ค.ศ. 2 เป็นวิทยฐานะครูช านาญการ แตง่ตั้งจากคร ูค.ศ. 1 ((เทียบเท่าต าแหน่ง

ขา้ราชการระดบั 7 เดิม)) โดยการเล่ือนวิทยฐานะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

          - มีวุฒิ ป.เอก สามารถท าผลงานเพ่ือเขา้วิทยฐานะ ครชู านาญการ(ค.ศ.2) ไดท้นัที  

          - มีวุฒิ ป.โท ตอ้งมีประสบการณส์อน 4 ปี ทั้งน้ีวิทยาลยัชุมชนรบัขา้ราชการครซ่ึูงมีวุฒิปริญญา

โทจึงท าใหไ้ดเ้ปรียบในเร่ืองระยะเวลาเม่ือเทียบกบัขา้ราชการครท่ีูเขา้รบัราชการดว้ยคุณวุฒิปริญญาตร ี

          - มีวุฒิ ป.ตรี ตอ้งมีประสบการณส์อน 6 ปี  

ขั้นท่ี 4 : ครู ค.ศ. 3 เป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ แต่งตั้งจากคร ูค.ศ. 2 (เทียบเท่าต าแหน่ง

ขา้ราชการระดบั 8 เดิม)  ท่ีมีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ ์โดยการเล่ือนวิทยฐานะน้ีตอ้งเป็นครชู านาญ

การ (ค.ศ.2) ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี นับถึงวนัท่ียื่นค าขอ  

ขั้นท่ี 5 : ครู ค.ศ. 4 เป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ แต่งตั้งจากคร ูค.ศ. 2 หรือ ค.ศ. 3 ท่ีมีผลงาน

วิชาการผ่านเกณฑ ์(เทียบเท่าต าแหน่งขา้ราชการระดบั 9 เดิม) โดยการเล่ือนวิทยฐานะตอ้งเป็นครู

ช านาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ไม่นอ้ยกวา่ 3 ปี นับถึงวนัท่ียื่นค าขอ หรือเป็นครชู านาญการ (ค.ศ.2) ไม่

นอ้ยกวา่ 5 ปี นับถึงวนัท่ียื่นค าขอ  

ขั้นท่ี 6 : ครู ค.ศ. 5 เป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากคร ูค.ศ. 4 ท่ีมีผลงานวิชาการผ่าน

เกณฑ ์(เทียบเท่าต าแหน่งขา้ราชการระดบั10 ) โดยการเล่ือนวิทยฐานะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

          เป็นครเูช่ียวชาญ (ค.ศ.4) ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี นับถึงวนัท่ียื่นค าขอ  

เสน้ทางวิทยฐานะของขา้ราชการครูวิทยาลยัชุมชน 

(Career path of community college teacher) 

 



 

 

 

 

 

 

1.  ความรอบรูท้ฤษฎี  ทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู ้และทฤษฎีการจดัการเรียนรู ้ทฤษฎี 

หลักการเป็นส่ิงส  าคัญ และจ  าเป็นพ้ืนฐานส าหรับครูผูส้อน และผูพ้ัฒนาผลงานทางวิชาการ                     

ในทุกระดบัช้ัน เน่ืองจากจะถูกน ามาใชเ้ป็นแนวคิดหลกัของการจดัการเรียนรูอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผล  อีกทั้งในการพฒันาผลงานทางวิชาการ ทฤษฎีจะถูกน ามาใชก้  าหนดกรอบ

แนวคิดการพฒันาผลงานทางวิชาการ และกรอบแนวคิดในการวิจยัดว้ย  

2. ความรอบรูด้า้นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบคน้ขอ้มูล ยุคปัจจุบนัเป็นยุคท่ีผูส้อนสามารถ

คน้ควา้ขอ้มูลไดอ้ย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งมีแหล่งขอ้มูลสารสนเทศอย่างมากมาย ดังน้ันผูท่ี้

