
 

การนิเทศออนไลน ์ครั้งที่ 1 
โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา 

จังหวัดจันทบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 รูปแบบการนิเทศเป็นออนไลน์ผ่าน Zoom 
 

1.วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตามและประเมินผล การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา        
                    ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 

2. สถานศึกษา สังกัด และจ านวนผลงานนวัตกรรม จ าแนกตามด้านนวัตกรรม ดังนี้ 
 

ที ่ นวัตกรรม สถานศึกษา สังกัด จ านวน 
นวัตกรรม 

1 ด้านบริหารการจดัการ โรงเรียนวดัขุนซ่อง สพป.จบ.1 1 
2 ด้านบริหารการจดัการ โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม สพป.จบ.1 1 
3 ด้านบริหารการจดัการ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จบ.2 1 
4 ด้านบริหารการจดัการ โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จบ.2 1 
5 ด้านบริหารการจดัการ โรงเรียนขลุงรัขดาภิเษก สพม.จบตร 3 
6 ด้านบริหารการจดัการ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี อาชีวศึกษา 1 
7 ด้านบริหารการจดัการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ อาชีวศึกษา 1 
1 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนบ้านคลองครก1 สพป.จบ.1 1 
2 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนบ้านโคกวัด สพป.จบ.1 1 
3 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม สพป.จบ.1 12 
4 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จบ.2 1 
5 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนวดัเวฬุวัน สพป.จบ.2 1 
6 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จบ.2 1 
7 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม สพม.จบตร 3 
8 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก สพม.จบตร 19 
9 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียน ตชด.บ้านคลองแดง กก.ตชด.11 1 

10 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียน ตชด.บ้านบ่อชะอม กก.ตชด.11 1 
11 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1(บุรวิทยาคาร) เทศบาลเมือง 9 
12 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๒ เทศบาลเมือง 1 
13 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนปะตงวิทยา เอกชน 2 
14 ด้านการจดัการเรียนรู ้ โรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว เอกชน 3 
15 ด้านการจดัการเรียนรู ้ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุร ี อาชีวศึกษา 10 
16 ด้านการจดัการเรียนรู ้ วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม อาชีวศึกษา 8 
17 ด้านการจดัการเรียนรู ้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ อาชีวศึกษา 2 
1 ด้านนิเทศการศึกษา โรงเรียนวดับูรพาพิทยาราม สพป.จบ.1 1 
2 ด้านนิเทศการศึกษา โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ สพป.จบ.2 1 
3 ด้านนิเทศการศึกษา โรงเรียนบ้านจางวาง สพป.จบ.2 1 
4 ด้านนิเทศการศึกษา โรงเรียนขลุงรัขดาภิเษก สพม.จบตร 2 

 



 
 
 

 
 
3. คณะกรรมการนิเทศ ประกอบด้วย  
 

คณะที่ 1 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 
๑) นายสุเมธ  การศรีทอง                      ประธานอนุกรรมการคณะกรรมการจังหวัดจันทบุร ี       ประธานกรรมการ 
๒) ดร.เพลินพิศ กอบตระกูล             ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศฯ ศธจ. จันทบุร ี รองประธานกรรมการ 
3) ดร.ขวัญฤดี ไชยชาญ ศึกษานิเทศก์  สพป.จบ.1 กรรมการ 
4) นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี กรรมการ 
5) นายสุนทร เรืองวัฒนานนท์              ผู้อ านวยการวทิยาลัยการอาชีพนายายอาม กรรมการ 
6) ว่าที ่พ.ต.ต.สมเกียรติ กุดหอม            ครูใหญ่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 

บ้านบ่อชะอม 
กรรมการ 

7) นางสุวนนัท์  แจบไธสง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                                     กรรมการและเลขานุการ 

   
คณะที่ 2 วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 
๑) นายดุรงค์ฤทธิ์ วิเศษะภูต ิ                 อนุกรรมการคณะกรรมการ ศธจ.จันทบุร ี ประธานกรรมการ 
๒) ดร.ชวนพบ เอ่ียวสานุรักษ์   อาจารย์ คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฎร าไพพรรณี      รองประธานกรรมการ 
๓) นางสาวกมลพร กลมเกลี้ยง               ศึกษานิเทศก์  สพป.จบ.๒ กรรมการ 
๔) นายสรวิชญ ์พันธ์สโุภ                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นทรัพยเ์จริญ กรรมการ 
๕) นายปรีชา วุฒิเกษตรสกุล                 ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน                                 กรรมการ 
๖) นางอ าไพ  วาศนราศร ี                      รองผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี  2           กรรมการ 
7) นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์          ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                                     กรรมการและเลขานุการ 

