


รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ต่อเนือ่ง) 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย  (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า ปี 2561 

 
๑. แบบสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย  จ านวน  2  ฉบับ 
๒. สัญญาค้ าประกัน    จ านวน  2  ฉบับ 
๓. แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร  จ านวน  2  ฉบับ 
๔. หนังสือยินยอมให้หักเงิน   จ านวน  2  ฉบบั 
๕.   ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการนักวิจัย จ านวน  2  ฉบับ 
๖. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการผูค้ ้าประกนั (ช านาญการพิเศษข้ึนไปห้ามใช้ช่ือผู้ร่วมวิจัย)  จ านวน  2  ฉบับ 
๗. ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือส าเนาบัตรประชาชน ภรรยาหรือสามีผูค้ ้าประกัน  จ านวน  2  ฉบับ 
๘. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จ านวน  2  ฉบับ 
๙. ใบส าคัญรับเงิน    จ านวน  2  ฉบับ 
๑๐.  ไฟล์เอกสาร รายงานการวิจัย รูปแบบ pdf  จ านวน  1  ไฟล์ 

มีรายละเอียด ดังน้ี   ต้ังชื่อเป็น เลขรหัสงานวิจัยสพปหรือสพม  ตัวอย่าง 19509สพม12 
เอกสารภายในเล่มประกอบด้วย 

ปก  -ชื่องานวิจัยที่มีการปรับตามที่ระบุในสัญญา 

-ชื่อนักวิจัย/ต าแหน่ง/รร./สพป. หรือ สพม. (กรณีมีหลายคน ชื่อแรกเป็นชื่อของนักวิจัยที่ท าสัญญา)- 

สารบัญ -หัวข้อ (บทที่ 1  บทที่ 2  บทที่ 3 /เลขหน้า) 
-ภาคผนวก (เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
-รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
-บรรณานุกรม 

เนื อหา -บทที่ 1 
-บทที่ 2 
-บทที่ 3 

ภาคผนวก 
    -เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย กรณีท าเป็นเอกสารคู่มือ / แผน/หน่วยการจัดการเรียนรู้  ให้น ามารวม 

 ในไฟล์น้ีพอสังเขป หรือทั้งหมด)  
    -รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ 
    -บรรณานุกรม 

...................................................................... 
หมายเหตุ 
๑. จัดท าสัญญาขอรับทุน จ านวน 2 ชุด และเซ็นชื่อด้านข้างสัญญาตรงช่องผู้ขอรับทุนด้านซ้ายมือในสัญญาขอรับทุนทุกฉบับ

ด้วย  (ส้าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้องรับรองส้าเนาถูกต้องด้วยลายมือชื่อเจ้าของเอกสารเท่านั น)  
๒. ใบส าคัญรับเงิน (รายการที่9) ใช้ประกอบการเบิกทุนงวดที่ 1,2 )* เขียนชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุน* และลงนาม 2 แผ่น  

(ชื่อโครงการวิจัยที่ปรับแก้ตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ และจะไม่ปรับแก้ภายหลังในภายหลัง) 
๓. ไม่ต้องลงวันที่ใน สัญญาขอรับทุน  สัญญาค้ าประกัน แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และ

ใบส าคัญรับเงิน  
เอกสารจัดส่งที่  ดุจดาว  ทิพย์มาตย์  ส านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ  เขตดุสิต  กทม. 10300 
ไฟล์เอกสารจัดส่งทาง e-mail ที่  kudoaw@hotmail.com 



เอกสารประกอบการท าสญัญาขอรับทนุอุดหนุนวิจัย 

1. แบบสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย 
2. สัญญาค  าประกัน  
3. แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
4. หนังสือยินยอมให้หักเงิน 
5.   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร 
6. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรผู้ค  ำประกัน (ช ำนำญกำรพิเศษขึ นไปห้ำมใช้ช่ือผู้ร่วมวิจัย) 
7. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือส ำเนำบัตรประชำชน ภรรยำหรือสำมีผู้ค  ำประกัน 
8. ส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย 
9. ใบส ำคัญรับเงิน   2  ฉบับ  

...................................................................... 
 

