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สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษำ ตำบลหนองครก
อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
16 มกรำคม ๒๕๖3

เรื่อง กำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
เรียน
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. รำยชื่อผู้เข้ำประชุม
๒. กำหนดกำรประชุม

จำนวน 1 ฉบับ
จำนวน 2 ฉบับ

ด้วย มูลนิธิสยำมกัมมำจล และธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในภำคี
กำรศึกษำไทยร่วมกับกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อทดลองปฏิบัติกำรปฏิรูปกำรจัดกำรศึกษำในระดับพื้นที่จังหวัด
เพื่อหำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำและกำรจั ดกำรเรียนรู้แบบใหม่ที่มีคุณภำพในพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดกำรประชุมพิจำรณำแผนงำนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
ในวันที่ 21 – 22 มกรำคม 2563 เวลำ 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยกำร โรงเรียนสำธิต
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ในกำรนี้ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรในสังกัดของท่ำน
ที่ได้รับแต่งตั้งตำมคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5080/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรดำเนินงำนพัฒนำ
พื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562 ตำมรำยชื่อแนบท้ำยเข้ำร่วมประชุม
ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ขอแสดงควำมนับถือ

ศูนย์ประสำนงำนกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ
กลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผล
โทร. 0 4561 4017 หรือ 09 5660 9803
โทรสำร 0 4561 4019

สแกน QR Code เพือ่ ส่งแบบตอบรับ

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ
1. คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมกำรรับรู้และมีส่วนร่วม
ตำมคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5080/2562 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ – สกุล
นำยอภิศักดิ์ แซ่จึง
นำยไกรศักดิ์ วรทัต
นำงณชำ ดอนทรำย
นำงอินทุ์อร คันศร
รอง ผอ.สพป.ศก.1 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
รอง ผอ.สพป.ศก.2 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
รอง ผอ.สพป.ศก.3 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
รอง ผอ.สพป.ศก.4 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
รอง ผอ.สพม. เขต 28 ที่รับผิดชอบกลุ่มนิเทศฯ
นำงปุณยวีร์ มุมไธสง

11

นำยอภิสิทธิ์ เลขำตระกูล

12

นำยรัฐวิทย์ อังคสกุลเกียรติ

13

นำยทัศไนย หริรักษ์

14

ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ปกรณ์ชัย สุพัฒน์

15
16
17
18
19
20

นำงสำวปรำณี ระงับภัย
นำงวัชรกำญจน์ คงพูล
นำงธนัชชญำนันทน์ อินตะนัย
นำยธำนินทร์ แทนคำ
นำงสำวภควรรณ ไชยอุดม
นำยวุฒิชัย ศรีเกษ

ตำแหน่ง
รองนำยก อบจ.ศก.
ปลัด อบจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ อบจ.ศก.
หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรกำรศึกษำ อบจ.ศก.
รอง ผอ.สพป.ศก.1
รอง ผอ.สพป.ศก.2
รอง ผอ.สพป.ศก.3
รอง ผอ.สพป.ศก.4
รอง ผอ.สพม.28
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ
เทศบำลเมืองศรีสะเกษ
รองผู้อำนวยกำรวิทยำลัยเกษตร
และเทคโนโลยีศรีสะเกษ
เลขำธิกำรหอกำรค้ำ
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อำนวยกำรศูนย์บริกำรออทิสติก
จังหวัดศรีสะเกษ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ศรีสะเกษ
ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.
นักประชำสัมพันธ์ สนง.ศธจ.ศก.
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ สนง.ศธจ.ศก.

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ
2. อนุกรรมกำรยุทธศำสตร์และแผน
ตำมคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5080/2562 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
นำงวัชรกำญจน์ คงพูล
นำยชูวิทย์ นำเพีย

3
4

นำยเสนีย์ เรืองฤทธิ์รำวี
นำยเสรี แสงลับ

5

นำงธัญสุดำ นิยมชำติ

6
7
8
9
10

นำยเสถียร พันธ์งำม
นำยอำนวย มีศรี
นำยเพชร วงพรมมำ
นำงสำวบุญร่วม วิชำชัย
นำยสมรักษ์ พรมมำสุข

