แบบบันทึกขอมูลนักวิจัย
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ชือ : นายสุขแก้ว
นามสกลุ
คํ าสอน
Name : MR.SUKKAEW
Surname
COMESORN
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์
สถานภาพ
 อาจารย์ ประจํ า  ข้าราชการพลเรื อน  อาจารย์ ประจํ าตามสัญญา
 พนักงานมหาวิทยาลั ย
 พนักงานราชการ
 อืนๆ ..........................................
บัตรประจําตัวประชาชน
3-6409-00462-92-1
ทีอย่ปู ัจจบัุ น บ้านเลขที 351/200 หมู่ที - ถนน ไชยานุภาพ ตํ าบล ในเมือง อํ าเภอ เมือง
จังหวั ด พิษณุโลก รหัสไปรษณี ย ์ 65000 เบอร์โทรศั พท์บ้าน เบอร์โทรศั พท์มือถือ 089-703-2825
E-mail SUKKAEW@psru.ac.th
สาขาทีมีความชํานาญพิเศษ
1. การวั ดผลและประเมินผล
2. การประเมินโครงการ
3. การวิจ ัยการศึกษา
ประสบการณ์อืนๆ ด้ านการวิจัย
1. เป็ นหัวหน้าโครงการวิจ ัย รับทุนของการเคหะแห่งชาติ , สสส.
2. ทีมวิจ ัยของคณะในการทํ าวิจ ัยติดตามการมีงานทํ าของบั ณฑิต การประเมินโครงการ
3. เป็ นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด ้านการวิจ ัยการศึกษา การวิจ ัยในชันเรี ยนการสร้างเครื องมือ
4. เป็ นผู้ เชียวชาญตรวจคุณภาพเครื องมือ
5. เป็ นประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริ ญญาโทของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พิบูลสงคราม และมหาวิทยาลั ยอืนๆ (มน./ราชภัฏนครสวรรค์)

ประวัติการศึกษา
ปี ทีสํ าเร็จ
การศึกษา
2523
2532
2540

วฒิ
ุ การศึ กษา

สาขาวิชา

มหาวิทยาลัย

ประเทศ

กศ.บ.
คม.
กศ.ด.

คณิ ตศาสตร์
การวั ดและประเมินผลการศึกษา
การทดสอบและวั ดผลการศึกษา

มศว.พิษณุโลก
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
มศว.ประสานมิตร

ไทย
ไทย
ไทย

ประสบการณที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทําวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
ปี ทีเสร็จ
2531
2540
2545
2545
2547

2547
2547
2548
2548
2549

ชือผลงานวิจัยทีแล้ วเสร็จ
ประเภทงานวิจัย
ปัจจัยทีส่ งผลต่อการไม่ศึกษาต่อระดั บมั ธยมศึกษาของนักเรี ยนโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษาจังหวั ดบุรีรัมย์
การประเมินโครงการส่ งเสริ มความสามารถพิเศษ สพพ. ของนักเรี ยนระดั บ
มัธยมศึกษา ตอนปลาย เขตกรุ งเทพฯ
การประเมินติดตามการมีงานทํ าของบั ณฑิต คณะครุ ศาสตร์
การประเมินโครงการนํ าร่ องปฏิรูปการศึกษาในเขตพืนทีการศึกษา จังหวั ด
พิษณุโลก
การติดตามและประเมินผลโครงการพั ฒนาครู ประจํ าการให้ได้ รับวุฒิปริ ญญาตรี
ทางการศึกษา และผู ้ บริ หารสถานศึกษาให้ได้ รับประกาศนียบั ตรทางการบริ หาร
การศึกษา
การวางระบบติดตามประเมินผลการพั ฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาเพือ
ปฏิรูปการเรี ยนรู ้
การวิจัยและพั ฒนาครู และโรงเรี ยนร่ วมพั ฒนาวิชาชีพครู ของมหาวิทยาลั ยราช
ภั ฏพิบูลสงคราม
การพั ฒนาระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยระดั บบั ณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏพิบูลสงคราม
การวิเคราะห์ก ํ าลั งแรงงานและคุณลั กษณะบั ณฑิตบั ณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏพิบูลสงครามในอนาคต
การศึกษาแนวทางการพั ฒนาหลั กสู ตรปัจจุบ ั นของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพิบูล
สงคราม

สาขาการวิจัย

ปี ทีได้ รับทนุ

แหล่ งทนุ

สถานภาพในโครงการ

ประสบการณที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิจัยและการทําวิจัย
งานวิจัยที่ทําเสร็จแลว
ปี ทีเสร็จ
2549
2549
2549

ชือผลงานวิจัยทีแล้ วเสร็จ
การวิเคราะห์อ ั ตรากํ าลั งข้ าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลั ย ของมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏพิบูลสงคราม
การประเมินผลการจัดมหากรรมงานสร้างสุ ขภาคเหนือ “วิถีไทย วิธีธรรม
นํ าสร้างสุ ข
การประเมินผลโครงการบ้ านเอืออาทรทีก่อสร้างด้ วยระบบชินส่ วนคอนกรี ต
สําเร็ จรู ป

หมายเหตุ สถานภาพในโครงการ หมายถึง หัวหน้าโครงการวิจั ย, ผู ้ ร่วมวิจัย

ประเภทงานวิจัย

สาขาการวิจัย

ปี ทีได้ รับทนุ

แหล่ งทนุ

สถานภาพในโครงการ

งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
ปี ทีได้ รับทนุ
2551

ชือผลงานวิจัย
โครงการสร้างเสริ มสุ ขภาวะเพือความอยู่ดีมีสุขโดยชุมชนและ
เครื อข่ายองค์กรท้ องถิน เขตจังหวั ดพิษณุโลก

ประเภทงานวิจัย
การวิจัยและพั ฒนา
(R&D)

สาขาการวิจัย
สังคมศาสตร์

แหล่ งทนุ
สสส.

หมายเหตุ สถานภาพในโครงการ หมายถึง หัวหน้ าโครงการวิจัย, ผู ้ ร่วมวิจัย

ผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรหรือตีพิมพ เชน วารสารตางๆ ทั้งระดับชาติ นานาชาติและประเภทอื่นๆ

สถานภาพในโครงการ
หัวหน้าโครงการ

ลําดับที

ชือผลงานวิจัย

ประเภทงานวิจัย

สาขาการวิจัย

ปี ทีเผยแพร่

รปแบบการเผยแพร่
ู
-

การนําผลการวิจัยไปอางอิงหรือใชประโยชน
ลําดับที

หน่ วยงาน/บคคลที
นําข้ อมลไปใช้
ประโยชน์
ุ
ู

เหตผลที
ุ นําไปอ้างอิง