จะพฒันาผลงานทางวิชาการจะตอ้งมีความรูใ้นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

การสืบคน้ขอ้มูลสารสนเทศจากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือน าไปใชพ้ัฒนาผลงานวิชาการใหมี้

ความทนัสมัย และเกิดความน่าเช่ือถือ 

3. ความรอบรูด้า้นการใช้ภาษา การใชภ้าษาไทย และภาษาอังกฤษ ถือว่าเป็นภาษาส าคัญท่ี

จะตอ้งใชใ้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนรายงานวิจยั การผลิตส่ือการเรียนรู ้

เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งน้ีหากผูพ้ัฒนาผลงานทางวิชาการขาดความรูใ้นการใช้

ภาษา หรือการสะกดค าต่างๆ ก็จะส่งผลใหเ้กิดขอ้ผิดพลาด หรือขอ้บกพร่องของผลงานทาง

วิชาการได ้ทั้งน้ีความถูกตอ้งทางภาษาถือเป็นลกัษณะส าคัญของผลงานทางวิชาการอีกดว้ย 

4. ความรอบรูด้า้นวิจยั การปฏิบตัิหนา้ท่ีครูวิทยาลยัชุมชนน้ันจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีความรอบ

รูเ้ก่ียวกับการวิจยัชุมชน และวิจยัทางการศึกษา เน่ืองจากครูวิทยาลัยชุมชนตอ้งปฏิบัติงานท่ี

เก่ียวขอ้งกับชุมชนและการจดัการเรียนการสอนนักศึกษาระดบัอนุปริญญา ดงัน้ันความรูเ้ก่ียวกับ

การวิจยัชุมชน และวิจยัทางการศึกษาจงึเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพฒันาผลงานทางวิชาการ เน่ือง

ดว้ยผลงานทางวิชาการจ  าเป็นท่ีจะตอ้งใชก้ระบวนการสรา้งความรูอ้ย่างเป็นระบบเพ่ือใหเ้กิด

ความน่าเช่ือถือ อีกทั้งยังตอ้งใชค้วามรูด้า้นการวิจยัในน าเสนอวิธีการด าเนินงาน การออกแบบ

การทดลอง การใชส้ถิติและการวิเคราะหข์อ้มูล ประสิทธิผลของนวัตกรรมหรือผลงานวิชาการ 

ดังน้ันผูพ้ัฒนาผลงานทางวิชาการจึงจ  าเป็นตอ้งมีความรอบรู ้และทักษะดา้นการวิจยัทั้งทฤษฎี

และการปฏิบตัิ 

 

ความรอบรูท้ีจ่  าเป็นของผูท้ี่จะพฒันาผลงานทางวิชาการ 

(Necessary knowledge for academic performance developer) 

 



 

 

 

 

 

1. กลา้คิดต่างอย่างมีทฤษฎีรองรบั  ความคิดสรา้งสรรคเ์ป็นส่ิงส  าคัญท่ีใชส้รา้งองคค์วามรูใ้หม่

ภายใตก้รอบทฤษฎี ผลงานทางวิชาการท่ีดีตอ้งเป็นผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความคิดสรา้งสรรค์ท่ี

เป็นอตัลกัษณข์องผูพ้ฒันาผลงานเอง  เป็นส่ิงใหม่หรือนวตักรรมใหม่ ใชไ้ดจ้ริง แต่อย่างไรก็ตาม

การคิดสรา้งสรรคผ์ลงานทางวิชาการ หรือสรา้งนวัตกรรมใหม่น้ันจ  าเป็นตอ้งใชท้ฤษฎี หรือกฎ 

เป็นกรอบหลกั หรือเป็นฐานคิดในการพฒันาหรือสรา้งสรรคผ์ลงานวิชาการใหเ้กิดประโยชน์แก่

ผูเ้รียน 

2. การวางแผน และก าหนดเป้าหมาย เป็นส่ิงส  าคัญในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เน่ืองดว้ย