11
12

นำงคุณำกร บุญสำลี
นำงนิตยำ แข่งขัน

13
14
15
16
17
18

นำงรัตนำ กิติกร
นำงดวงใจ เที่ยงดีฤทธิ์
นำงสำวมยุรี สำรีบุตร
นำงปรำใส สุทธิกรณ์
นำงสำวชนินทรำ ผ่องแผ้ว
นำงสำวนุชษรำวรรณ คณำนิตย์ธนกิจ

19
20

นำงธนัชชญำนันทน์ อินตะนัย
นำยอุเทน คำสิงห์นอก

ตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
รองอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ผอ.สพป.ศก.4
นำยกสมำคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์
จังหวัด
ผอ.ร.ร. เมืองคง (คงคำวิทยำ)
ผอ.ร.ร.บ้ำนตะเคียนรำม
ผอ.ร.ร.บ้ำนไผ่หนองแคน
ผอ.ร.ร.อนุบำลเบญจลักษ์
ผอ.ร.ร.โนนแสนคำหนองศำลำ
ศรีสะอำด
ผอ.ร.ร.กุญชรศิรวิทย์
รอง ผอ.ร.ร.สำธิตมหำวิทยำลัย
รำชภัฏศรีสะเกษ
มูลนิธิสยำมกัมมำจล
มูลนิธิเพื่อกำรพัฒนำเด็ก
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.4
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.3
ครู ร.ร.นครศรีลำดวน
ผอ.กลุ่มนโยบำยและแผน
สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ
3. อนุกรรมกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
ตำมคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5080/2562 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562
ที่
1
2
3

ชื่อ – สกุล
นำยเสนีย์ เรืองฤทธิ์รำวี
นำงวัชรกำญจน์ คงพูล
นำยนิรันดร์ ชูสิทธิ์

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ว่ำที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นำมศรี
นำยอภิศักดิ์ แซ่จึง
นำยสมโภชน์ หลักฐำน
นำงสำวสมนึก แซ่อึ้ง
นำยพุทธ มงคล
นำงสำวมยุรี สำรีบุตร
นำงสุนทรำภรณ์ ธรรมวิเศษ
นำงสุดำพร บัวจูม
นำยเสถียร พันธ์งำม
นำยอำนวย มีศรี
นำยเพชร วงพรมมำ
นำงสำวบุญร่วม วิชำชัย
นำยสมรักษ์ พรมมำสุข

17
18

นำงสุจินต์ หล้ำคำ
นำงนิตยำ แข่งขัน

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

นำงรัตนำ กิติกร
นำยทองคำ จันทร์โสภำ
นำงสำวประภำนิช เพียรไพฑูรย์
นำงสุวรรณำ สะอำด
นำยมำนิต สิทธิศร
นำงสำวธัญร์ญพรน์ ไชยพรรค
นำงณชำ ดอนทรำย
นำยสุทธิชัย ไชยโพธิ์
นำยสัจจำ เจริญศรีเมือง
นำยธำนินทร์ แทนคำ

ตำแหน่ง

ผอ.สพป.ศก.4
ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.กองกำรศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม
ผอ.สพป.ศก.1
รองนำยก อบจ.ศก.
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ศก.1
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ศก.2
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ศก.3
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพป.ศก.4
ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ สพม. 28
ผอ.ร.ร. มำรีย์อุปถัมภ์
ผอ.ร.ร. เมืองคง (คงคำวิทยำ)
ผอ.ร.ร.บ้ำนตะเคียนรำม
ผอ.ร.ร.บ้ำนไผ่หนองแคน
ผอ.ร.ร.อนุบำลเบญจลักษ์
ผอ.ร.ร.โนนแสนคำหนองศำลำ
ศรีสะอำด
ผอ.ร.ร.ไพรบึงวิทยำคม
รอง ผอ.ร.ร.สำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ศรีสะเกษ
มูลนิธิสยำมกัมมำจล
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.1
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.3
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.4
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.4
ศึกษำนิเทศก์ อบจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ อบจ.ศก.
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.

รำยชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ
4. อนุกรรมกำรวิจัยและพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ
ตำมคำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 5080/2562 ลงวันที่ 26 ธันวำคม 2562
ที่
1
2

ชื่อ – สกุล
รองศำสตรำจำรย์ประภำภัทร นิยม
นำยสมเกียรติ ตั้งกิจวำนิชย์

3
4

นำงปิยำภรณ์ มัณฑะจิตร
รองศำสตรำจำรย์ปัทมำวดี โพชนุกูล

5

นำยอโนทัย ไทยวรรณศรี

6

รองศำสตรำจำรย์ประกำศิต อำนุภำพแสนยำกร

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

นำงวัชรกำญจน์ คงพูล
นำยเสนีย์ เรืองฤทธิ์รำวี
ผู้ช่วยศำตรำจำรย์ปกรณ์ชัย สุพัฒน์
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อรธิดำ ประสำร
นำยทองอุ่น มั่นหมำย
นำงรัศมี ทองเกิด
นำยณัฐกร โต๊ะสิงห์
นำยเกียรติพงษ์ พิศวงปรำกำร
นำยศิโรฒม์ เพ็งธรรม
นำยจำรูญ มะลิพันธ์
นำยสมปอง ชินตะวัน
นำยเสรี กำหลง
นำงสำวมยุรี สำรีบุตร
นำยมำนิต สิทธิศร
นำยรำม โสวัน
นำยสุทธิชัย ไชยโพธิ์
นำยสนั่น เมยท่ำแค
นำยทรงพล สมภำค
นำงธนัชชญำนันทน์ อินตะนัย

ตำแหน่ง
อธิกำรบดีสถำบันอำศรมศิลป์
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยเพื่อกำร
พัฒนำประเทศไทย
ผู้จัดกำรมูลนิธิสยำมกัมมำจล
ที่ปรึกษำสำนักงำนกองทุนสนับสนุน
กำรวิจัย
ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำนวัตกรรม
กำรจัดกำรศึกษำ
รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
ผอ.สพป.ศก.4
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
ผอ.ร.ร.บ้ำนหนองแวง
ผอ.ร.ร.บ้ำนกอกหวำน
ผอ.ร.ร.บ้ำนสะอำง (ประชำสำมัคคี)
ผอ.ร.ร.บ้ำนจอก (ประชำสำมัคคี)
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.1
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สพป.ศก.4
ศึกษำนิเทศก์ สพป.ศก.4
ศึกษำนิเทศก์ สพม.28
ผอ.กลุ่มนิเทศฯ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.
ศึกษำนิเทศก์ สนง.ศธจ.ศก.

กำหนดกำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
วันที่ 21 มกรำคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยกำร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
เวลำ
08.00- 08.45 น.
08.45-09.00 น.
09.00-10.30 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน รับเอกสำร
พิธีเปิดกำรประชุมฯ
โดย นำงวัชรกำญจน์ คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
กำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ
ปีงบประมำณ 2563
โดย คุณรัตนำ กิติกร ผู้จัดกำรโครงกำร

10.45-12.00 น.

แบ่งกลุ่มวิเครำะห์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ อนุกรรมกำรดำเนินงำนพัฒนำพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ 4 ฝ่ำย

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
แบ่งกลุ่มวิเครำะห์ แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ตำมยุทธศำสตร์
กำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรศึกษำ อนุกรรมกำรดำเนินงำนพัฒนำพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ 4 ฝ่ำย (ต่อ)
อภิปรำยซักถำม
ปิดกำรประชุม ฯ

หมำยเหตุ

กำหนดกำรนี้สำมำรถยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม

กำหนดกำรประชุมพิจำรณำแผนขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำจังหวัดศรีสะเกษ ปี 2563
วันที่ 22 มกรำคม 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกอำนวยกำร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ
เวลำ
08.00- 08.45 น.
08.45-09.00 น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน
พิธีเปิดกำรประชุมฯ
โดย นำงวัชรกำญจน์ คงพูล ศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ

09.00-10.30 น.

กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. 2562
ในหัวข้อ “องค์ประกอบและตัวชี้วัดควำมสำเร็จของกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่
นวัตกรรมกำรศึกษำ”
โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยกำรสำนักบริหำรพื้นที่นวัตกรรม
กำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

10.45-12.00 น.

กำรนำเสนอแผนงำนโครงกำรกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมำณ 2563
โดย คุณรัตนำ กิติกร ผู้จัดกำรโครงกำร

12.00-13.00 น.
13.00-16.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน
กำรนำเสนอแผนงำนโครงกำรกำรขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมกำรศึกษำ
จังหวัดศรีสะเกษ ปีงบประมำณ 2563 (ต่อ)
อภิปรำยซักถำม
ปิดกำรประชุม ฯ

หมำยเหตุ

กำหนดกำรนี้สำมำรถยืดหยุ่นตำมควำมเหมำะสม