 
หมายเหตุ  ข้อควรปฏิบัติในการจัดท าสัญญาขอรับทุนอุดหนุนวิจัย  

 

1. จัดท าสัญญาขอรับ ทุน  จ านวน 2 ชุด  และ เซ็น ช่ือ ด้าน ข้างสัญญาตรงช่อง                         
ผู้ขอรับทุนด้านซ้ายมือในสัญญาขอรับทุนทุกฉบับด้วย  (ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ต้อง
รับรองส าเนาถูกต้องด้วยลายมือช่ือเจ้าของเอกสารเท่านั น)  

2. ใบส ำคัญรับเงิน (รำยกำรที่9) ใช้ประกอบกำรเบิกทุนงวดที่ 1,2 )* เขียนชื่อโครงกำรวิจัยที่
ได้รับทุน* และลงนำม 2 แผ่น  (ชื่อโครงกำรวิจัยที่ปรับแก้ตำมค ำแนะน ำของผู้เชี่ยวชำญ 
และจะไม่ปรับแก้ภำยหลังในภำยหลัง) 

3. ไม่ต้องลงวันท่ีใน สัญญาขอรับทุน  สัญญาค  าประกัน แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน และใบส าคัญรับเงิน เนื่องจากต้องน าเสนอ สพฐ. เห็นชอบ
และลงนามเป็นผู้ให้ทุนก่อน ทั งนี ทาง สพฐ. จะเป็นผู้ลงวันท่ีให้เองในภายหลัง      
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รายชื่องานวิจัยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย (ต่อเนื่อง)  
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิจัย  (แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม) : การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า ปี 2561 

 

รหัสวิจัย 
 

 

สพท. 
 

ช่ืองานวิจัย 
 

ทุนอุดหนุต่อเน่ือง 
 

นักวิจัยท าสัญญาขอรับทุน 
 

ต าแหน่ง 

00801 กาฬสินธ์ุ เขต 2 การศึกษารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนขนาด
เล็กโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

          25,500  นางวิจิตรา โคตรบัญชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

01202 ขอนแก่น เขต 1 การพัฒนาครูในการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียน
การสอน  โดยใช้กระบวนการสร้างชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ (Professional Learning community 
: PLC) 

          34,500  นางสาวกมลวรรณ ทิพยเนตร ผอ.รร.สระแก้วราษฎร์บ ารงุ 

01204 ขอนแก่น เขต 1 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
บ้านหนองกุงวิทยาคาร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาขอนแก่น เขต 1 

          12,000  นางพรรณิภา เห็มสมัคร คร ูรร.บ้านหนองกุงวิทยาคาร 

01304 ขอนแก่น เขต 2 การพัฒนาแบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการอ่าน
แบบ SQ4R เพ่ือส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตร
คามประชาสรรค์  

           9,000  นางไกรษร ประดับเพชร์ คร ูรร.ไตรคามประชาสรรค ์

01701 จันทบุรี เขต 1 การแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน และนักเรียน
เสี่ยงออกกลางคันในสถานศึกษา ของเครือข่ายการ
จัดการศึ กษา  ส า นักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  

          28,500  นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธร รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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รหัสวิจัย 
 

 

สพท. 
 

ช่ืองานวิจัย 
 

ทุนอุดหนุต่อเน่ือง 
 

นักวิจัยท าสัญญาขอรับทุน 
 

ต าแหน่ง 

02401 เชียงใหม ่เขต 4 การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning เ พ่ือ
พัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและประสบการณ์การ
เรียนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย  โรงเรียน
พัฒนาต้นน้ าที่  5 ขุนวาง   ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

           7,500  นางสาวสุพิชา ไชยแสน ครูผูช้่วย  
รร.พัฒนาต้นน้ าท่ี 5 ขุนวาง 

02406 เชียงใหม ่เขต 4 รูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริม
คุณธรรม ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 

          34,500  นางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ 

02703 เชียงราย เขต 1 การพัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงานเป็นฐาน  เ พ่ือส่งเสริมการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 

           8,100  นายภูวสิษฏ์ บุญศรี คร ูรร.บ้านโป่ง 

02704 เชียงราย เขต 1 การพัฒนารูปแบบการการนิเทศการจัดการศึกษา
เรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวม สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1  

          34,500  นางพิมพา ตามี ่ ศึกษานิเทศก์ 

02902 เชียงราย เขต 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์และศิลปะ
เป็นฐาน ของโรง เรียนบ้านด้ายเทพกาญจนา
อุปถัมภ์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 3 

          21,000  นางเครือวัลย์ สุมงคลเจริญ ศึกษานิเทศก์ 
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รหัสวิจัย 
 

 

สพท. 
 