การวางแผนจะเป็นการก าหนดกรอบระยะเวลา รวมถึงเป็นกรอบในการก าหนดทรัพยากรท่ี

จ  าเป็นตอ้งใชใ้นการพัฒนาผลงาน เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้และหากการด าเนินการไม่

เป็นไปตามแผนผูพ้ัฒนางานวิชาการจะตอ้งปรับกระบวนการพัฒนางานใหม่ใหส้ามารถมุ่งไปสู่

เป้าหมายท่ีก าหนดไวใ้หไ้ด ้

3. พฒันาความรูอ้ยู่เสมอ การพัฒนาความรูข้องผูท่ี้จะพัฒนาผลงานทางวิชาการเป็นส่ิงส  าคัญ 

และท าไดไ้ม่ยากในยุคปัจจุบนั เน่ืองจากสามารถสืบคน้ขอ้มูลที่ตอ้งการรูไ้ดอ้ย่างสะดวก รวดเร็ว 

การพฒันาความรูท้  าไดห้ลายวิธี เช่น การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูล หรือแหล่งเรียนรูต้่างๆ

การเขา้ร่วมประชุมทางวิชาการ การอบรม การเรียน e-learning การเรียนหลักสูตรระยะสั้น 

ส  าหรบัผูเ้ขียนจะใชวิ้ธีการพฒันาตนเองดว้ยการท างานวิจยัอย่างนอ้ยปีละ 1 เรื่อง และส่งผลงาน

เขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการ เน่ืองจากผูเ้ขียนเห็นว่าการท างานวิจยัจะท าใหเ้ราสามารถคน้ควา้ 

และเรียนรูข้อ้มูลเชิงลึกไดเ้ป็นอย่างดี เพราะตอ้งใชก้ระบวนการสืบคน้ซ ้าไปซ ้ามาจนเกิดการตก

ผลึกทางความคิด และเกิดการพฒันาความคิดไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งน้ีวิธีการในการพฒันาความรูข้อง

แต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตามผูเ้ขียนไดย้ึดถือแนวคิดในการพัฒนาความรู ้

ใหแ้ก่ตนเองท่ีว่า  " ความรู ้คือทุกอย่าง "”” 

 

4. ความอดทน การพฒันาผลงานทางวิชาการมีความจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งใชเ้วลาในการเก็บ

ขอ้มูล และพฒันาผลงาน ทั้งน้ีผูเ้ขียนไดย้ึดภาษิตในการพัฒนาผลงานทางวิชาการท่ีว่า “" Rome 

was not built in a day " กรุงโรมไม่ไดส้รา้งเสร็จภายในวันเดียว” ดังน้ันการพัฒนาผลงานทาง

วิชาการก็เช่นเดียวกัน 

คุณลกัษณะส าคญัของผูท้ี่จะพฒันาผลงานทางวิชาการ  

(Necessary attribute for academic performance developer) 

 

http://www.ecc.ac.th/m/knowledge_detail.php?id=346
http://www.ecc.ac.th/m/knowledge_detail.php?id=346
http://www.ecc.ac.th/m/knowledge_detail.php?id=346


” 

5. ความมีวินัยในตนเอง การพัฒนาผลงานทางวิชาการน้ันจ  าเป็นจะตอ้งพัฒนาผลงานอยู่เป็น

ประจ  า เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการพัฒนาผลงาน ใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีตนเองไดว้างไว ้ 

นอกจากน้ีการพฒันาผลงานวิชาการอยู่เป็นประจ  าท าใหเ้ราสามารถสรา้งขวัญ และก าลังใจใหแ้ก่

ตนเองได ้และท าใหเ้ราเห็นว่าผลงานทางวิชาการของเรามีความคืบหนา้ 

6. ความละเอียดรอบคอบ การพฒันาผลงานทางวิชาการน้ันตอ้งใชค้วามละเอียดรอบคอบในการ

คิดวางแผน วิเคราะห ์สงัเคราะหเ์ป็นอย่างมาก หากผูพ้ฒันาผลงานไม่มีความละเอียดรอบคอบจะ

