การพัฒนาผลงานทางวิชาการ : ข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน (ตามแนวทางของข้าพเจ้า)

ธวัชชัย จิตวารินทร์*
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยชุมชนพังงา

วิทยาลัยชุมชน เป็ นสถาบันทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่จดั การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตา่ กว่าปริญญา สัง กัด สถาบัน วิทยาลัยชุ มชน กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวั ต กรรม (เดิ ม สั ง กั ด ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร)
มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยชุมชนในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งในบทเฉพาะกาลของพระราชบัญญัติฉบับนี้
มาตรา ๕๖ ระบุไวว่า ในระหว่างที่ยงั มิได้ออกกฎกระทรวง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖
เฉพาะที่เกี่ยวกับ วิทยาลัยชุมชน และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ มาใช้บงั คับโดยอนุโลมเท่าที่
ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้นผูเ้ ขียนจะขอกล่าวถึง การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทย
ฐานะสายงานการสอน ตามหนัง สือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวัน ที่
30 กันยายน 2552 ซึ่งเป็ นหลักเกณฑ์ที่ผเู ้ ขียนบทความนี้ ได้ใช้ในการมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็ น
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ”ของวิทยาลัยชุมชนพังงา
ทั้ง นี้ ผูเ้ ขีย นได้รับการบรรจุเ ข้า รับราชการเป็ นข้า ราชการครู ของวิทยาลัย ชุ มชนพัง งา
เมื่อปี พ.ศ. 2550 มีประสบการณ์การทางานตามพันธกิจของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และวิทยาลัย
ชุมชนพังงากว่า 12 ปี โดยได้มีและเลื่อนวิทยาฐานะเป็ นครูเชี่ยวชาญในปี พ.ศ. 2561 ผูเ้ ขียน
เห็นว่าประสบการณ์การทางาน และการพัฒนาผลงานทางวิชาการตามแบบของตนเองน่ าจะเกิด
ประโยชน์แก่ ขา้ ราชการครู ของวิทยาลัย ชุมชนได้ไม่มากก็ น ้อ ย จึง จะขอแบ่งปั น และถ่ ายทอด
ประสบการณ์การพัฒนาผลงานวิชาการของผูเ้ ขียน ดังนี้

*ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ/รองผูอ้ านวยการวิทยาลัยชุ มชนพังงา
สถานที่ทางาน วิทยาลัยชุมชนพังงา 69 ถนน พังงา-ทับปุด (สายใหม่) ตาบลบ่อแสน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณี ย ์ 82180 โทรศัพท์ 076-599-014 หรือ 076-599-405 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 064-479-0874
e-mail : t_jitwarin@hotmail.com

เส้นทางวิทยฐานะของข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชน
(Career path of community college teacher)