ช่ืองานวิจัย 
 

ทุนอุดหนุต่อเน่ือง 
 

นักวิจัยท าสัญญาขอรับทุน 
 

ต าแหน่ง 

02903 เชียงราย เขต 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพการวิจัยและ
พัฒนา  ส าหรับผู้ บริ หาร สถานศึกษา สั งกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย 
เขต 3 

          25,500  นายธนเสฏฐ สุภากาศ ผอ.รร. 
บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ 

03001 เชียงราย เขต 4 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านส าหรับบุคคลที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้  โรงเรียนต้นแบบ
เ รี ย น ร วม   ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4  

          34,500  นางสาวยุพิน บุญประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ 

03201 ชลบุรี เขต 2 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  โดยใช้โครงงาน
คณิตศาสตร์เป็นฐาน บูรณาการสะเต็มศึกษา เรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม
บ่ อ ท อ ง  2 ส า นั ก ง า น เ ขต พ้ื นที่ ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2  

          13,500  นายวิชิต เหลาทอง คร ูรร.บ้านบึงตะกู 

03501 ชัยภูมิ เขต 1 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
ของนักเรียนอนุบาลปีที่  3 ในโรง เรียนสังกั ด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 

          49,500  นายประยงค์ มาแสง ศึกษานิเทศก์ 

04801 นครพนม เขต 1 การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้การสอน
แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ข้ัน กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-
6 โรงเรียนบ้านสร้างหิน อ าเภอเมือง  ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครพนม เขต 1   เ 

          10,500  นางสาวอมรรัตน์ แก่นสาร คร ูรร.บ้านสร้างหิน 
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รหัสวิจัย 
 

 

สพท. 
 

ช่ืองานวิจัย 
 

ทุนอุดหนุต่อเน่ือง 
 

นักวิจัยท าสัญญาขอรับทุน 
 

ต าแหน่ง 

05502 นครราชสีมา เขต 6 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอน
แบบบ่งชี้ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  
ส าหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6   

          49,500  นางมาลินี ค าศรีแก้ว ไชยบัง ศึกษานิเทศก์ 

05601 นครราชสีมา เขต 7 การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบ 5 ข้ันตอน (QSCCS) 
ที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษา  ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 

           6,000  นางพุฒิญารัศมิ์ วรรณสุข คร ูรร.วัดบ้านทุ่งสว่าง 

05801 นครศรีธรรมราช เขต 2 การพัฒนาแบบวัดพฤติกรรมการสร้างชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา 
 
 

          49,500  นายขจรศักด์ิ เขียวน้อย ผอ.รร.บ้านวังเต่า 

05803 นครศรีธรรมราช เขต 2 การนิเทศโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพ่ือ
เสริมสร้างสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ในชั้นเรียนของครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2  
 

          40,500  นางบ าเพ็ญ หนูกลับ ศึกษานิเทศก์ 

06401 นนทบุรี เขต 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
ในการบูรณาการคณิตศาสตร์กับสุขศึกษา "ฉลาด
ซื้อ" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ) ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

           9,000  นางโสภิดา จิตต์ใจฉ่ า คร ูรร.วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ 
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รหัสวิจัย 
 

 

สพท. 
 

ช่ืองานวิจัย 
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ต าแหน่ง 

06702 นราธิวาส เขต 2 การนิเทศแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาการสอนอ่าน
เชิง วิภาคย์ ส าหรับครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 

          31,500  นางฮาซานะห์ บินมะอุง ศึกษานิเทศก์ 

08802 เพชรบูรณ ์เขต 2 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุดสอนหนู
เป็นเด็กดีด้วยกระบวนการ  QPAR เ พ่ือพัฒนา
คุณธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 
โรงเรียนบ้านเหล่าหญ้า อ าเภอเขาค้อ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2  

           6,000  นางวิไลพร ย้ิมเยาะ คร ูรร.บ้านเหล่าหญ้า 

08901 เพชรบูรณ ์เขต 3 การนิเทศโดยกระบวนการวิจัย (Research Base 
Supervision) เพ่ือพัฒนาการออกแบบและสร้าง
ชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของครูผู้สอนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 

