รายชื่อหน่วยงานที่เสนอ
โครงการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในรูปแบบ WBI (Web-based Instruction) ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ
เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(งบแลกเป้า เรื่องละ 16,000 บาท)
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน ๔๖ เรื่อง
หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงาน
ที่
สื่อฯ ในรูปแบบ WBI
ที่เสนอโครงการ
ที่เข้าร่วมโครงการ
๑
โรงเรียนวัดหนองเอี่ยน
อาหารดี มีประโยชน์
สร้างรายได้
สพป.ราชบุรี เขต ๒
๒ (๒ เรื่อง)
โรงเรียนบ้านห้วยยาง
จิ๋วแต่แจ๋ว หัวใจพอเพียง
๓

ระดับ/ชั้น
ประถมศึกษา
ประถมศึกษา

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียการทาขนม
ด้วย Google site

ประถมศึกษา

น้าดื่มสมุนไพรสร้างอาชีพ
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง

ประถมศึกษา

๔

สพป.มหาสารคาม
เขต ๓
(๒ เรื่อง)

โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง
(๒ เรื่อง)

๕

สพป.ยโสธร เขต ๒

โรงเรียนบ้านเหล่าเมย

นักพัฒนาเว็บไซต์
อาชีพฮิต ยุค 4.0

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

๖

สพป.นครราชสีมา
เขต 2

โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร

เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

ประถมศึกษา

๗

สพป.เพชรบุรี
เขต 1

โรงเรียนวังตะโก
(ช้องประชาพิทักษ์)

พริกพาน (มะแขว่น)
เปลี่ยนชีวิต

ประถมศึกษา

โรงเรียนวัดบางวัว
(สายเสริมวิทย์)

การพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนสาหรับฝึกทักษะอาชีพ
การทาขนมไทย

มัธยมศึกษา
ปีที่ ๑

โรงเรียนพระพิมลเสนี

การเรียนรู้อาชีพจาก
คาศัพท์ภาษาอังกฤษ สาหรับ
นักเรียน

ประถมศึกษา

๘

๙

สพป.ฉะเชิงเทรา
เขต 1
(๒ เรื่อง)

2

ที่

หน่วยงานต้นสังกัด
ที่เสนอโครงการ

๑๐

หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 5

สื่อฯ ในรูปแบบ WBI

ระดับ/ชั้น

เปิดประตูสู่อาชีพ

ประถมศึกษา

มวยไทยเพื่องานอาชีพ

มัธยมศึกษา

กาแฟสดเพื่องานอาชีพ

มัธยมศึกษา

การเพ้นท์เล็บเพื่องานอาชีพ

มัธยมศึกษา

๑๔

การแปรรูปข้าวกล้องงอก
พลังงานแสงอาทิตย์

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๕

การทาไม้กวาดจากทางมะพร้าว

มัธยมศึกษา
ตอนต้น
มัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๑

สพป.เชียงราย
เขต 3
(๔ เรื่อง)

๑๒
๑๓

๑๖

สพป.กาฬสินธุ์
เขต 1
(๔ เรื่อง)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
(๓ เรื่อง)

โรงเรียนโป่งเชือกศึกษา
สถาน
(๔ เรื่อง)

๑๗

จับจีบผ้าพารวย
เศรษฐีน้อยดินปลูกใบก้ามปู

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

๑๘

สพป.
กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

โครงการเกษตรกร 4.0

ประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖

๑๙

สพป.ตรัง เขต 2

โรงเรียนห้วยยอด
(กลึงวิทยาคาร)

กิจกรรมโครงงานสู่อาชีพ
(Super Sauce Papaya)

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

โรงเรียนวัดบุญญราศรี
“ตาหรุราษฎร์อุปถัมภ์”

การทามุ้งลวดและการติดตั้ง

มัธยมศึกษา

โรงเรียนวอนนภาศัพท์

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสาหรับ
นักเรียนโรงเรียน
วอนนภาศัพท์

ประถมศึกษา
ปีที่ ๔ –
มัธยมศึกษา
ปีที่ ๓

๒๐
๒๑

สพป.ชลบุรี เขต 1
(๒ เรื่อง)