ส่งผลใหผ้ลงานมีขอ้ผิดพลาดอย่างมากมาย นอกจากน้ีแลว้ตอ้งละเอียดรอบคอบในการจดัรูปเล่ม 

และการพิมพร์ายงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ เพ่ือใหผ้ลงานทางวิชาการมีรูปแบบเดียวกัน

ตลอดทั้งเล่ม 

7. เช่ือมโยงงานท่ีปฏิบัติให้เขา้สู่ผลงานทางวิชาการ  ในการท าผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่

โดยเฉพาะการปฏิบตัิหนา้ท่ีครูของวิทยาลยัชุมชน มักจะพบปัญหาว่างานท่ีท าเป็นงานท่ีตอ้งสมัผสั

ชุมชน ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยัหรือผลงานวิชาการท่ีใชข้อเลื่อนวิทยฐานะ ดังน้ัน ผูพ้ัฒนา

ผลงานทางวิชาการของวิทยาลยัชุมชนจ  าเป็นอย่างยิง่ท่ีจะตอ้งพฒันาความคิดเช่ือมโยงโดยการน า

งานท่ีปฏิบตัิกับชุมชนมาผสานกับการจดัการเรียนการสอนใหม้ากท่ีสุด เพ่ือเป็นการใชป้ระโยชน์

จากงานท่ีปฏิบัติทั้งในส่วนของงานชุมชน และงานการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ

อนุปริญญา เพียงแค่น้ีก็ Win-Win  

 

 

 

 

 

ลกัษณะผลงานวิชาการท่ีใชเ้ลือ่นวิทยฐานะเป็น

ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ลกัษณะผลงานวิชาการท่ีใชเ้ลือ่นวิทยฐานะเป็น

ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

1. ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง 

2. ใชแ้ผนการทดลองแบบ One Group Pretest – 

Posttest Design ได ้

3. เป็นผลงาน หรืองานวิจัยท่ีมุ่งการพัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกปั้ญหาการจัดการเรียนการ

1. ผลงานทางวิชาการอย่างนอ้ย 2 เรื่อง 

2. มีท่ีมาของปัญหาชัดเจน และมีการวิเคราะห์

ปัญหา หรือสิ่งท่ีตอ้งการพฒันาท่ีชัดเจน 

3. ผลงาน หรืองานวิจยัควรใชรู้ปแบบการวิจยั

และพัฒนา ( R&D) ท่ีส่งผลใหเ้ห็นการพัฒนา

ความแตกตา่งเบ้ืองตน้ของผลงานวิชาการที่ใชใ้นการขอมีและเลื่อน           

วิทยฐานะเป็นคร ูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  

และครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

 



ลกัษณะผลงานวิชาการท่ีใชเ้ลือ่นวิทยฐานะเป็น

ครู วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

ลกัษณะผลงานวิชาการท่ีใชเ้ลือ่นวิทยฐานะเป็น

ครู วิทยฐานะครูเช่ียวชาญ 

สอน 

 

 

 

 

ของผลลพัธท่ี์เกิดข้ึนกับผูเ้รียนอย่างชัดเจน  

4. เป็นผลงาน หรืองานวิจยัท่ีสรา้งองคค์วามรู ้

ใหม่ / สรา้งนวตักรรมใหม่ / สรา้ง Model ใหม่ 

/ สรา้งรูปแบบหรือวิธีการสอนใหม่ 

5. ควรใช้แบบแผนการทดลอง Pretest – 

Posttest Control Group Design แต่ไม่ควรใช้

แบบ One Group Pretest – Posttest Design  

 

 

 จากท่ีกล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงประสบการณท่ี์ผูเ้ขียนใชใ้นการพัฒนาผลงานวิชาการใน

