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๑. นางสาวพนิดา รัตนรัตน์ 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

รูปแบนการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์การเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๒. 
 

 

นางสาวเสาวลักษณ์ จนีเมือง 

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร               
เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของโรงเรียนขยาย
โอกาส สังกัดสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๓. นางสาวอัยฏ์ คงด ี

 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพการบริหารจัดการ
งานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในสงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๔. นายธีรยุทธ เมืองแมน 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๔,๙๐๐ บาท 

๕. นายอนุวฒัน์ หนตูะพง 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนาระบบนิเทศการสอนอิเล็กทรอนิกส์ในสถานศึกษา สงักัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๖. นายภัทรภูมิ บุญเพียง 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนาระบบแชทบอท เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษา            
สำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษสงักัดสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔,๙๐๐ บาท 

๗. นางสาวกนกวรรณ ไชยพงค ์
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ สู่องค์กรคุณภาพวิถีใหม่ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสรุาษฎร์ธานี                   
เขต ๒ 

๔,๙๐๐ บาท 
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๘. นางสาวเจนนิตา คงสนอง 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมสี่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพของ
เครือข่ายในสถานศึกษา สงักัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัสุราษฎร์ธาน ี

๔,๙๐๐ บาท 

๙. ว่าที่ร้อยตรีศุภราช แก้วมีศรี 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเปน็เลิศด้านการจดัการเรียนการ
สอนโค้ดดิ้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษานั้นพืน้ฐาน 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๐. นางสาวปรียานันท์ ปานเมือง 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อคุณภาพของสถานศึกษาใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๑. นางสาวมนัทนา โตะแบ 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแนบการบริหารงานวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงเรียน
คุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา                  
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๒. นางสาวศศิพิมพ์ ชุมทอง 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแนบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูในศตวรรษที่ ๒๑ สังถัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา             
สุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๓. นางสาวรมิตา บุญสิน 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การที่สง่ผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา               
สุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๔. นางสาวสิรินุช สายคูณ 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข              
เพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๕. นางสาวณัฐกฤตา สุทนิ 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแนบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน
สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษาจังหวัดสราษฎร์ธานี สังกดัสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔,๙๐๐ บาท 
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๑๖. นายชาญณรงค์ หนบูำรุง 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา
ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๗. นางสาวจิราภรณ์ นาสิงบตุร 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนาคู่มือการใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้
ของครูโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา             
สุราษฎร์ธานี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๘. นางสาวสุพัตรา บุญประดษิฐ ์
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพ เพื่อการมีงานทำ
ของโรงเรียนเฉพาะความพิการกลุ่มภาคใต้ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

๔,๙๐๐ บาท 

๑๙. นางสาวธารารัตน์ เพชรส่งศรี 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๐. นายพรหมพิริยะ อยู่สุข 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำดิจทิัลของผู้บริหารสถานศึกษาทีส่ง่ผลต่อการ
ดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประกมศึกษาสุราษฎรธ์านี เขต ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๑. นางสาวจนัทราภรณ์ สุขสวัสดิ์ 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

การพัฒนารูปแนบการนิเทศภายในโดยใชชุ้มชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑ 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๒. นางสาวปิญภักดิ์ นุน่ชูผล 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาการบริหารการศึกษา 

รูปแบนการพฒันาครูด้านการจดัการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณเ์ป็นฐานของ
โรงเรียนในเครือข่ายคีรีรัฐนิคม ๓ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๓. นางสาวพชัรินทร์ ผดุเพชรแก้ว 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน 

การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านการเขียนอักษรควบ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม
ร่วมมือเทคนิค ซ ีไอ อาร์ ซี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ ๓ 

๔,๙๐๐ บาท 
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๒๔. นางสาวสุดารัตน์ ปราบพล 
 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาหลักสูตรและการเรียน 
การสอน 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะการพูดสือ่สารภาษาญีปุ่่น ตามแนวการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ๆ  
โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๕. นางสาวปณัฐฎา ขอจุลซ้วน 
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองการปกครอง 

การเสรมิสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนกัเรียน
มัธยมศึกษาในอำเภอท่าชนะ จงัหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๖. นางสาวอทิตยา สังข์ม ี
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองการปกครอง 

การจัดทำบริการสาธารณะรูปแบบสหการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             
ในจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๔,๙๐๐ บาท 

๒๗. นางสาวเพ็ญนภา ทองปรอน 
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองการปกครอง 

แนวคิดเศรษฐกิจพอพียงของเครือข่ายภาครัฐและชุมชนผา่นโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงในพื้นที่ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๔,๙๐๐ บาท 

๒๘. ว่าที่ ร.ต.เริงกมล พัฒฉิม 
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองการปกครอง 

การปฏิบัติการเคลื่อนไหวทางการเมืองผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของเยาวชน ๔,๙๐๐ บาท 

๒๙. นางสาวดาราวดี ศรีรอดภัย 
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองการปกครอง 

ศึกษาวัฒนธรรมทางการเมืองผา่นการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

๓,๐๐๐ บาท 

๓๐. ส.ต.ต.ณัฐภัทร ดีช่วย 
 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการเมืองการปกครอง 

ถอดบทเรียนชุมชนต้นแบบดา้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กรณีศึกษา 
ชุมชนบา้นปากด่าน หมู่ ๕ ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จงัหวัดพังงา 

๔,๙๐๐ บาท 

๓๑. นายอนุพงศ์ กิ่งทอง 

 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาการเมืองการปกครอง 
การพัฒนารูปแบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดสรุาษฎร์ธานี 

๔,๙๐๐ บาท 

 


