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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
เรื่อง ประกาศรายช่ือผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) 
นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  

_____________________ 
 

              ตามที่  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ได้ด าเนินโครงการ Innovation For Thai Education 
(IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  คัดเลือกแนวทางการพัฒนา
นักเรียนของสถานศึกษาที่มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   ๓  ประเภท 
ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ การบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศการศึกษา เพ่ือจัดท าศูนย์กลางข้อมูลการวิจัย
การศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา ในระดับจังหวัด และคัดเลือกแนวทางการพัฒนาการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี        
(Best Practice)  น าเสนอผลงานในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑ และส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
และเผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ก าหนดส่งผลงานภายในวันที่  2๙  กรกฎาคม  
256๕  นั้น 
 

 บัดนี้  คณะกรรมการได้ตรวจคัดเลือกผลงานวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่ดี        
(Best Practice) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม ภายใต้โครงการ Innovation For 
Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ดังต่อไปนี้ 
 

1. ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  ผลงานดีเยี่ยม ได้รับคัดเลือกน าเสนอ
ผลงานในระดับส านักงานศึกษาธิการภาค ๑๑  
 ๑.๑ ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
   นายบดินทร์  นารถโคษา      ผู้อ านวยการโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  
                                                          สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
 ๑.๒ ด้านการนิเทศการศึกษา  
   นางสาวปลาทอง  อัยวรรณ   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
              สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
 ๑.๓ ด้านการจัดการเรียนรู้ 
                นางสาวจิตลดา  แก้วค าสอน      ครู  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 
          สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
 
 
 
 
 

๒. ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรม... 
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๒. ผู้วิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีผลการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ผลงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกน าเสนอ
เผยแพร่ผลงานในเว็บไซต์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   
 2.1 ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
   1. นางอรวรรณ  อุ่นวิเศษ   ผู้อ านวยการโรงเรียนผักแพวบ ารุงวิทยา 
   2. นางอาทิตยา  นิลโคตร  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาม่องดงนิมิต 
   3. นางพัชราภรณ์  จรุงเกียรติสกล ผู้อ านวยการโรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 
   4. นางนพมาศ  วรผาบ  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” 
   5. นายกวีศิลป์  หนูทอง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 
   ๖. นายธีรพันธุ์  จันทบุตร  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
   ๗. นายประสบชัย  ม่อมพะเนาว์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
   ๘. นางสาวณณัฐมณี  ศรีมุกดา รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
   ๙. นางสาวจุรีรัตน์  แจนโกนดี        รองผู้อ านวยการโรงเรยีนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
   ๑๐. นายเสกสันต์  จูมจันทา  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านผักค าภู 
   ๑๑. นางนิตยา  รอดเข็ม  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนามแท่ง 
   ๑๒. นางสาวขวัญใจ  วงศ์สุวรรณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 
   ๑๓. นางเกตุมะณีย์  เนื้ออ่อน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี 
   ๑๔. นางสาววรรยภุา  ระดาดาษ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านจ าปาศิริราษฎร์ 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 
   ๑๕. นายวสุกฤต  สุวรรณเทน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านแก้ง 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
   ๑๖. นายณรงค์ศักดิ์  พรมวัง  รองผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 
   ๑๗. นางปาริชาติ สีพันธ์บุญ  รองผู้อ านวยการโรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
  สังกัดเทศบาลนครสกลนคร 
   ๑๘. นายวิทยา  อ าพล ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
 2.2 ด้านการนิเทศการศึกษา  
   ๑. นางเมธาวรรณ  วงศ์เทวราช ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
   ๒. นางส่องแสง  ปรีดิ์ธอนันต์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกนคร เขต ๑ 
   ๓. นายนิวัฒน์  สินไชย  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกนคร เขต ๒ 
   4. นางกนกวรรณ  ภูศรีฐาน  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกนคร เขต ๑ 
   5. นางสาววนิดา  ศรีสร้อย  รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกนคร เขต ๑ 
 

ด้านการจัดการเรียนรู้... 
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 2.3 ด้านการจัดการเรียนรู้ 
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 
   ๑. นางสุวรรณศรี  จีรวิทย ์  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 
                ๒. นางอ้อยทิพย์  ยะไวทย์             ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 
   ๓. นางสาวศิริลักษณ์  สัพโส        ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเ์จงเวง) 
   ๔.  นางกัลยา  สิงห์สุธรรม        ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณเ์จงเวง) 
   5. นายวีระยุทธ  แสงไชย  ครูช านาญการ  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 
   ๖. นายชานนทร์  สุภายอง  ครูช านาญการ  โรงเรียนโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 
   ๗. นางอรนัน  ไชยสาส์น   ครูช านาญการ  โรงเรียนผักแพวบ ารุงวิทยา 
   ๘. นายกิตติทัศน์  วงศ์ศรีดา        ครู  โรงเรียนชมชนโนนหอมไผ่ล้อม 

๙. นายกฤติเดช  ธิติอัครโภคิน ครู  โรงเรียนบ้านท่าวัด “คุรุราษฎร์บ ารุงวิทย์” 
   ๑๐. นายภูวณน  ถามูลแสน  ครู  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 
   1๑. นางขวัญเรือน  พรหมสาขา  ณ สกลนคร  ครู  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 

1๒. นางสาวปิยพร  ใบบุญ  ครู  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 
1๓. นางสาวปภาลักษณ์  โสมแผ้ว ครู  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 