แนวทางของผูเ้ขียนเอง ซ่ึงสามารถน าไปใชก้ับบางท่านท่ีเห็นว่าเหมาะสม และบางท่านซ่ึงอาจมี

แนวทางการพฒันาผลงานทางวิชาการท่ีดีกว่า หรือแตกต่างกับแนวทางของผูเ้ขียน ทางผูเ้ขียนก็

ยินดีใหท่้านแบ่งปันประสบการณ ์หรือขอ้มูลดีๆ มายงัผูเ้ขียนไดเ้ช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ขียน

ขอส่งแรงใจไปยงัผูท่ี้มีความตั้งใจท่ีจะพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาผูเ้รียน เพ่ือมุ่งสู่การ

พฒันาประเทศไทยต่อไป ผูเ้ขียนขอใหทุ้กท่านประสบความส าเร็จดังท่ีตั้งใจไวทุ้กประการ และ

ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



ความภาคภูมิใจและรางวลัที่ไดร้บัของผูเ้ขยีน 

 1) รางวลัชมเชย “ผลงานวิจยัของคุรุสภา” ประจ าปี 2562 งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจ าปี  

2562  สิงหาคม 2562 

2) รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองค า) ประจ าปี พ.ศ. 2561 

3) รางวลัคุรุสดุดี ประจ าปี พ.ศ. 2561 

4) พ.ศ. 2560 เกียรติบตัรชมเชย “การเป็นผูป้ฏิบตัิหน้าท่ีไดต้ามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี

คุณประโยชน์ต่อการศึกษาระดับหน่วยงานตน้สังกัด” จากจากนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

5) พ.ศ. 2559 เกียรติบตัรชมเชย “การเป็นผูป้ฏิบตัิหน้าท่ีไดต้ามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี

คุณประโยชน์ต่อการศึกษาระดับหน่วยงานตน้สังกัด” จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ  

6) พ.ศ. 2559 รางวลั “บทความงานวิจยัดีเด่น Best Paper Award” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความตอ้งการ และระดับความพึงพอใจของ

ผูต้อ้งขงัเรือนจ าอ าเภอตะกัว่ป่าท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยาลัยชุมชนพงังา  

7) พ.ศ. 2556 รางวลั “ ผูท้ าคุณประโยชน์ทางดา้นการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ สกสค. ”  

8) พ.ศ. 2556 รางวลั “ หน่ึงแสนครดูี ” 

 

ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการของผูเ้ขยีน 

 1) เร่ือง  การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต ของนักศึกษาระดับ

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพงังา ดว้ยวิธีจดัการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2560  

แหล่งเผยแพร่  รางวลัชมเชย “ผลงานวิจยัของคุรุสภา” ประจ าปี 2562 งานประชุมวิชาการของ 

คุรุสภา ประจ าปี 2562  สิงหาคม 2562 

2) เรื่อง   ถอดบทเรียนการด าเนินงานชุมชนการเรียนรูท้างวิชาชีพของครวูิทยาลัยชุมชนพงังา  

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2561  

แหล่งเผยแพร่  วารสาร Mahidol R2R e-Journal ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 1 ประจ าเดือนมกราคม –  

    มิถุนายน 2561  

3) เร่ือง   การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต ของนักศึกษา 

ระดบัอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพงังา ดว้ยวิธีการจดัการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2560  

แหล่งเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วนัท่ี 30 มกราคม – 

2 กุมภาพนัธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน กรุงเทพมหานคร 

4) เรื่อง   การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใชก้ระบวนการแปรรูปผลผลิตทาง 

การเกษตรในทอ้งถ่ิน หน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตรก์บัการ 

แกปั้ญหา วิชา วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต ส าหรับนักศึกษาระดบัอนุปริญญา  

วิทยาลัยชุมชนพงังา 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2560  

แหล่งเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 27 มหาวิทยาลัยทักษิณ วันท่ี 3-6 พฤษภาคม 