เส้นทางวิทยฐานะของข้าราชการครูวิทยาลัย ชุมชน เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การพัฒนา
วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด
ที่ ศธ 0206.4/ว 17 ลงวัน ที่ 30 กั น ยายน 2552 นั้ น ผู เ้ ขี ย นแบ่ ง ตามระดับ วิ ท ยฐานะ
แบ่งออกเป็ น 6 ขั้นดังนี้
ขั้นที่ 1 : ครูผชู ้ ่วย เป็ นตาแหน่งที่บรรจุแต่งตั้งในระดับแรก (เทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการระดับ 6
เดิม) ต้องผ่านการพัฒนาอย่างเข้ม 2 ปี หากผ่านจะได้รบั การแต่งตั้งเป็ นครู ค.ศ. 1 (ประเมิน 4 ครั้ง
ตามหลักเกณฑ์ ว.19/2561)
ขั้นที่ 2 : ครู ค.ศ. 1 (เทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการระดับ 6 เดิม)
ขั้นที่ 3 : ครู ค.ศ. 2 เป็ นวิทยฐานะครูชานาญการ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 1 ((เทียบเท่าตาแหน่ง
ข้าราชการระดับ 7 เดิม)) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
- มีวุฒิ ป.เอก สามารถทาผลงานเพื่อเข้าวิทยฐานะ ครูชานาญการ(ค.ศ.2) ได้ทนั ที
- มีวุฒิ ป.โท ต้องมีประสบการณ์สอน 4 ปี ทั้งนี้ วิทยาลัยชุมชนรับข้าราชการครูซึ่งมีวุฒิปริญญา
โทจึงทาให้ได้เปรียบในเรื่องระยะเวลาเมื่อเทียบกับข้าราชการครูที่เข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
- มีวุฒิ ป.ตรี ต้องมีประสบการณ์สอน 6 ปี
ขั้นที่ 4 : ครู ค.ศ. 3 เป็ นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 (เทียบเท่าตาแหน่ง
ข้าราชการระดับ 8 เดิม) ที่มีผลงานวิชาการผ่านเกณฑ์ โดยการเลื่อนวิทยฐานะนี้ ต้องเป็ นครูชานาญ
การ (ค.ศ.2) ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ขั้นที่ 5 : ครู ค.ศ. 4 เป็ นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 2 หรือ ค.ศ. 3 ที่มีผลงาน
วิชาการผ่านเกณฑ์ (เทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการระดับ 9 เดิม) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้องเป็ นครู
ชานาญการพิเศษ (ค.ศ.3) ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ หรือเป็ นครูชานาญการ (ค.ศ.2) ไม่
น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ
ขั้นที่ 6 : ครู ค.ศ. 5 เป็ นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ แต่งตั้งจากครู ค.ศ. 4 ที่มีผลงานวิชาการผ่าน
เกณฑ์ (เทียบเท่าตาแหน่งข้าราชการระดับ10 ) โดยการเลื่อนวิทยฐานะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
เป็ นครูเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นคาขอ

ความรอบรูท้ จี่ าเป็ นของผูท้ ี่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการ
(Necessary knowledge for academic performance developer)

1. ความรอบรูท้ ฤษฎี ทฤษฎีการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู ้ และทฤษฎีการจัดการเรียนรู ้ ทฤษฎี
หลัก การเป็ นสิ่ง สาคั ญ และจาเป็ นพื้ นฐานสาหรับครู ผูส้ อน และผูพ้ ัฒ นาผลงานทางวิชาการ
ในทุกระดับชั้น เนื่องจากจะถูกนามาใช้เป็ นแนวคิดหลักของการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล อีกทั้งในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ ทฤษฎีจะถูกนามาใช้กาหนดกรอบ
แนวคิดการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และกรอบแนวคิดในการวิจยั ด้วย
2. ความรอบรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล ยุคปัจจุบนั เป็ นยุคที่ผสู ้ อนสามารถ
ค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งมีแหล่งข้อมูลสารสนเทศอย่างมากมาย ดังนั้นผูท้ ี่
จะพัฒนาผลงานทางวิชาการจะต้องมีความรู ใ้ นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อนาไปใช้พัฒนาผลงานวิชาการให้มี
ความทันสมัย และเกิดความน่าเชื่อถือ
3. ความรอบรูด้ า้ นการใช้ภาษา การใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ถือ ว่าเป็ นภาษาสาคัญ ที่
จะต้อ งใช้ในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เช่น การเขียนรายงานวิจยั การผลิต สื่อการเรียนรู ้
เอกสารประกอบการเรียนการสอน ทั้งนี้ หากผูพ้ ัฒนาผลงานทางวิชาการขาดความรูใ้ นการใช้
ภาษา หรือ การสะกดค าต่า งๆ ก็ จะส่ง ผลให้เ กิ ด ข้อ ผิ ด พลาด หรือ ข้อ บกพร่อ งของผลงานทาง
วิชาการได้ ทั้งนี้ ความถูกต้องทางภาษาถือเป็ นลักษณะสาคัญของผลงานทางวิชาการอีกด้วย
4. ความรอบรูด้ า้ นวิจยั การปฏิบตั ิหน้าที่ครูวิทยาลัยชุมชนนั้นจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความรอบ
รูเ้ กี่ย วกั บการวิจยั ชุมชน และวิจยั ทางการศึก ษา เนื่ องจากครู วิทยาลัย ชุมชนต้องปฏิ บัติ งานที่
เกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับอนุปริญญา ดังนั้นความรูเ้ กี่ยวกับ
การวิจยั ชุมชน และวิจยั ทางการศึกษาจึงเป็ นพื้ นฐานสาคัญในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เนื่อง
ด้วยผลงานทางวิชาการจาเป็ นที่จะต้องใช้กระบวนการสร้า งความรูอ้ ย่างเป็ นระบบเพื่อให้เกิ ด
ความน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังต้องใช้ความรูด้ า้ นการวิจยั ในนาเสนอวิธีการดาเนิ นงาน การออกแบบ
การทดลอง การใช้สถิติ และการวิเคราะห์ขอ้ มู ล ประสิทธิผลของนวัต กรรมหรือผลงานวิชาการ
ดังนั้นผูพ้ ัฒนาผลงานทางวิชาการจึงจาเป็ นต้องมีความรอบรู ้ และทักษะด้า นการวิจยั ทั้งทฤษฎี
และการปฏิบตั ิ