   1๔. นางสาวนนท์ธิรา  แก้วกิ่ง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนผักแพวบ ารุงวิทยา 
   ๑๕. นางนัญฐพัชร  หงษ์ณี  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
   ๑๖. นางสาวเกศรินทร์  อุดมเดช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
   ๑๗. นางสาวจุฬารัตน์  บับภ ี  ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
   ๑๘. นางสาวจิราพร  ทรงโคตร   เจ้าหน้าที่ธุรการ  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 
   19. นางสาวแขนภา  ชารีค า  ครู  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 
   20. นางสาวพัชริดา  อาจทุมมา ครู  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 
   21. นายทรงยศ  อาษาสร้อย  ครู  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 
   22. นายวรจักษ์  แสนโคตร  ครู  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 
   ๒3. นายจิรัฎฐ ์ ไชยบุบผา  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 
   2๔.  นางสาวพิมลวรรณ  อินทริง ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 
   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๓ 
   25. นางสาวเมตตา  ชาญฉลาด ครูช านาญช านาญการ  โรงเรียนบ้านแก้ง 
   26. นางสาวชไมพร  เหาะเหิน ครู  โรงเรียนบ้านแก้ง 
   27. นายมนตรี  นาคีย์  ครู  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 
   28. นายวัชรพงษ์  แสนมาโนช ครู  โรงเรียนพระเทพญาณวิศิษฎ์ลึมบอง 
   29. นายจิระโชติ  ยะไชยศรี  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านแก้ง 
   ๓0. นายอฐัพร  อบเชย  ครูผู้ช่วย  โรงเรียนบ้านแก้ง 
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   สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร 
   31. นางประภากร  พรหมโสภา ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
   32. นางอมรรัตน์  นามสอน  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

   33. นางเพ็ญสิริ  พิชัย  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
   34. นางสาวฐิตาภรณ์  ไชยเชษฐ์ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
   35. นางพรพิศ  แสนมนตรี  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา  
   36. นางสาวปิยธิดา  อภิรักษ์สัตยา ครูช านาญการ  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 
   37. นายสิทธิชัย  อุสาพรม  ครู  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
   38. นายวรสิทธิ ์ พรมมา  ครู  โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 
   39. นางนุชจรินทร์  ประลอบพันธุ์ ครู  โรงเรียนอากาศอ านวยศึกษา 
   40. นางสาวเพ็ญประภา  นาเคน ครู  โรงเรียนกุดเรือค าพิทยาคาร 
   41. นางศุภาพิชญ์  อุดรสรรพ์ ครู  โรงเรียนมัธยมวาริชภูม ิ
   สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
   42. นางสาวจิตนา  นามวงศ์  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลทวาปี  
   43. นางศศินภา  ธรรมกุล  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลทวาปี 
   44. นางวงเดือน  วงษ์รัตนะ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลทวาปี 
   45. นางพัชนี  ใบธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลทวาปี 
   46.นางสาวนภาพร  เชียงไขแก้ว  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนสกลทวาปี 
   47. นายพิรพัฒน์  จิตจง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   48.นางพัชนี  ใบธรรม  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   49. นางแก่นจันทร์  กางทอง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   ๕0. นางเพ็ญวิภา  สรรคชา  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   51. นางสาวอุบล  ไชยชนะ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   52. นางสาวคมคาย  จันทจร  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 
   53. นางสาวอัจฉราลักษณ์  กาสุริย์ ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนธาตุทองอ านวยวิทย์ 
   54. นางสาวเอ้ิมอ้อ  อ้ิมพัฒน์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนธาตุทางอ านวยวิทย์ 
   55. นายอนุพล  แสงพิศาล  ครชู านาญการ  โรงเรียนสกลทวาปี 
   56. นางมณีพร  แสงพิศาล   ครชู านาญการ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   57. นางสาวสุพัชรี  จอมแก้ว  ครชู านาญการ  โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 
   สังกัดเทศบาลนครสกลนคร 
   58. นางนันทนา  ลีลาชัย       ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรยีนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุติธรรมวิทยา” 
   ๕๙. นางรัติกร  สุทธิชัยตระกูล   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุตธิรรมวิทยา” 
   60. นางจริยา  ปานอินทร์    ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนเทศบาล ๔ “รัฐประชานุเคราะห์” 
   61. นายชลวัฒน์  พลมาศ    ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๑ “เชิงชุมประชานุกูล” 
   62. นางศิริลักษณ์  พลมาศ  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” 
   63. นางสาวกาญจนา  ศรีหาราช   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” 
   64. นางสาวธิดารัตน์  ธนะค าดี   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาล ๒ “เชิงชุมอนุชนวิทยา” 
 

 ๔. นายอนุวัฒน์... 



“อยู่สกล รักสกล ท ำเพือ่สกลนคร” 

 
(5) 

 

   65. นายอนุวัฒน์  เนตรวงศ์    ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุตธิรรมวิทยา” 
   ๖6. นางสาวกัลยกร อุปพงษ์   ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุตธิรรมวิทยา” 
   67. นางกาญจนา  คิง  ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุตธิรรมวิทยา” 
   68. นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม ครูช านาญการพิเศษ  โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาล ๓ “ยุตธิรรมวิทยา” 

 

                      จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                         ประกาศ    ณ   วันที่     23     สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
     นายสังวาลย์  ศรโีคตร 
          ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 
 
 
 
 
 
 