   
คณะที่ 3 วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 
๑) นายสมศักดิ์ วิชญธรกุล                     อนุกรรมการคณะกรรมการ ศธจ.จันทบุร ี ประธานกรรมการ 
๒) ผศ.ดร.ธนิก คุณเมธีกุล อาจารย์ คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฎร าไพพรรณี     รองประธานกรรมการ 
3) นางธติิกาญจน์ พัฒน์อมรไชย  ศึกษานิเทศก์  สพป.จบ.1 กรรมการ 
4) นางนิตยา พงษ์พระเกต ุ              ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นคลองครก                 กรรมการ 
5) นายสุภนิติ ์สาสะเน                        ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 

(บุรวิทยาคาร) 
กรรมการ 

6) นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม                   รองผู้อ านวยการโรงเรียนนายายอามพิทยาคม กรรมการ 
7) นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                                     กรรมการและเลขานุการ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-ต่อ- 
 
คณะที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2564 
๑) นางกุสุมา วิเศษ  อนุกรรมการคณะกรรมการ ศธจ.จันทบุร ี ประธานกรรมการ 
๒) ผศ.ดร. ธันยวดี ดอนวิเศษ   อาจารย์ คณะคุรุศาสตร์ ม.ราชภัฎร าไพพรรณี              รองประธานกรรมการ 
๓) นางสุพรรณี สุทธปิระภา ศึกษานิเทศก์ สพป. จบ ๒  กรรมการ 
๔) พ.ต.ต.อดุลย์ พงอุดทา                     ผู้อ านวยการโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้าน

คลองแดง      
กรรมการ 

5) นางภัทรภรณ์ คงกระจา่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบา้นจางวาง กรรมการ 
6) นางสาวยศยา ภาโสม ผู้อ านวยการบ้านโคกวัด กรรมการ 
7) นางขวัญใจ  ค ารอด   ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                                    กรรมการและเลขานุการ 
 
คณะที่ 5 วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 
๑) นายเสนอ นวนกระโทก                   อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร ์ ประธานกรรมการ 
๒) ดร.จันทนา ฤทธิ์สมบูรณ์                  อาจารย์ คณะเทคโนโลยสีังคม มหาวิทยาลยัราช

มงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี    
รองประธานกรรมการ 

๓) นางกัญจน์รัตน์ สินธุรัตน์                  ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                    กรรมการ 
๔) นางปฐมาภรณ ์ทองรัตนวิโรจน ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเตรียมศึกษาสอยดาว กรรมการ 
5) นางสมบูรณ์ภัควัชร สิทธิฤทธิ์กวิน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบูรพาพทิยาราม                     กรรมการ 
6) นายจนิดา กงบุราณ                  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดขุนซ่อง กรรมการ 
7) นายจวน หนูเย็น                           รองผู้อ านวยการโรงเรียนปะตงวิทยา                          กรรมการ 
8) ดร.วรนุช สายทอง ศึกษานิเทศก์ ศธจ.จันทบุรี                                     กรรมการและเลขานุการ 
            
คณะที่ 6 วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 
๑) นายณรงค์ สุขเจริญ                       กรรมการศึกษาธิการจังหวัด ประธานกรรมการ 
๒) ดร.มาลัย โพธิพนัธ ์                       อาจารย์ คณะเทคโนโลยสีังคม มหาวิทยาลยัราช

มงคลตะวนัออก วิทยาเขตจันทบุรี      
รองประธานกรรมการ 

3) นายแกล้วกลา้  ศรีหนารถ ศึกษานิเทศก์  ศธจ.จันทบุรี                    กรรมการ 
4) นายปริยวิศว์ วงษ์จนัทร์                     ผู้อ านวยการโรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก               กรรมการ 
5) นายวิศิษฎ ์สายพรหม                      ผู้อ านวยการวทิยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการ 
6) นายไพฑูรย ์สุขผลานันท ์                รองผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนคิจันทบุร ี กรรมการ 
7) ดร.สดใส ดุลยา ศึกษานิเทศก์  ศธจ.จันทบุรี                                     กรรมการและเลขานุการ 
 
         
 
 
 
 
 
 
 



แบบสอบถามการเข้าร่วมประชุมการนิเทศออนไลน์ ครั้งที่ 1 
ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 

 
(ส าหรับคณะกรรมการนิเทศฯ) 

คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 1 
วันท่ี 21มิถุนายน 2564 

 

http://gg.gg/ifte2106  

 

คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 2 
วันท่ี 22 มิถุนายน 2564 

http://gg.gg/ifte2206 

 

คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 3 
วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

http://gg.gg/ifte2306 

 

คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 4 
วันท่ี 24 มิถุนายน 2564 

http://gg.gg/ifte2406 

 

คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 5 
วันท่ี 25 มิถุนายน 2564 

http://gg.gg/ifte2506 

 

คณะกรรมการนิเทศฯ คณะที่ 6 
วันท่ี 28 มิถุนายน 2564 

http://gg.gg/ifte2806 

 

                    

http://gg.gg/ifte2106