3

ที่

หน่วยงานต้นสังกัด
ที่เสนอโครงการ
สพป.ชลบุรี
เขต 3

หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนวัดตโปทาราม

สื่อฯ ในรูปแบบ WBI

ระดับ/ชั้น

การพัฒนาทักษะชีวิตจากแหล่ง
การเรียนรู้บ้านดิน
โฮมสเตย์ในรูปแบบ WBI (Web
based Instruction)
(เสนอให้ปรับชื่อเรื่องใหม่ :
งานบริการที่พักเพื่ออาชีพ
เป็นต้น)

ประถมศึกษา

โรงเรียนบ้านใหม่สวรรค์

สื่อการเรียนรู้อาชีพออนไลน์

ประถมศึกษา

๒๔

สพป. เชียงใหม่
เขต 4
(๒ เรื่อง)

โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

การทาน้าพริกเห็ดนางฟ้า

ประถมศึกษา

๒๕

สพป.ลาปาง เขต 2

โรงเรียนสันโป่งวิทยา

การปลูกเมลอน
ปลอดสารพิษ

ประถมศึกษา

การพัฒนาทักษะอาชีพด้วย
โคมไฟจากไม้ไอติม

มัธยมศึกษา
ปีที่ ๑

การพัฒนาทักษะอาชีพด้วย
Key Cover

ประถมศึกษา
ปีที่ ๔

๒๘

การพัฒนาทักษะอาชีพด้วย
เปเปอร์มาเช่

ประถมศึกษา
ปีที่ ๖

๒๙

คนสร้างศิลป์บนผักและผลไม้

ประถมศึกษา

๓๐

คนทาเส้น (ขนมจีนเมืองน่าน)

ประถมศึกษา

สร้างสิ่งประดิษฐ์จาก
ของเหลือใช้ใกล้ตัว

ประถมศึกษา

เรียนรู้การเขียนโปรแกรม
ด้วยสมองกลฝังตัวสู่อาชีพ
Smart farmer

ประถมศึกษา

๒๒

๒๓

๒๖
๒๗

๓๑
๓๒

สพป.ขอนแก่น
เขต 1
(๓ เรื่อง)

สพป.น่าน เขต 1
(๔ เรื่อง)

โรงเรียนสนามบิน
(๓ เรื่อง)

สพป.น่าน เขต 1
(๔ เรื่อง)

4

ที่

หน่วยงานต้นสังกัด
ที่เสนอโครงการ

หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ

๓๓
๓๔

สพป.ร้อยเอ็ด
เขต 2
(3 เรื่อง)

๓๕
๓๖

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

๓๙

สพป.
นครศรีธรรมราช
เขต 4
(2 เรื่อง)
สพป.อุบลราชธานี
เขต 1

ระดับ/ชั้น

พัฒนาทักษะอาชีพ
ช่างคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋ว

ประถมศึกษา
ปีที่ ๔

พัฒนาทักษะอาชีพช่างติดตั้ง
ระบบแสดงตัวตนผู้ใช้งาน
อินเตอร์เน็ต

ประถมศึกษา
ปีที่ ๔-๖

พัฒนาทักษะอาชีพด้วย
สิ่งประดิษฐ์จากใบลาน

มัธยมศึกษา
ปีที่ ๒

สพป.นนทบุรี เขต 1 โรงเรียนชุมชนวัดบางไกรใน สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการ
(ศีลพิบูลย์วิทยา)
พัฒนาทักษะสู่
ความเป็นอาชีพ

๓๗
๓๘

โรงเรียนบ้านโพนดวน
(๒ เรื่อง)

สื่อฯ ในรูปแบบ WBI

ประถมศึกษา
ปีที่ ๖

โรงเรียนชุมชนใหม่

ช่างเชื่อมไฟฟ้า

มัธยมศึกษา
ปีที่ ๒

โรงเรียนปทุมานุกูล

E-commerce หรือธุรกิจ
ออนไลน์

ประถมศึกษา
ปีที่ ๖

โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม

แหนมเห็ดนางฟ้าบ้านเรา

ประถมศึกษา
ปีที่ ๖

คางกุ้งทอดกรอบทรงเครื่อง

มัธยมศึกษา
ปีที่ ๑

น้าพริกหอยนางรม

มัธยมศึกษา
ปีที่ ๑

๔๐
สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 2
(๒ เรื่อง)