          25,500  นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ 

09101 แพร่ เขต 2 การบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ โดย
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
( Professional Learning community : PLC)  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2  

          43,500  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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09103 แพร่ เขต 2 การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน
และการเขียนภาษาไทย เพ่ือวินิจฉัยความบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
แพร่ เขต 2  

          28,500  นายบูรชาติ ศิริเป็ง ศึกษานิเทศก์ 

09203 พระนครศรีอยุธยา เขต 1 การพัฒนารูปแบบการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้
วิชาชีพด้วยบทเรียนศึกษาแบบคู่บัดด้ีของโรงเรียน
สิทธิพยากรณ์ 

          15,000  นางกัลยรัตน์ เมืองสง ผอ.รร.สิทธิพยากรณ์ 

09501 พะเยา เขต 2 การพัฒนาการสร้างรอยเชื่อมต่อการศึกษาปฐมวัย
กับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้กระบวนการนิเทศ
ผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

          24,000  นางปฤษณา ด ารงค์ชีพ ศึกษานิเทศก์ 

09503 พะเยา เขต 2 การนิเทศด้วยกระบวนการ วิจัยเ พ่ือส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เ รี ย น รู้ ข อ ง ค รู ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้
ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  สั งกั ดส า นักงานเขตพ้ืนที่ก ารศึ กษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 

          28,500  นางสกาวรัตน์ ไกรมาก ศึกษานิเทศก์ 

10701 มหาสารคาม เขต 3 การพัฒนาคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์ 
ส า นักงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3  

          49,500  นายไชยยา อะการะวัง ศึกษานิเทศก์ 
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11701 ร้อยเอ็ด เขต 2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาระดับ
ปฐมวัย  ส าหรับเด็กปฐมวัย อายุ 3 ปีโรงเรียนใน
สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  

          34,500  นายสุนทร หลักค า ศึกษานิเทศก์ 

11801 ร้อยเอ็ด เขต 3 การพัฒนาทักษะการอ่านเชิง วิเคราะห์โดยใช้
เทคนิคการอ่านแบบ SQ4R ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

          34,500  นายกรุงศร ีศิริปะกะ ศึกษานิเทศก์ 

12404 เลย เขต 1 รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นโรงเรียน
สีขาวตามแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่
ย่ั ง ยื น   สั งกั ดส า นักง าน เขต พ้ืนที่ ก า รศึ กษ า
ประถมศึกษาเลย เขต 1 

          34,500  นางนัจรีภรณ ์ทุมสงคราม ศึกษานิเทศก์ 

12801 ลพบุรี เขต 2 รูปแบบการบริ ห า ร จั ดก าร สถานศึ กษ าที่ มี
ประสิทธิภาพแบบ 360 องศา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

          24,000  นายวินัย ป้อมด า ผอ.รร.บ้านหนองโกวิทยา 

12802 ลพบุรี เขต 2 การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  

          16,500  นางอรวรรณ ป้อมด า ศึกษานิเทศก์ 
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13101 ล าปาง เขต 3 การพัฒนารูปแบบการนิเทศแบบร่วมมือ  เ พ่ือ
พัฒนาการสอนแบบโครงการระดับปฐมวัย สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาล าปาง 
เขต 3 

          16,500  นางกนิษฐา  สวยสด ศึกษานิเทศก์ 

13201 ล าพูน เขต 1 การพัฒนามาตรฐานห้องเรียนคุณภาพ ระดับ
ประถมศึกษา ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาล าพูน เขต 1 

          43,500  นางนงคราญ ปัญญาสีห์ ศึกษานิเทศก์ 

13202 ล าพูน เขต 1 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยม้าโก้ง  ด้วยแนวคิด
แบบไคเซ็น 

          15,000  นางสาวปียานันต์ บุญธิมา ผอ.รร.วัดห้วยม้าโก้ง 

13801 สกลนคร เขต 1  การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตตาม
แนวโยนิโสมนสิการส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

          21,000  นายบรรพต แสนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ 

14402 สตูล การพัฒนารูปแบบการปลูกฝังคุณธรรมโดยใช้
กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กปฐมวัยของ
โรงเรียนบ้านโกตา  

          15,000  นางสาวปุณณาณี เจ๊ะหนุ่ม ผอ.รร. 

