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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education)            

นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา จังหวัดจันทบุรี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

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

        การที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-
2580) ซ่ึงได้ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยกระบวนการขับเคลื่อนคุณภาพ 3 กระบวนการ คือ 
กระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา มีการพัฒนา
กระบวนการท างาน และสร้างนวัตกรรมในการท างานให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพบริบทและความต้องการ
ของแต่ละพ้ืนที่ โดยต้องมีความร้อยรัดสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี ซ่ึงต้องอาศัยความร่วมมือกันของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จากทุกภาคส่วน การสร้างเครือข่ายการท างาน ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รองรับการพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าโครงการ IFTE 
(Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 
       ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีจึงได้จัดท าโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพ่ือให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนกิจกรรมจากระดับจังหวัดสู่ระดับสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษาจังหวัดจันทบุรี ดังนั้นเพื่อให้
การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดจันทบุรี มีประสิทธิภาพ 
บรรลุเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้ 
 

 1. ที่ปรึกษา มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าเทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับกระบวนการ ปัจจัยที่มี
ส่วนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาในระดับจังหวัด ประกอบด้วย 
                       ๑.๑ นายสุเมธ การศรีทอง                ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑.๒ นายดุรงค์ฤทธิ์ วิเศษะภูติ   คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑.3 นายประวิตร ทับเที่ยง      คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑.4 นายณรงค์ สุขเจริญ         คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑.5 นายจิณณ์ทัพพ์ สิงห์ทน  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑.6 นายวรัตถ์ สินประสิทธิ์กุล    คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       1.7 นางสาวล ายงค์ อุ้นวุ้น                  คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑.8 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร            ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                         มัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด   
                       1.9 นายประมวล บุญทีฆ์                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                         ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1  
                       1.10 นายสมชาย อรุณธัญญา              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      
                                                                         ประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2   
 

/๒. คณะกรรมการอ านวยการ… 
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 ๒. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที ่ในการชี้แจงและสื่อสารถึงการรับรู้และสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัด
จันทบุรี ทุกสังกัดในจังหวัดจันทบุรี ให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ตลอดจนท าหน้าที่ชี้แนะหรือแนะน าเพ่ือบุคลากรในสถานศึกษาดังกล่าวได้ด าเนินการขับเคลื่อน        
ตามข้ันตอนต่าง ๆ ตามโครงการ รวมถึงท าหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศ ในระดับจังหวัดที่จะน าไปสู่การ
ขับเคลื่อนในระดับสถานศึกษา การติดตามประเมินผลสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในการปฏิบัติตามข้ันตอน  
ต่าง ๆ ตามรายละเอียดโครงการ ประกอบด้วย 
                          

๒.๑ สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ           ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี              ประธานกรรมการ 
๒.๒ นายวิโรจน์ ต่อติด                    รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี          รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล      ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ศธจ.จันทบุรี   กรรมการ 
๒.4 นายสุทธิ สวุรรณปาล                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.๑    กรรมการ 
๒.5 นางกาญจนา นิยมนา                ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพป.จบ.๒     กรรมการ 
๒.6 นางสุริศา ริมคีรี                       ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ สพม.จบ ตร   กรรมการ   
2.7 นายจินดา กงบุราณ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนซ่อง กรรมการ 
2.8 นางนิตยา พงษ์พระเกตุ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองครก กรรมการ 
2.9 นางสาวยศยา ภาโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด กรรมการ 
2.10 นางสมบูรณ์ภัควัชร สทิธิฤทธิ์กวิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม กรรมการ 
2.11 นายสรวชิญ์ พันธ์สุโภ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ กรรมการ   
2.12 นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน กรรมการ 
2.13 นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจางวาง  กรรมการ 
2.14 ว่าที่ร้อยตรี สมชาย ริมคีรี ผู้อ านวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม กรรมการ 
2.15 นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก กรรมการ 
2.16 พ.ต.ต.อดุลย์ พงอุดทา ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวน

ชายแดนบ้านคลองแดง  
กรรมการ   

2.17 ว่าที่ พ.ต.ต.สมเกียรติ กุดหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านบ่อชะอม  