คุณลักษณะสาคัญของผูท้ ี่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการ
(Necessary attribute for academic performance developer)

1. กล้าคิดต่างอย่างมีทฤษฎีรองรับ ความคิดสร้างสรรค์เป็ นสิ่งสาคัญที่ใช้สร้างองค์ความรูใ้ หม่
ภายใต้กรอบทฤษฎี ผลงานทางวิชาการที่ดี ตอ้ งเป็ นผลงานที่ เกิด ขึ้ นจากความคิ ดสร้างสรรค์ที่
เป็ นอัตลักษณ์ของผูพ้ ฒ
ั นาผลงานเอง เป็ นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ ใช้ได้จริง แต่อย่างไรก็ตาม
การคิดสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ หรือสร้างนวัตกรรมใหม่น้ันจาเป็ นต้องใช้ทฤษฎี หรือกฎ
เป็ นกรอบหลัก หรือเป็ นฐานคิดในการพัฒนาหรือสร้างสรรค์ผลงานวิชาการให้เกิดประโยชน์แก่
ผูเ้ รียน
2. การวางแผน และกาหนดเป้าหมาย เป็ นสิ่งสาคัญในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เนื่ องด้วย
การวางแผนจะเป็ นการก าหนดกรอบระยะเวลา รวมถึ ง เป็ นกรอบในการก าหนดทรัพยากรที่
จาเป็ นต้องใช้ใ นการพัฒนาผลงาน เพื่อ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และหากการดาเนิ นการไม่
เป็ นไปตามแผนผูพ้ ัฒนางานวิชาการจะต้องปรับกระบวนการพัฒนางานใหม่ให้สามารถมุ่งไปสู่
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ให้ได้
3. พัฒนาความรูอ้ ยู่เสมอ การพัฒนาความรูข้ องผูท้ ี่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการเป็ นสิ่งสาคั ญ
และทาได้ไม่ยากในยุคปัจจุบนั เนื่องจากสามารถสืบค้นข้อมูลที่ตอ้ งการรูไ้ ด้อย่างสะดวก รวดเร็ว
การพัฒนาความรูท้ าได้หลายวิธี เช่น การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งข้อมูล หรือแหล่งเรียนรู ต้ ่างๆ
การเข้าร่วมประชุ มทางวิชาการ การอบรม การเรียน e-learning การเรีย นหลักสูต รระยะสั้น
สาหรับผูเ้ ขียนจะใช้วิธีการพัฒนาตนเองด้วยการทางานวิจยั อย่างน้อยปี ละ 1 เรื่อง และส่งผลงาน
เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ เนื่องจากผูเ้ ขียนเห็นว่าการทางานวิจยั จะทาให้เราสามารถค้นคว้า
และเรียนรูข้ อ้ มูลเชิงลึกได้เป็ นอย่างดี เพราะต้องใช้กระบวนการสืบค้นซ้ าไปซ้ ามาจนเกิดการตก
ผลึกทางความคิด และเกิดการพัฒนาความคิดได้เป็ นอย่างดี ทั้งนี้ วิธีการในการพัฒนาความรูข้ อง
แต่ ละบุค คลอาจจะแตกต่ างกัน ไป อย่ างไรก็ต ามผูเ้ ขีย นได้ยึด ถือ แนวคิ ด ในการพัฒนาความรู ้
ให้แก่ตนเองที่ว่า " ความรู ้ คือทุกอย่าง "””
4. ความอดทน การพัฒนาผลงานทางวิชาการมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง ที่จะต้องใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูล และพัฒนาผลงาน ทั้งนี้ ผูเ้ ขียนได้ยึดภาษิ ตในการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ว่า “" Rome
was not built in a day " กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว” ดังนั้นการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการก็เช่นเดียวกัน