14701 สมุทรสงคราม การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉู่ฉ่ี สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม 

          12,000  นางสิริรชัต์ แก้วงาม ผอ.รร.บ้านฉู่ฉ่ี 
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14801 สมุทรสาคร การสร้างและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ส าหรับเสริมสร้างคุณภาพชี วิตที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านสันดาบ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร 

          18,000  นางศศิธร บุตรเมือง ผอ.รร.บ้านสันดาบ 

14901 สระแก้ว เขต 1 รูปแบบการพัฒนาครู ด้วยการสร้าง เครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูผู้สอนระดับ
ประถมศึกษา  

          49,500  นางนิธิวดี ป่าหวาย ศึกษานิเทศก์ 

15404 สุโขทัย เขต 1 การพัฒนารูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย
กระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของ
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 

          25,500  นางสาวศรัญญารัตน์ คงอิ่ม ศึกษานิเทศก์ 

15601 สุพรรณบุร ีเขต 1 การพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ  Active Learning  

          29,100  นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร รองผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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15602 สุพรรณบุร ีเขต 1 กระบวนการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้แบบ
หน่วยบูรณาการ Active Learning ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

          30,600  นายจ าลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

15603 สุพรรณบุร ีเขต 1 การพัฒนารูปแบบการนิเทศครูผู้สอนปฐมวัยเพ่ือจัด
ประสบการณ์  ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช 2560 

          29,100  นางสาวชบา พันธ์ุศักด์ิ ศึกษานิเทศก์ 

16801 หนองบัวล าภู เขต 2 การพัฒนาโปรแกรมพัฒนาสมรรถนะครูด้านการ
สร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น  ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวล าภู เขต 2 

          28,500  นายเจียมพล บุญประคม ศึกษานิเทศก์ 

16802 หนองบัวล าภู เขต 2 การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์แบบสะเต็ม
ศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ส าหรับ
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวล าภู เขต 2  

          34,500  นางปาริชาติ ปิติพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ 
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17104 อุดรธานี เขต 1 การศึกษาและพัฒนารูปแบบความร่วมมือของ
บุคลากรในสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนที่
ส่งผลต่อความปลอดภัย การล่วงละเมิดทางเพศ 
การใช้ความรุนแรง และการใช้สารเสพติด  ใน
โ ร ง เ รี ยนขยาย โ อกาสทางการศึ กษ า  ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

          40,500  นายบุญเลี้ยง จอดนอก คร ูรร.บ้านหัวบึง 

17901 อุบลราชธานี เขต 1 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน วิชา
ประวัติศาสตร์ โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ 
เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่  5 โ ร ง เรี ยนบ้ านแส ง น้อย 
ส า นักงานเขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษาประถมศึกษา
อุบลราชธานี เขต 1 

           9,000  นางสาวจินตนา ครองยุทธ คร ูรร.บ้านแสงน้อย 

18302 อุบลราชธานี เขต 5 การพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียน
โดยใช้เพลงและเกมเป็นสื่อ ส าหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษา 

          10,500  นายวีระพันธ์ ประทุมมา ผอ.รร.บ้านป่าโมง 

18401 เขต 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ เ พ่ือเสริมสร้าง
สมรรถนะชองกระบวนกรกุหลาบหลวง  ด้านการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่เน้นบูรณาการสาระ
การเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

          18,000  นางชนธิชา เศตะพราหมณ์ คร ูรร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 
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18404 เขต 1 การพัฒนาชุดการเรียนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีการเรียนรู้แบบเคลื่อนที่
เ พ่ื อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา 
คณิ ตศ าสตร์  เ รื่ อ ง  เล ขยกก าลั ง  ร ะ ดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี 

           6,750  นางสาวเจริญขวัญ โรจนพงศ์
สถาพร 

ครูผูช้่วย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี 

18405 เขต 1 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค 
STAD ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิด
ของโพลยา เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ ที่มีผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 

           6,150  นางสาววรัญญา นิลรัตน์ ครูผูช้่วย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี 

18406 เขต 1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิ
เคชั่น เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้น    ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี  

           6,600  นายสิทธิชัย สระตอมูฮัมหมัด ครูผูช้่วย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย 
ธนบุรี 