กรรมการ 

2.18 นายสุภนิติ์ สาสะเน ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 
(บุรวิทยาคาร)  

กรรมการ 

2.19 นายภูริวัต ขุนสุนทร ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมือง
จันทบุรี ๒ 

กรรมการ 

2.20 นางอุมาพร มาตระกูล ผู้อ านวยการโรงเรียนปะตงวิทยา กรรมการ 
2.21 นางปฐมาภรณ์ ทองรัตนวิโรจน ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว กรรมการ   
2.22 นายณรงค์ สุขเจริญ ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี กรรมการ 
2.23 นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์ ผู้อ านวยการทยาลยัการอาชีพนายายอาม กรรมการ   

/2.24 นายวิศิษฎ์… 
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2.24 นายวิศิษฎ์ สายพรหม ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสิน
อุปถัมภ์ 

กรรมการ 

๒.25 นางขวัญใจ ค ารอด                 ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                 กรรมการ 
๒.26 นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์     ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
๒.27 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย     ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑             กรรมการ 
๒.28 นางขวัญฤดี ไชยชาญ ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑             กรรมการ 
๒.29 นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง       ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๒             กรรมการ 
๒.30 นางสุพรรณี สุทธิประภา           ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๒            กรรมการ 
๒.31 นางสดใส ดุลยา                     ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี   กรรมการและเลขานุการ  

      

๓. คณะกรรมการด าเนินการพัฒนานวัตกรรม มีหน้าที ่ขับเคลื่อน ออกแบบ ด าเนินการพัฒนา
นวัตกรรมตามข้ันตอนของโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนา
การศึกษาจังหวัดจันทบุรี ตามบทบาท ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการพัฒนา
การศึกษาด้านกระบวนการบริหารจัดการศึกษา กระบวนการจัดการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา 
เพ่ือยกระดับคุณภาพของผู้เรียนในด้านทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตในศตวรรษ ที่ 21 สามารถ
น าเสนอเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามโครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) 
นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย 
                    ๓.๑ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา จันทบุรี ตราด  
  ๑)  โรงเรียนนายายอามพิทยาคม             อ าเภอนายายอาม 
                          ๒)  โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก                       อ าเภอขลุง 
 

๑) นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๒) นางมณฑา นนทศักดิ์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๓) นายภาณุพัฒน์ แผ้วพลสง ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๔) นายนิกร ดิษธรรม ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 

ด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

๕) นายคมกฤช หลักหาญ   ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
ด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

6) นายจารุพัฒน์ ลีละสุนทเลิศ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
7) นายเกียรติศักดิ์ เล็กวงษ ์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
8) นางสาวศรินณา จันเสนา ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
9) นางสาวภัทราพร กองจินดา ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
10) นางสาวประทินพร ผิวบาง ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
11) นางสาวกันตาธรณ์ ฆ้องย่ า ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 

/12) นางศิรญะภา… 
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12) นางศิรญะภา เจียมโฆสิต กจิอักษร ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
13) นางสาวเชษนิีร์ แสวงสุข ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
14) นางสาววัชรมาตุ สมัครพงศ์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
15) นางสาวนัฑริยา กันภัย ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
16) นางสาวนิศา บุญส่ง ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
17) นางสาวศรัณยาพร วรรณศิริ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
18) นายยรรยง นาคนวล ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
19) นายกิตติศักดิ์ วิรัชกุล ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
20) นางสาวภัทราพร ปัตตาวะตัง  ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
21) นางสาววารุณี ศศะนาวิน ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
22) นายนภนต์ เสนาะศัพท์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านการจัดการเรียนรู้ 
23) นางสาวอัธยา บุณยรัตเศรณี รองผู้อ านวยการ  

โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 
ด้านนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

24) นางสาวปาณริสา สารสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ  
โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 

ด้านนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

25) นายเกียรติศักดิ์ เล็กวงษ์ ครู โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก ด้านนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