”
5. ความมีวินัยในตนเอง การพัฒนาผลงานทางวิชาการนั้นจาเป็ นจะต้องพัฒนาผลงานอยู่เป็ น
ประจา เพื่อ ให้เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ งในการพัฒ นาผลงาน ให้เ ป็ นไปตามแผนที่ต นเองได้วางไว้
นอกจากนี้ การพัฒนาผลงานวิชาการอยู่เป็ นประจาทาให้เราสามารถสร้างขวัญ และกาลังใจให้แก่
ตนเองได้ และทาให้เราเห็นว่าผลงานทางวิชาการของเรามีความคืบหน้า
6. ความละเอียดรอบคอบ การพัฒนาผลงานทางวิชาการนั้นต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ
คิดวางแผน วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็ นอย่างมาก หากผูพ้ ฒ
ั นาผลงานไม่มีความละเอียดรอบคอบจะ
ส่งผลให้ผลงานมีขอ้ ผิดพลาดอย่างมากมาย นอกจากนี้ แล้วต้องละเอียดรอบคอบในการจัดรูปเล่ม
และการพิมพ์รายงานวิจยั หรือผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผลงานทางวิชาการมีรูปแบบเดียวกัน
ตลอดทั้งเล่ม
7. เชื่ อ มโยงงานที่ ปฏิบัติ ใ ห้เ ข้า สู่ผลงานทางวิ ชาการ ในการทาผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่
โดยเฉพาะการปฏิบตั ิหน้าที่ครูของวิทยาลัยชุมชน มักจะพบปัญหาว่างานที่ทาเป็ นงานที่ตอ้ งสัมผัส
ชุมชน ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับงานวิจยั หรือผลงานวิชาการที่ใช้ขอเลื่อนวิทยฐานะ ดัง นั้น ผูพ้ ัฒนา
ผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยชุมชนจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนาความคิดเชื่อมโยงโดยการนา
งานที่ปฏิบตั ิกับชุมชนมาผสานกับการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด เพื่อเป็ นการใช้ประโยชน์
จากงานที่ปฏิ บัติ ท้ัง ในส่ วนของงานชุ ม ชน และงานการจัด การเรีย นการสอนนั ก ศึก ษาระดับ
อนุปริญญา เพียงแค่นี้ก็ Win-Win

ความแตกต่างเบื้ องต้นของผลงานวิชาการที่ใช้ในการขอมีและเลื่อน
วิทยฐานะเป็ นครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
และครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

ลักษณะผลงานวิชาการทีใ่ ช้เลือ่ นวิทยฐานะเป็ น ลักษณะผลงานวิชาการทีใ่ ช้เลือ่ นวิทยฐานะเป็ น
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
1. ผลงานทางวิชาการ 1 เรื่อง

1. ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 2 เรื่อง

2. ใช้แผนการทดลองแบบ One Group Pretest – 2. มีที่มาของปัญหาชัดเจน และมีการวิเคราะห์
Posttest Design ได้
ปัญหา หรือสิ่งที่ตอ้ งการพัฒนาที่ชัดเจน
3. เป็ นผลงาน หรื อ งานวิ จัย ที่ มุ่ง การพัฒ นา 3. ผลงาน หรืองานวิจยั ควรใช้รูปแบบการวิจยั
ปรับ ปรุ ง หรื อ แก้ปัญ หาการจัด การเรีย นการ และพัฒนา ( R&D) ที่ส่งผลให้เห็นการพัฒนา

ลักษณะผลงานวิชาการทีใ่ ช้เลือ่ นวิทยฐานะเป็ น ลักษณะผลงานวิชาการทีใ่ ช้เลือ่ นวิทยฐานะเป็ น
ครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สอน

ของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้ นกับผูเ้ รียนอย่างชัดเจน
4. เป็ นผลงาน หรืองานวิจยั ที่สร้างองค์ความรู ้
ใหม่ / สร้างนวัตกรรมใหม่ / สร้าง Model ใหม่
/ สร้างรูปแบบหรือวิธีการสอนใหม่
5. ควรใช้แ บบแผนการทดลอง Pretest –
Posttest Control Group Design แต่ ไม่ควรใช้
แบบ One Group Pretest – Posttest Design

จากที่กล่าวมาทั้งหมดเป็ นเพียงประสบการณ์ที่ผูเ้ ขียนใช้ในการพัฒนาผลงานวิชาการใน
แนวทางของผูเ้ ขียนเอง ซึ่งสามารถนาไปใช้กับบางท่านที่เห็นว่าเหมาะสม และบางท่านซึ่งอาจมี
แนวทางการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่ดีกว่า หรือแตกต่างกับแนวทางของผูเ้ ขียน ทางผูเ้ ขียนก็
ยินดีให้ท่านแบ่งปันประสบการณ์ หรือข้อมูลดีๆ มายังผูเ้ ขียนได้เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามผูเ้ ขียน
ขอส่งแรงใจไปยังผูท้ ี่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒ นาผูเ้ รียน เพื่อมุ่งสู่การ
พัฒนาประเทศไทยต่อไป ผูเ้ ขียนขอให้ทุกท่านประสบความสาเร็จดังที่ต้งั ใจไว้ทุกประการ และ
ขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้

ความภาคภูมิใจและรางวัลที่ได้รบั ของผูเ้ ขียน
1) รางวัลชมเชย “ผลงานวิจยั ของคุ รุสภา” ประจาปี 2562 งานประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจาปี
2562 สิงหาคม 2562
2) รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคา) ประจาปี พ.ศ. 2561
3) รางวัลคุรุสดุดี ประจาปี พ.ศ. 2561
4) พ.ศ. 2560 เกียรติบตั รชมเชย “การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
คุ ณประโยชน์ ต่อการศึ ก ษาระดับ หน่ ว ยงานต้น สั ง กัด ” จากจากนายแพทย์ ธีร ะเกี ย รติ เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5) พ.ศ. 2559 เกียรติบตั รชมเชย “การเป็ นผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ได้ตามมาตรฐาน และจรรยาบรรณของวิชาชีพ มี
คุ ณประโยชน์ ต่ อการศึ กษาระดับหน่ วยงานต้นสั งกัด ” จากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุ ว รรณ รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
6) พ.ศ. 2559 รางวัล “บทความงานวิจยั ดีเด่น Best Paper Award” ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จากงานวิจัย เรื่อง การศึกษาความต้องการ และระดับความพึงพอใจของ
ผูต้ อ้ งขังเรือนจาอาเภอตะกัว่ ป่ าที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมของวิทยาลัยชุมชนพังงา
7) พ.ศ. 2556 รางวัล “ ผูท้ าคุณประโยชน์ ทางด้านการศึกษาของสานั กงานคณะกรรมการ สกสค. ”
8) พ.ศ. 2556 รางวัล “ หนึ่ งแสนครูดี ”
ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการของผูเ้ ขียน
1) เรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
2) เรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
3) เรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
4) เรื่อง

ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่

การพัฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น วิ ช า วิ ทยาศาสตร์เ พื่ อ ชี วิ ต ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ
อนุ ปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ด้วยวิธีจดั การเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS
2560
รางวัลชมเชย “ผลงานวิจยั ของคุรุสภา” ประจาปี 2562 งานประชุมวิชาการของ
คุรุสภา ประจาปี 2562 สิงหาคม 2562
ถอดบทเรียนการดาเนิ นงานชุมชนการเรียนรูท้ างวิชาชีพของครูวิทยาลัยชุมชนพังงา
2561
วารสาร Mahidol R2R e-Journal ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม –
มิถุนายน 2561
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ของนั กศึกษา
ระดับอนุ ปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกแบบ AMOS
2560
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 30 มกราคม –
2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรในท้องถิ่น หน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วิธีการทางวิทยาศาสตร์กบั การ
แก้ปัญหา วิชา วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต สาหรับนั กศึกษาระดับอนุ ปริญญา
วิทยาลัยชุมชนพังงา
2560
การประชุ ม วิช าการระดับชาติ ครั้ง ที่ 27 มหาวิทยาลัย ทัก ษิ ณ วัน ที่ 3-6 พฤษภาคม
2560 ณ โรงแรม บี พี สมิหลาบีช
ธวัชชัย จิตวารินทร์. 2560. “การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใช้

5) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
6) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
7) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่

8) ชื่อเรื่อง

ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
9) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
10) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
11) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่
12) ชื่อเรื่อง
ปี ที่แล้วเสร็จ
แหล่งเผยแพร่

กระบวนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นหน่ วยการเรียนรูท้ ี่ 2 เรื่อง วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์ กับการแก้ปัญหาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตสาหรับนั กศึกษาระดับ
อนุ ปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา” วารสารปาริชาต. ปี ที่ 30 ฉบับที่ 3 : 1-8
การพัฒนาผลิ ต ภัณฑ์ชาบรรจุ ซองผสมขิงผงจากกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรบ้าน
เขาตาหนอน อาเภอทับปุด จังหวัดพังงา
2559
การประชุ ม วิช าการระดับ ชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี ราชมงคล วัน ที่ 7-9
สิงหาคม 2560
การศึกษาปั ญหา และความต้องการของนั กศึกษาระดับอนุ ปริญญาเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
2559
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
การศึกษาความต้องการและระดับความพึงพอใจของผูต้ อ้ งขังเรือนจาอาเภอ
ตะกัว่ ป่ าที่มีต่อหลักสูตรฝึ กอบรมวิทยาลัยชุมชนพังงา
2559
รับรางวัลบทความวิจยั ดีเด่น (Best Paper Awards) การประชุ มวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 31 มีนาคม –1เมษายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
การพัฒนาชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่เน้นทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ หน่ วยการเรียนรู ้ ที่ 4 วิทยาศาสตร์กับการด ารงชีวิต ที่มีคุ ณภาพ ส าหรับ
นั กศึกษาระดับอนุ ปริญญา วิทยาลัยชุมชนพังงา
2556
การประชุ ม น าเสนอผลงานวิ จัย ครั้ ง ที่ 7 มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ อุ ด รธานี วั น ที่ 1-2
พฤศจิกายน 2556 ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานของข้าราชการครูวิทยาลัยชุมชนในเขตภาคใต้
2556
สานั กบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาความต้องการการศึกษาตลอดชีวิตของสตรีมุสลิ มตาบลเกาะยาวน้อย จังหวัด
พังงา
2554
การประชุมวิชาการและนาเสนอผลงาน "วลัยลักษณ์วิจยั ครั้งที่ 3"
วันที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ อาคารวิจยั มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Nutritional composition in tamarind seed during germination
2553
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การเพิ่มมูลค่าเมล็ดมะขามโดยการใช้ประโยชน์ จากต้นอ่อน
2549
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45
วันที่ 30 มกราคม- 2 กุมภาพันธ์ 2550 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