19102 เขต 8  การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านและการเขียน
ภาษาไทยส าหรับการแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก 
เขียนไม่ได้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๑ 
โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  อ าเภอท่ามะกา 
จังหวัดกาญจนบุรี 

           6,000   นางสาวพูนพิสมัย  มีลาภ    คร ูรร.พระแท่นดงรักวิทยาคาร 
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19104 เขต 8 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านเชิ ง วิ เคราะห์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

           7,500  นางสาวจริน เมืองประเทศ คร ูรร.ช่องพรานวิทยา 

19105 เขต 8 การพัฒนาผลสัมทธ์ิทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
จัดการเรียนรู้แบบ  Active Learning  ที่ร่วมกับ
แอปพลิเคชัน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์
เบื้ อง ต้น ของ นักเรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  4 
โรงเรียนบางแพปฐมวิทยา 

           7,500  นางสาววัฒนศิริ ชมหมู ่ คร ูรร.บางแพปฐมพิทยา 

19201 เขต 9 การ พัฒนากิ จก รรมการ เรี ยนรู้ เ พ่ื อส่ ง เสริ ม
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์และ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับนักเรียน
ห้อ ง เ รี ยน พิ เ ศษ วิทยาศ าสตร์  คณิตศาสตร์  
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี  

           9,000  นางสาวบุญสม ศรีศักดา คร ูรร.สงวนหญิง 

19501 เขต 12 การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 
5Cs ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน
เมืองนครศรีธรรมราช   

          18,000  ว่าท่ีร้อยตรี สมพร  แก้วคง ผอ.รร.เมืองนครศรีธรรมราช 

19503 เขต 12 รูปแบบการจัดรูปแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงด้วยกิจกรรมครูคู่สัญญา ของโรงเรียนคีรี
ราษฎร์พัฒนา 

          10,500  นายณัฐวุฒิ รัตนอรุณ ผอ.รร.คีรรีาษฎร์พัฒนา 
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19504 เขต 12 การพัฒนาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทดสอบแรงดึง
ในวัสดุเส้นใยธรรมชาติที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ รายวิชาฟิสิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

           6,000  นายอุรชาติ หนูนุ่ม คร ูรร.ตะโหมด 

19505 เขต 12 การศึกษาผลการใช้ชุดสาธิตความสัมพันธ์ของการ
เคลื่ อนที่ แบ บฮา ร์ โ ม นิก อ ย่ า ง ง่ า ย  (Simple 
Harmonic Motion) ในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

           6,000  นายปิยพงศ์  หนูด า คร ูรร.ตะโหมด 

19507 เขต 12 การพัฒนาบทเรียน e-learning เรื่องระบบต่าง ๆ 
ของร่างกายมนุษย์ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2  โรงเรียนคงคาประชารักษ์  

           7,500  นายกิตติศักด์ิ สกุลหนู คร ูรร.คงคาประชารักษ ์

19509 เขต 12 การยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 12 

          49,500  นางมันทนา  รัตนะรัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

19601 เขต 13 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ  Active online 
ของครู  ส าหรับนักเรียนการศึกษาทางเลือก 
โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3  

          18,000  นายวรกรณ์ สุวรรณ์ ผอ.รร.วิเชียรมาตุ 3 

19901 เขต 16 รูปแบบการนิเทศเพ่ือพัฒนาศักยภาพการวิจัยในชั้น
เรียนของครูผู้สอนเพ่ือการเรียนรู้ของผู้เรียน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

          34,500  นางธนชพร ต้ังธรรมกุล ศึกษานิเทศก์ 
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19903 เขต 16 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอนธุรกิจ 
เพ่ือหนุนเสริมความเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 16  

          21,300  นางสาววรรณี รัตนเลิศ ศึกษานิเทศก์ 

20001 เขต 17 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วย
โครงงานร่วมกับแนวคิดจิตศึกษา ของครู โรงเรียน
ประณีตวิทยาคม  

          12,000  นายคมสัน ณ รังส ี ผอ.รร.ประณีตวิทยาคม 

20002 เขต 17 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติด้วย
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ โรงเรียนเครือหวาย
วิทยาคม  

          12,000  นางสาวกมลวรรณ อนันต์ ผอ.รร.เครือหวายวิทยาคม 

20003 เขต 17 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ชาวเกาะสร้างสุขเพ่ือ
ศิษย์และครอบครัว โดยใช้กระบวนการจิตตปัญญา
ศึกษา กรณีศึกษา โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม  
จังหวัดตราด 