28) นางสาวดรุณ ีวันพิชะ ครู โรงเรียนนายายอามพิทยาคม             ด้านการจัดการเรียนรู้ 
29) นายอ านาจ นารถมณี ครู โรงเรียนนายายอามพิทยาคม             ด้านการจัดการเรียนรู้ 
30) นางสาววราภรณ์ เชาวโรจน์ ครู โรงเรียนนายายอามพิทยาคม             ด้านการจัดการเรียนรู้ 

                                    

  ๓.๒ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
                          ๑)  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม                อ าเภอท่าใหม่ 
                          ๒)  โรงเรียนวัดขุนซ่อง                        อ าเภอแก่งหาวแมว 
                          ๓)  โรงเรียนบ้านคลองครก                     อ าเภอแก่งหางแมว 
 

๑) นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน ผู้อ านวยการ โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม              ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
ด้านการนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

๒) นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ รองผู้อ านวยการ โรงเรียนวัดขุนซ่อง                      ด้านการบริหารจัดการศึกษา  
3) นางสาวกาญจนศิริ ช่างจัด ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
4) นางสาวอัญชลินทร์ เวชมณีศรี ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
5) นางสาวกันยกานต์ บุญมานะ ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
6) นางสาววารุณี ศรีคงรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
 

/7) นางสาวมณีรัตน์… 
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7) นางสาวมณีรัตน์ จันทรา ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
8) นายมงคล บุญกอง ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
9) นางปณิตา วรจัฉรียกุล ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
10) นางสาวเกศมณี อยู่จ าเนียร ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
11) นางสาวศิริกานดา ยังวุฒิกูล ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
12) นางสาวรัชนีวรรณ ค าพรมมา ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
13) นางสาวขวัญหทัย รัตนสร้อย ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
14) นายปฎิภาณ รัตนวรรณี ครู โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 
                 ๓.๓ ผู้บรหิาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา         
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 
                       ๑)  โรงเรยีนบ้านทรัพย์เจริญ                    อ าเภอสอยดาว 
                       ๒)  โรงเรยีนวัดเวฬุวัน   อ าเภอขลุง 
                       ๓)  โรงเรยีนบ้านจางวาง   อ าเภอโป่งน้ าร้อน 
 

1) นายสรวิชญ ์ พันธ์สุโภ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ                  ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๒) นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจาง ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

ด้านการนิเทศ ติดตามและ
ประเมิน 

๓) นางอรชุมา  ศรีสิงหเดช คร ูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ                  ด้านนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล 

๔) นายพงษ์อนันต์ สุวรรณศรี คร ูโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ                  ด้านการจัดการเรียนรู้ 
๕) นายกฤติภัทร โสภิตวราทร คร ูโรงเรียนวัดเวฬุวัน ด้านการจัดการเรียนรู้ 
๖) นางสาวขวัญพิชชา มีแก้ว ครู โรงเรียนบ้านจางวาง ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 

               ๓.๔ ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษาผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา            
สังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
                     ๑)  โรงเรียนปะตงวิทยา                   อ าเภอสอยดาว 
                     ๒)  โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว              อ าเภอสอยดาว 
 

๑) นางสาวรมยกร  ลานทอง ครู โรงเรียนปะตงวิทยา                 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
๒) นางสาวสุภาพร ดวงเอ็นอาจ คร ูโรงเรียนปะตงวิทยา                 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
3) นางจริยา บุตรวงษ์ ครู โรงเรียนปะตงวิทยา                 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
4) นางสาวอัญชณา ศิลปกุล ครู โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว            ด้านการจัดการเรียนรู้ 
5) นางนุชญาดา บุญฤทธิ์ปัญญา คร ูโรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว            ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 

            
/๓.๕ ผู้บริหาร ครูและ… 
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               ๓.๕ ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา            
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑)  โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒          อ าเภอเมืองจันทบุรี 
                         ๒)  โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑ (บุรวิทยาคาร)   อ าเภอขลุง 
 

1) นางสาววศินี สุขดี คร ูโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒        ด้านการจัดการเรียนรู้ 
2) นางสาวมินทรา บุญประกอบ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  

