
การด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ

(%) (100%)
1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา

ระบบทวิภาคี 100 % ท่ีส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการของ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

20

2. การประเมินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แบบมี

ส่วนร่วมของวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ
50

2 นายสุริยพงค์ อ้ึงประสูตร รองผู้อ านวยการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

3 นายธรรมนูญ ทองจันทร์ รองผู้อ านวยการ การนิเทศภายในด้านวิชาการของสถานศึกษา 

4 นายธีรวุฒิ เต็มบุญ รองผู้อ านวยการ การใช้ธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา 

5 นางสาวจรีพร วงศ์ชัยเพ็ง ข้าราชการครู แรงจูงใจในการท างานของบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 

6 นางรุ่งอรุณ แสนวา ข้าราชการครู การศึกษาความพึงพอใจของผู้บริการงานทะเบียน 

7 นางสาวอรุณี ปานเนาว์ ข้าราชการครู การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ      

ในการเรียนวิชาการบัญชีเบ้ืองต้น


8 นางอาทิตยา สลิดชัย ข้าราชการครู การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยการใช้เข้าเรียน กานสอบผ่าน 

EDR APPLICATICN


9 นายอรรคพล ประเสริฐ ข้าราชการครู ความต้องการจ าเป็นในการบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศอาหาร 

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ


10 นางอุไรรัตน์ ดิเรกศรี ข้าราชการครู การหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ส่ือประกอบการสอนรายวิชา

ภาษาไทยพ้ืนฐาน


11 นายอรรถโกวิท จิตรเกาะ ข้าราชการครู การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนตามเกณฑ์๘๐/๘๐ ของ

นักศึกษาระดับช้ัน ปวส.ด ห้อง D๒ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต


12 นางสมบัติ พรธิอ้ัว ข้าราชการครู การมีส่วนร่วมในการบริหารงานฝ่ายบริหารทรัพยากร 

13 นายพรเทพ วงศ์ชัยเพ็ง ข้าราชการครู การพัฒนาการปฏิบัติงานตามแผนงานโดยการเดมม่ิง 

14 นายอนันต์ โมธรรม ข้าราชการครู การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อกระบวนการการจัดการ

เรียนการสอนรายวิชางานเคร่ืองยนต์ดีเซล ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพปีท่ี ๑ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ 



15 นายโกสินทร์ ไชยมงคล ข้าราชการครู การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และผู้ปกครองในการใช้ระบบ 

EDR


16 นายมงคล แผลงศาสตรา ข้าราชการครู การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในเร่ืองวัฏจักรทางเทอร์ ไดนามิกส์

ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี  ๒               

สาขาวิชาช่างยนต์ สาขางานเทคนิคยานยนต์



17 นายพิชิต สมศรี ข้าราชการครู การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Active Learning เพ่ือ

เสริมสร้างทักษะวิทยาศาสตร์ส าหรับช่างอุสาหกรรม


18 นางสาวชุลีพร คนสมบูรณ์ พนักงานราชการ การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้โครงงาน

วิทยาศาสตร์เป็นฐานเพ่ือเสริมสร้างทักษะชีวิต


สรุปการวิจัย 5 บท

ครูและบุคลากรทางการศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

ประจ าภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุช่ืองานวิจัยต าแหน่งช่ือผู้วิจัย

ผู้อ านวยการย้ิมน้อยนายบัณฑิต1

ล าดับ



การด าเนินงาน ด าเนินการแล้วเสร็จ

(%) (100%)
19 นางฉลองขวัญ ยืดยาว พนักงานราชการ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประกันคุณภาพ

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ


20 นางสาวกัญฐณา เช้ือเมือง พนักงานราชการ ความพึงพอใจนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อการ

จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิฎคี๑๐๐%


21 นายธงชัย ชาบุดศรี พนักงานราชการ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วย CAI คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิซาการสร้าง

เว็บไซต์


22 นายอนุชา กุลจ าเริญ พนักงานราชการ พฤติกรรมการต้ังใจเรียนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด - ๑๙

ของนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์


23 นางสาวสุพิชชา วรจิต พนักงานราชการ ความพึงพอใจในการให้บริการงานประชาสัมพันธ์ 

24 นายภานุมาตร์ งอยผาลา ครูพิเศษสอน การศึกษาความพึงพอใจ อาคารและสถานท่ี วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ

 ของนักเรียน นักศึกษา


25 นายนฤนาท ปะวัดสา ครูพิเศษสอน ศึกษาความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของนักเรียน 

นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ


26 นายสุพจ พวงอ่อน ครูพิเศษสอน การแก้ไขปัญหาไม่เข้าแถวของนักศึกษาโดยวิธีการเสริมแรงของ

นักศึกษา ระดับช้ันประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี

๒ แผนกวิชาช่างยนต์



27 นางสาวลักษขณา นามเหลา ครูพิเศษสอน การเสริมสร้างภาวการณ์เป็นผู้น าในช้ันเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี ๑ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์



28 นางสาวนิศรา เวียงค า ครูพิเศษสอน การหาประสิทธิภาพของส่ือการเรียนการสอนตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ของ

นักศึกษาระดับช้ัน ปวช.๑ ห้อง A๒ สาขาวิชาการโรงแรม


29 นางสาวฐิติมา อุปจันโท ครูพิเศษสอน การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบของ

นักเรียนระดับช้ัน ปวส.๑


30 นางสาวธนพร ช่ืนบุญชู ครูพิเศษสอน การแก้ไขปัญหานักเรียนขาดทักษะการลับคมมีดกลึงปาดหน้าขวาของ

นักศึกษา ชก A6 โดยการสอนแบบเพ่ือนช่วยเพ่ือน


31 นายวัชรากร กฤษณา ครูพิเศษสอน ความพึงพอใจในการใช้ชุดทดลองวงจรเรียงกระแสงานพ้ืนฐานวงจร

อิเล็กทรอนิกส์


32 นายปรีชา เงินงอก ครูพิเศษสอน งานร่างแบบงาน การลับคมเคร่ืองมือตัด 

33 นายกรกฎ ทวีสัตย์ ครูพิเศษสอน การศึกษาพฤติกรรมเร่ืองการไม่ส่งงานของนักเรียนวิชากิจกรรมลูกเสือ

สามัญ ช่วง (WFH) ผ่านห้องเรียนออนไสน์


34 นางสาวจันทร์ฉาย เหม็งกุล ครูพิเศษสอน ความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ

อาชีวศึกษา


35 นายชิชวัฒน์ นักท านา ครูพิเศษสอน การพัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ โดยการประเมินเสริมพลัง


36 นายวสันต์ สร้อยกิจ ครูพิเศษสอน ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการน าระบบ EDR มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน


37 นางสาวสุจิตรา นารีรักษ์ ครูพิเศษสอน วงจรกลับทางหมุนของมอเตอร์ ๑ เฟส ของนักเรียนระดับช้ันปวส. 

สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง


ล าดับ ช่ือผู้วิจัย ต าแหน่ง ช่ืองานวิจัย หมายเหตุ


