
ส์ว‘นท่ีสุด
ท่ี ศธ ๐๔๒๘๘/ว <<? สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาฃ๋ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

เร่ือง การประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคล่ือนในฐานะผู้พลิกเกม (Game Changer) และสร้างการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือผู้เรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย กำหนดการและซ่องทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสานพลังคณะกรรมการ 

ขับเคล่ือนในฐานะผู้พลิกเกม (Game Changer) และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

ในวันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอรี'พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

และผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live

ประซาสัมพันธ์เชิญซวนบุคลากรในสังกัดและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 

เข้าร่วมรับฟ้งผ่าน Facebook Live ตามวันและเวลาดังกล่าว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นจาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการประขาสัมพันธ์ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางเกศ'ทิพย์ ศภวาพิง)
รอ-นลๆารการ9ณะกรรนการการสกพาจํนพน;ทน ป์ฏิบํติราๆ'ทารนทน 

พๆาอิทารดณรทรรนการการสกพาๆนทนฐาน

สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
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บัญชีรายซ่ือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

(แนบท้าย หนังสือ ลพฐ. ด่วนท่ีสุดท่ี ศธ ๐๔๒๘๘/ว^ <* ลงวันท่ี fok กุมภาพันธ์ ๒๔๖๖)

เร่ือง การประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคล่ือนในฐานะผู้พลิกเกม (Game Changer) และสร้างการเปล่ียนแปลง 

เพ่ือผู้เรียนในพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา 

๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ 

๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ 

๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ 

๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ 

๗. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ 

๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ 

๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๓ 

๑๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๔ 

๑๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ 

๑๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒ 

๑๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓ 

๑๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔ 

๑๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ 

๑๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ 

๑๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสตูล 

๑๘. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปิตตานี เขต ๑ 

๑๙. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปิตตานี เขต ๒ 

๒๐. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปิตตานี เขต ๓ 

๒๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ 

๒๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๒ 

๒๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๓ 

๒๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๑ 

๒๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๒ 

๒๖. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต ๓ 
๒๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
๒๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบ่ี 
๒๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ 
๓๐. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ 
๓๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด



๓๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
๓๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑
๓๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๒
๓๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑
๓๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๒
๓๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
๓๘. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑
๓๙. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๒
๔๐. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑
๔๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๒

๔๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑

๔๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒
๔๔. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓

๔๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราฃธานี เขต ๑
๔๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๒
๔๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓

๔๘. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔
๔๙. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔

๔๐. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

๔๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี

๔๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร

๔๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

๔๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขาล สตูล

๔๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานีตตานี

๔๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานราธิวาส

๔๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษายะลา

๔๘. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

๔๙. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒

๖๐. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

๖๑. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด

๖๒. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

๖๓. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

๖๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล

๖๔. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว

๖๖. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย

๖๗. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ขุมพร

๖๘. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาญเจริญ



กำหนดการประชุมสานพลังคณะกรรมการขับเคลื่อนในฐานะผู้พลิกเกม (Game Changer) 

และสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อผู้เรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

และผ่านลื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ Zoom Cloud Meetings และ Facebook Live

เวลา กิจกรรม

วันท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน...เตรียมพร้อมการประชุม

๐๙.๐๕ - ๐๙.๓๐ น. ประธานกล่าวเปิดการประชุมและเปิดประเด็นสนทนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โดย ประธานกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา

๐๙.๓๑ -  ๑๒.๐๐ น. กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการคิด” ช่วงท่ี ๑

นำเสนอวีดิทัศน์ ๓ โรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการพัฒนาสถานศึกษา 

และ Talk About Cases บรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนา 

สถานศึกษาของท้ัง ๓ โรงเรียน

■ การปรับหลักสูตรฯ การประเมินสมรรถนะของโรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่

๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐
.฿  . ค ํ £

\

โดย นางพวงทอง ศรีวิสัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาล และคณะ

■ การสร้างสมรรถนะด้านอาชีพ โรงเรียนบ้านหัวคลอง

โดย นายพยับ สุวรรณนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวคลอง และคณะ

■ ผอ.เปล่ียนแปลง ปรับเปล่ียนการประเมินมุ่งผลลัพธ์ท่ีผู้เรียน โรงเรียนบ้านรุ่ง 

โดย นายทองคำ จิตสุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรุ่ง และคณะ

กิจกรรม “สะท้อนคิดเพ่ือการเรียนรู้” ช่วงท่ี ๑

- เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้ังคำถามเพ่ือการสนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

น. กิจกรรม “สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายการคิด” ช่วงท่ี ๒

Talk About Cases บรรยายเพื่อการแลกเปลี่ยนรู้เรียนรู้เกี่ยวกับ

■ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม กลไกทางวิขาการ และการพัฒนากรอบ 

หลักสูตรจังหวัดระยอง

โฮย นายปรัชญา สมะลาภา ประธานอบุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารบุคคล 

ในคณะกรรมการขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และคณะ 

กิจกรรม “สะท้อนคิดเพ่ือการเรียนรู้” ช่วงท่ี ๒

- เปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมประชุมต้ังคำถามเพ่ือการสนทนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้



๑๔.๓๑ - ๑๖.๐๐ น. ๑๑ พ้ืนท่ีบวัตกรรมการศึกษา (พ้ืนท่ีใหม่) สะท้อนแนวทางการขับเคล่ือนพ้ืนท่ี 

นวัตกรรมการศึกษาของจังหวัด

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษากรุงเทพมหานคร 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษารจังหวัดกระบี่ 

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดจันทบุรี 

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดตราด 

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดภูเก็ต 

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา 

พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี

๑๖.๐๑ - ๑๖.๓๐ น. ให้จ้อเสนอแนะ พร้อมเน้นย้ําหน้าท่ี บทบาท และอำนาจของหน่วยงานภาครัฐ 

และเอกซนในการร่วมขับเคล่ือนพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา

โดย ๑) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการนโยบายพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 

๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

กรรมการและเลขานการคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
' พ  1 1 ......

หมายเหตุ ะ กำหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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