          12,000  นางสาวธิดา เมฆวะทัต รักษาการ ผอ.รร.เกาะกูดวิทยาคม 

20004 เขต 17  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือการมีงานท า
ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพ้ืนที่ชายแดน 
จันทบุรี -ตราด กรณีศึกษา : โรงเรียนสอยดาววิทยา  
จังหวัดจันทบุรี 

          12,000  น.ส.พิจิกานต์  ศรีพิมาย   คร ูรร.สอยดาววิทยา 

20005 เขต 17 การพัฒนาบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 17 ในการท าวิจัยปฏิบัติการจาก
งานประจ า ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ 

          19,500  นายชัยสิทธิ เนรมิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
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20301 เขต 20 ก า ร พั ฒ นา รู ป แบ บ ก า ร นิ เ ท ศ  PPDER เ พ่ื อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ (Aetive  Learnig)  โดย
ใช้กระบวนการ PLC ส าหรับ โรงเรียนขนาดเล็ก 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 

          27,000  ว่าท่ีร้อยโทวิรัตน์ แก้วสุด ศึกษานิเทศก์ 

20302 เขต 20 การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชุมนุมหุ่นยนต์เพ่ือการเรียนรู้ โดยใช้กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ตามแนวทาง  สะเ ต็ม  ศึ กษา (  STEM 
Education) ภาคใต้ หัวข้อ หุ่นยนต์ทางเลือกแห่ง
อนาคต  

          10,500  นายวงศ์นภา แก้วไกรษร คร ูรร.โนนสะอาดชุมแสงวิทยา 

20601 เขต 23 กระบวนการสร้างเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามธรรมชาติวิชา
วิทยาศาสตร์  

           7,500  นายด ารงศักด์ิ สุดเสน่ห์ คร ูรร.มัธยมวาริชภูมิ 

20602 เขต 23 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง การรู้สารสนเทศ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกุด
เรือค าพิทยาคาร จ.สกลนคร 

           7,500  นางสาวธัญญา ศรีม่วง ครูผูช้่วย รร.กุดเรือค าพิทยาคาร 

20603 เขต 23 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือเสริมสร้าง
ทั กษ ะก าร แก้ ปัญ หา อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร รค์ ท า ง
คณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสว่างแดน
ดิน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
23  

           7,500  นางสาววิชุดา มาลาสาย คร ูรร.สว่างแดนดิน 
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20604 เขต 23 รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจิตสาธารณะของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสกล
ราชวิทยานุกูล   

          13,500  นายวิโรจน์ เฉลยสุข คร ูรร.สกลราชวิทยานุกูล 

20607 เขต 23 การพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านภาษาไทยส าหรับ
นักเรียนพิการเรียนรวม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนบะฮีวิทยาคม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23  

          10,500  นางประภาพรรณ สุนันธรรม คร ูรร.บะฮีวิทยาคม 

20608 เขต 23 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโรงเรียน
พังโคนวิทยาคม ด้วยกิจกรรม 3ประสาน 

          15,000  นายประภัทร์ กุดหอม รอง ผอ.รร.พังโคนวิทยาคม 

20609 เขต 23 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียน
หนองแวงวิทยา สพม. เขต 23 โดยใช้โครงงานเป็น
ฐาน 

           7,500  นางมยุรัตน์ ธิสาเวทย์ คร ูรร.หนองแวงวิทยา 

20610 เขต 23 การเสริมสร้างทักษะชี วิตและจิตส านึกรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน โดยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนโคกสี
วิทยาสรรค์  

          18,000  นางสาวสมใจ อุดมศร ี ผอ.รร.โคกสีวิทยาสรร ์

20611 เขต 23 การพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษตาม
กรอบ CEFR โดยใช้ชุดฝึกทักษะโฟนิคออนไลน์ของ
นัก เรี ยนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  6 โ ร ง เรี ยนเ ต่า
งอยพัฒนศึกษา 

          10,500  นายก็ก่อ พิสุทธ์ิ ครูผูช้่วย รร.เต่างอยพัฒนศึกษา 
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21005 เขต 27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองโลกอย่างย่ังยืน
ของนักเรียนโรงเรียนโพนทองวิทยา  ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 