(บุรวิทยาคาร)           
ด้านการจัดการเรียนรู้ 

3) นางสาวมณีรุ้ง ประเวชไพร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

4) นางสาวปริญญาภรณ์ วรรักษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

5) นายพิชญ์พัศ ประกาศ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

6) นายสุธี  ศรีเมืองแพน ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

7) นางสาวอัญภัทร ญาณกิจ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

8) นายชัชพิสิฐ กาวิโล 
 

ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

9) นายวีรพัฒน์ มาตรค าจันทร ์
 

ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

10) นายวีระศักดิ์ กมล 
 

ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๑  
(บุรวิทยาคาร)           

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 

                ๓.๖ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา          
สังกัดกองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑ 
                        ๑)  โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม    อ าเภอแก่งหางแมว 
                        ๒)  โรงเรยีนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง   อ าเภอแก่งหางแมว 
 

1) นางสาวสร้อยศิรินทร์  เรืองทอง ครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านบ่อชะอม    

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

๒) นางสาวพิสมัย  สุภากรณ์ 
 

ครู โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านคลองแดง   

ด้านการจัดการเรียนรู้ 

 

           
 /๓.๗ ผู้บริหาร ครูและ… 
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              ๓.๗ ผู้บริหาร ครแูละบุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนานวัตกรรมการศึกษาในสถานศึกษา           
สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี 
                       ๑) วิทยาลยัเทคนิคจันทบุรี      อ าเภอเมือง 
                       ๒) วิทยาลยัการอาชีพนายายอาม                อ าเภอนายายอาม 
                       ๓) วิทยาลยัอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์         อ าเภอเมือง 
              

1) นายวิศิษฎ์ สายพรหม ผู้อ านวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษา 
ออมสินอุปถัมภ์       

ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

2) นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ รองผู้อ านวยการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
3) นางจารุวรรณ ลาภมูล คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
4) นายวรชัย มั่นศิลป์ คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
5) นางสาวจันประภา ข าอ่อน คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
6) นางสาวโศภชา เผือกอุ่มรดาภา คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
7) นางสาวสุภาวิตา อยู่คง คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
๘) นางกรุณาพร รัตนภูผา คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
9) นางสาวเกณิกา หมื่นเตียง คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
10) นายวัชระ เคหะธรรม คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
11) นายชัยนุชิต พรมนา คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
12) นายเสถียร ไต่เมฆ คร ูวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี    ด้านการจัดการเรียนรู้ 
13) นางปาหนัน กองค า ครู วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
14) นายปิยะ ค าสีบุตร คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
15) นางสาววริสา ภาคการ คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
16) นายบัญชา กองค า คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
17) นางสาวฐาปณี ชูสนิท คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
18) นายอนุชา สุขากรณ์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
19) นายจิระเดช สวัสดิภักดิ ์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
20) นายกิตติภพ สุขสวัสดิ ์ คร ูวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม              ด้านการจัดการเรียนรู้ 
21) นางสาวช่ืนนวพัฒน์ อภิรมยภ์ารดา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์       ด้านการจัดการเรียนรู้ 
22) นายณัฐพล คุ่ยจาด ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์       ด้านการจัดการเรียนรู้ 

       

                 
 
 
 
 
           

/๔. คณะกรรมการนิเทศ… 
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          ๔. คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล มีหน้าที่ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล ช่วยเหลือและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรยีนของแต่ละหน่วยงานในสังกัดจังหวัดจันทบุรี ภายใต้โครงการ IFTE  (Innovation For 
Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ของสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ประกอบด้วย 
 

๔.๑ ผู้ทรงคุณวุฒิ  
๑) นายสุเมธ การศรีทอง       ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
๒) นายณรงค์ สุขเจริญ         คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
๓) นายสมศักดิ์ วิชญธรกุล     คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
๔) นายดุรงค์ฤทธิ์ วิเศษะภูติ   คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี 
๕) นางกุสุมา วิเศษ              คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
๖) นายเสนอ นวนกระโทก     คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ 
๗) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันวดี ดอนวิเศษ     อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
๘) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิก คุณเมธีกุล      อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
๙) ดร.ชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ์ อาจารย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
๑๐) ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยราชมงคล                                     

ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
๑๑) ดร.มาลัย โพธิพันธ์         อาจารย์ คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยราชมงคล   

ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 
  

๔.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา 
๑) นายปริยวิศว์ วงษ์จันทร์              ผู้อ านวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก  
๒) นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม  
๓) นางนิตยา พงษ์พระเกตุ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองครก  
๔) นายสรวิชญ ์พันธ์สุโภ                ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ  
๕) นายจินดา กงบุราณ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนซ่อง  
๖) นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล            ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน  
7) นางภัทรภรณ์ คงกระจ่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจางวาง  
8) พ.ต.ต.อดุลย์ พงอุดทา              ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านคลองแดง  
9) ว่าที่ พ.ต.ต.สมเกียรติ กุดหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม  
10) พ.ต.ท.ประยุทธ์ บุตตา ครู (สบ3) กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนที่ 11  
11) นางสาวยศยา ภาโสม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด  
12) นายสุภนิติ์ สาสะเน                  ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร)  
13) นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์         ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม  
๑4) นายวิศิษฎ์ สายพรหม               ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 

 
 

/๑4) นางปฐมาภรณ์… 
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๑5) นางปฐมาภรณ์ ทองรัตนวิโรจน ์   ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว  
๑6) นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์          รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  
๑7) นางอ าไพ วาศนราศรี              รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2  
๑8) นายจวน หนูเย็น                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนปะตงวิทยา  
๑9) นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม         รองผู้อ านวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม  

              
๔.๓ ศึกษานิเทศก์   
๑) นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล        ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.จันทบุรี  
๒) นายแกล้วกล้า ศรีหนารถ             ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                     
๓) นางขวัญใจ ค ารอด                     ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                            
๔) นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์      ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี             
๕) นางวรนุช สายทอง                     ศึกษานเทศก์ ศธจ.จันทบุรี  
๖) นางสุวนันท์ แจบไธสง                 ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี  
๗) นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์              ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี  
๘) นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์           ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี  
๙) นางสดใส ดุลยา                        ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                 
๑๐) นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์      ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี  
๑๑) นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย      ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑              
๑2) นางขวัญฤดี ไชยชาญ  ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑              
๑3) นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง        ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๒               
๑4) นางสุพรรณี สุทธิประภา            ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๒  

 
               ๕. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่
ผู้ใช้บริการและฝ่ายต่าง ๆ ดูแลระบบเครือข่าย เว็บไซต์ จัดการฐานข้อมูล ตลอดจนแก้ไขปัญหาที่เกิดจากเครื่อง
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โปรแกรมและเครือข่าย เพื่อให้ฝ่ายต่าง ๆ สามารถใช้เทคโนโลยีในการด าเนินงานและ
ให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรม และจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ปฏิบัติงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้โครงการ 
(Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาจังหวัดจันทบุรี ของสถานศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
 

๑) นายกิติศักดิ์  ชัยสิทธิ์วาทิน ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ศธจ.จันทบุรี ประธานกรรมการ 
๒) นายพุชฌงค์ สมตระกูล เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
3) นายสุทิน ประเสริฐสังข์ พนักงานธุรการ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
4) นางสาวอารยา วงค์กุลพิลาศ พนักงานธุรการ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 

 
 

/5) นางสาวหนึ่งฤทัย… 
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5) นางสาวหนึ่งฤทัย บุญพ่ึง พนักงานธุรการ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
6) นายอินทวี เลิศลัคนา พนักงานธุรการ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
7) นางสาวศิวาพร รามอินทรา พนักงานธุรการ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
8) นางสาวสุวนันท์ หนุนวงศ์ พนักงานคอมพิวเตอร์ ศธจ.จนัทบุรี กรรมการ 

9) นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ. จันทบุรี กรรมการและ
เลขานุการ 

      ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                      ประกาศ  ณ  วันที่ 11  มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๖๔ 

                                               สิบโท                                                       

                                                         (ไชยยันต์ เกิดเหมาะ) 
                                                       ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี        