2560 ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช 

   ธวชัชยั จิตวารินทร์. 2560. “การพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีใช ้



กระบวนการแปรรปูผลผลิตทางการเกษตรในทอ้งถ่ินหน่วยการเรียนรูท่ี้ 2 เร่ือง วิธีการ

ทางวิทยาศาสตร์ กบัการแกปั้ญหาวิชาวิทยาศาสตรเ์พ่ือชีวิตส าหรบันักศึกษาระดบั

อนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพงังา” วารสารปารชิาต. ปีท่ี 30 ฉบบัท่ี 3 : 1-8 

5) ชื่อเร่ือง   การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาบรรจุซองผสมขิงผงจากกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น 

เขาต าหนอน   อ าเภอทบัปุด จงัหวดัพงังา 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2559  

แหล่งเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 9  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันท่ี 7-9 

สิงหาคม 2560 

6) ชื่อเร่ือง  การศึกษาปัญหา และความตอ้งการของนักศึกษาระดบัอนุปริญญาเกี่ยวกับการพัฒนาการ

เรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตรเ์พ่ือชีวิต 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2559  

แหล่งเผยแพร่  การประชุมวิชาการระดบัชาติ ครั้งท่ี 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

วนัท่ี 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตก าแพงแสน 

7) ชื่อเร่ือง   การศึกษาความตอ้งการและระดบัความพึงพอใจของผูต้อ้งขงัเรือนจ าอ าเภอ 

ตะกัว่ป่าท่ีมีต่อหลักสูตรฝึกอบรมวิทยาลัยชุมชนพงังา 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2559  

แหล่งเผยแพร่  รบัรางวลับทความวิจยัดีเด่น (Best Paper Awards) การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 8 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 มีนาคม –1เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครปฐม 

 8) ชื่อเร่ือง  การพฒันาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตรเ์พ่ือชีวิตท่ีเน้นทกัษะกระบวนการทาง 

วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู ้ท่ี 4 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิตท่ีมีคุณภาพ ส าหรับ

นักศึกษาระดบัอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนพงังา 

ปีท่ีแลว้เสร็จ   2556 

แหล่งเผยแพร่  การประชุมน าเสนอผลงานวิจัย ครั้งท่ี 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  วันท่ี 1-2 

พฤศจิกายน 2556 ณ บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

9) ชื่อเร่ือง  การศึกษาแรงจงูใจในการปฏิบตัิงานของขา้ราชการครวูิทยาลัยชุมชนในเขตภาคใต ้

ปีท่ีแลว้เสร็จ  2556 

แหล่งเผยแพร่  ส านักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

10) ชื่อเร่ือง การศึกษาความตอ้งการการศึกษาตลอดชีวิตของสตรีมุสลิมต าบลเกาะยาวน้อย จังหวัด

พงังา 

ปีท่ีแลว้เสร็จ  2554 

แหล่งเผยแพร่  การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงาน "วลัยลักษณ์วิจยั ครั้งท่ี 3"  

วนัท่ี 16 มิถุนายน 2554 ณ อาคารวิจยั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

11) ชื่อเร่ือง  Nutritional composition in tamarind seed during germination  

ปีท่ีแลว้เสร็จ  2553 

แหล่งเผยแพร่   Asian Journal of Food & Agro-Industry Volume 4, Issue 03    

   (JUNE 2011 ) 

12) ชื่อเร่ือง  การเพ่ิมมลูค่าเมล็ดมะขามโดยการใชป้ระโยชน์จากตน้อ่อน 

ปีท่ีแลว้เสร็จ  2549 

แหล่งเผยแพร่   การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งท่ี 45  

วนัท่ี 30 มกราคม- 2 กุมภาพนัธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์บางเขน 

http://www.ajofai.info/Abstract/Nutritional%20composition%20in%20tamarind%20seed%20during%20germination.pdf