          12,000  นางสาววิไลภรณ์ เตชะ รอง ผอ.รร.โพนทองพัฒนาวิทยา 

21011 เขต 27 ผลการจัดการเรียนรู้โครงงานการศึกษาค้นคว้า
อิสระ  ด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้   Active 
learing  โ ด ย ใ ช้ แ บ บ ฝึ ก ทั ก ษ ะ   โ ค ร ง ง า น
วิทยาศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหา  

           7,500  นางสุรินธร วังคะฮาด คร ูรร.โพนทองพัฒนาวิทยา 

21201 เขต 29  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวิจัย
เป็นฐานเพ่ือส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ฐานภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เรื่อง ระบบนิเวศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  โรงเรียนดงสว่างวิทยา  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 

          10,500  นายพีรกฤต เครือลุนทีระยุทธ  คร ูรร.ดงสว่างวิทยา 

21206 เขต 29 การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาครูด้วยกระบวนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้  Google Apps For 
Education   กรณีศึกษาโรงเรียนเสนางนิคม 

          12,000  นางพัชราวลัย ศรีรักษา คร ูรร.เสนางคนิคม 

21502 เขต 32 การพัฒนาชุดฝึกกิจกรรม เรื่อง เวกเตอร์ในสามมิติ  
ผ่าน GeoGebra Applet ส าหรับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 5  

           7,500  นางสาววิไลวรรณ สีแดด คร ูรร.กระสงัพิทยาคม 

21504 เขต 32 การสร้างชุดกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนเจริญ
พิทยาคม  

           6,000  นายธนา ส ารวมจิตร คร ูรร.โนนเจริญพิทยาคม 
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21507 เขต 32 การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติม 
เรื่อง วิทยาศาสตร์กับวิถีชีวิตในชุมชน ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  รร.แคนดงพิทยาคม 
จ.บุรีรัมย์ 

           6,000  นางสาวธัญรัศม์ แพงภูงา คร ูรร.แคนดงพิทยาคม 

21518 เขต 32 การ พัฒนาทั กษะกา รคิ ด วิ จ า รณญาณแล ะ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทคนิคการสอนแบบ 
KWDL เ รื่ อ ง  ล า ดับอนุกรม  ของ นัก เรี ยนชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร  

           7,500  นายพลวิสันต์ิ สิงหาอาจ คร ูรร.บ้านกรวดวิทยาคาร 

21520 เขต 32 รูปแบบการพัฒนาความเป็นพลเมืองดีตามระบอบ
ประชาธิปไตยของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  

   ----แจ้งยกเลิกการท าวิจัย----   

21702 เขต 34 การพัฒนาหลักสูตร "ล าไยพืชเศรษฐกิจท้องถ่ิน" 
เพ่ือส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพของนักเรียน
โรงเรียนฮอดพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่  

          13,500  นางสาวศิริพรรณ ไชยา รอง ผอ.รร.ฮอดพิทยาคม 

21703 เขต 34 การออกแบบชุดกิจกรรมเพ่ิมทักษะการประกอบ
อาชีพโดยใช้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินตามแนว
ทางการเรียนรู้สะเต็มศึกษาส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที ่4 โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ ฯ 

          18,000  นางอัญชลี เลิศล้ า คร ูรร.ห้องสอนศึกษาในพระ
อุปถัมภ์ 
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22101 เขต 38 การพัฒนารูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
ในโรงเรียนด้วยวิธีผสานการชี้แนะทางปัญญาเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูมัธยมศึกษา
ขนาดเล็ก  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38  

          16,500  นายสน่ัน วงษ์ดี ผอ.รร.ผดุงปัญญา 

22401 เขต 41 การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้โครงงาน
เป็นฐาน (PBL)  ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา 
(STEM Education)   

          12,000  นางมันทนา  ปิดตาระโพธ์ิ คร ูรร.แหลมรังวิทยาคม 

22402 เขต 41 การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active 
Learning โดยใช้รูปแบบ  SANO Model ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนหนองโสน
พิทยาคม  

          13,500  นายชุมพล สุวิเชียร ผอ.รร.หนองโสนพิทยาคม 

22502 เขต 42 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงการเป็นฐาน
และบูรณาการสะเต็มศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 

          10,500  นายนิรันดร์ บุญศร ี คร ูรร.อุทัยวิทยาคม 

 