สพป.สุราษฎร์ธานี
เขต 2
(๒ เรื่อง)

๔๒

สพป.พัทลุง
เขต 2

โรงเรียนอนุบาลป่าบอน

ข้าวสังข์หยดบทเรียนเยาวชน
คนเมืองลุง

ประถมศึกษา
ปีที่ ๕

๔๓

สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนบ้านบุญเรือง
(อินทะวงศานุเคราะห์)

ดาวเรืองสร้างอาชีพ

ประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖

๔๑

5

ที่

หน่วยงานต้นสังกัด
ที่เสนอโครงการ

๔๔
๔๕

สพป.ตราด
(๒ เรื่อง)

๔๖

สพป.ระยอง เขต 1

หน่วยงาน
ที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนวัดคลองขุด
โรงเรียนอนุบาลวัดคลอง
ใหญ่
โรงเรียนวัดพลา

สื่อฯ ในรูปแบบ WBI
ไม้ประดับ ฉบับประถม
ส่งเสริมทักษะอาชีพการทา
ผลิตภัณฑ์เหงือกปลาหมอ
ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
Phala Thai Food

ระดับ/ชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ ๕-๖
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

สรุป จานวนโครงการที่ผ่านการคัดเลือกของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/สถานศึกษา เสนอขอ
งบประมาณสนับสนุนเพื่อดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนา
ทักษะอาชีพ ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จานวน ๔๖ เรื่อง ได้แก่
๑. สพป. ราชบุรี เขต ๒
จานวน ๒ เรื่อง
๒. สพป. มหาสารคาม เขต ๓
จานวน ๒ เรื่อง
๓. สพป. ยโสธร เขต ๒
จานวน ๑ เรื่อง
๔. สพป. นครราชสีมา เขต ๒
จานวน ๑ เรื่อง
๕. สพป. เพชรบุรี เขต ๑
จานวน ๑ เรื่อง
๖. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๑
จานวน ๒ เรื่อง
๗. สพป. เชียงราย เขต ๓
จานวน ๔ เรื่อง
๘. สพป. กาฬสินธุ์ เขต ๑
จานวน ๔ เรื่อง
๙. สพป. กาญจนบุรี เขต ๑
จานวน ๑ เรื่อง
๑๐. สพป. ตรัง เขต ๒
จานวน ๑ เรื่อง
๑๑. สพป. ชลบุรี เขต ๑
จานวน ๒ เรื่อง
๑๒. สพป. ชลบุรี เขต ๓
จานวน ๑ เรื่อง
๑๓. สพป. เชียงใหม่ เขต ๔
จานวน ๒ เรื่อง
๑๔. สพป. ลาปาง เขต ๒
จานวน ๑ เรื่อง
๑๕. สพป. ขอนแก่น เขต ๑
จานวน ๓ เรื่อง
๑๖. สพป. น่าน เขต ๑
จานวน ๔ เรื่อง
๑๗. สพป. ร้อยเอ็ด เขต ๒
จานวน ๓ เรื่อง
๑๘. สพป. นนทบุรี เขต ๑
จานวน ๑ เรื่อง
๑๙. สพป. นครศรีธรรมราช เขต ๔
จานวน ๒ เรื่อง
๒๐. สพป. อุบลราชธานี เขต ๑
จานวน ๑ เรื่อง
๒๑. สพป. สุราษฎร์ธานี เขต ๒
จานวน ๒ เรื่อง
๒๒. สพป. พัทลุง เขต ๒
จานวน ๑ เรื่อง
๒๓. สพป. พะเยา เขต ๑
จานวน ๑ เรื่อง
๒๔. สพป. ตราด
จานวน ๒ เรื่อง
๒๕. สพป. ระยอง เขต ๑
จานวน ๑ เรื่อง

