
ที่ ศธ 0258/ว1857      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
                  ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก  
                                                                                    อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
                                                                                    จังหวัดกาญจนบุรี 71000 

         29 สิงหาคม  2565 
 
เรื่อง  การจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” KAN Education Sandbox 2022 
        และประกวดแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา 
        จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 และ 2 

เรียน   ----- แจ้งท้าย------- 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. กำหนดการจัดกิจกรรม    จำนวน 1 ฉบับ 
   2. แบบตอบรับการจัดนิทรรศการ    จำนวน 1 ฉบับ 

 3. เกณฑ์การประกวดนวัตกรรม    จำนวน 1 ฉบับ 

  ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เปิดบ้าน
นวัตกรรมกาญจน์ 65” ประกวดแข่งขันนวัตกรรมการศึกษา สำหรับสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรม
การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 และ 2 และการเสวนาวิชาการ เรื่อง ประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อน
พื้นที่นวัตกรรม “กาญจน์” สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโดยใช้
รูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 12 
กันยายน 2565   ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
พัฒนานวัตกรรมการศึกษาของสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี  

                    ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งโรงเรียนนำร่อง
พ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2  ในสังกัดของท่าน เข้าร่วมนำเสนอนวัตกรรมการศึกษาและ
จัดบูธนิทรรศการ โรงเรียนละ 1 บูธ โดยสามารถเข้าไปจัดบูธได้ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 
10.00 น.เป็นต้นไป อนึ่งขอให้โรงเรียนส่งแบบตอบรับการจัดนิทรรศการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 มายังอีเมล 
winny_brp@hotmail.com ภายในวันที่ 2 กันยายน 2565 ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 
รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าพาหนะในการเดินทาง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ                                                                          
 

                                                              (นายโอภาส  ต้นทอง) 
                                                         ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี          

 
 

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
โทร. 034-564002  โทรสาร 034-564007  
ผู้รับผิดชอบ ศน.ถวิล หวังกุ่ม 098-2741641   

mailto:winny_brp@hotmail.com%20ภายใน


แจ้งท้าย 
 

1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี  
6. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 
7. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 
8. นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองผาภูมิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กำหนดการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65 ”  
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการศึกษาโยใช้รูปแบบพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 
ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

................................................................... 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 
เวลา 08.00-09.00 น.  ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

เวลา 09.00-09.30 น.  ชุดการแสดงเปิดงาน จากนักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี 

เวลา 09.30-10.00 น.  พิธีเปิด โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
    กล่าวรายงาน โดย นายโอภาส ต้นทอง ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

เวลา 10.00-11.00 น.  เสวนาวิชาการ เรื่อง ประสานพลังสรรค์สร้างขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรม  
“กาญจน์”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 2022 โดย 
1. นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้วา่ราชการจังหวัดกาญจนบุรี 
2. ผศ.ดร.พจนีย์ สุขชาวนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
3. ดร.ปรัชญวรรณ วนานันท์ ผอ.กสภ.สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    4. นายอนันต์ศักดิ์ ภูพลผัน ผู้อำนวยการ สพม.กาญจนบุรี 
    5. ดร.ณรินทร์ ชำนาญดู ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 
    6. นายสมรัก  ใจตรง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามยอด 
      ผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.พรชัย หนูแก้ว 

เวลา 11.00-12.00 น.  มอบเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนที่ร่วมจัดบูธนิทรรศการ 

เวลา 12.00-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-16.30 น.  ประกวดแข่งขันนวัตกรรมกาญจน์  (นวัตกรรมละ 5 นาที) 
  1.นวัตกรรมการบริหารการศึกษา Innovation of Management 

      2.นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา Innovation of Supervision 
  3.นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน Innovation of Teaching  
  4.นวัตกรรมของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา                   
     (Innovation of Students)    

      
 
หมายเหตุ   อาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45น. และ 14.30-14.45น. 
     ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
แบบตอบรับการเข้าร่วมจัดนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้“เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” 

สำหรับสถานศึกษานำร่องพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 และ 2 
วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ.2565  

ณ ห้องประชุมบุษราคัม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี         
…………………………………………………………………………. 

 
ชื่อโรงเรียน............................................................................................................................. ............................ 

สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต ........   สพม.กาญจนบุรี   ท้องถิ่น 

ประสงค์เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ “เปิดบ้านนวัตกรรมกาญจน์ 65” 

หัวข้อการจัดแสดง/จัดบูธนิทรรศการ  

  1. Innovation of Management นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษา 

  2. Innovation of Supervision  นวัตกรรมการนิเทศการศึกษา 

  3. Innovation of Teaching นวัตกรรมการเรียนการสอน 

  4. Innovation of Students นวัตกรรมของนักเรียน 

ขนาดพื้นที่จัดนิทรรศการ 
     พ้ืนที่จัดนิทรรศการขนาด ความกว้าง 2 เมตร x ความลึก 2 เมตร 

ชื่อผู้ประสานงาน/รับผิดชอบ 

1. ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว....................................................................... เบอร์โทร........................... 

ชื่อนักเรียน/ครู อยู่ประจำบูธ (โปรดใส่คำนำหน้าชื่อ เช่น นาย /นาง /นาวสาว/ ด.ช./ด.ญ.) 

1.ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................เบอรโ์ทร.......................... 

2.ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................เบอรโ์ทร........................... 

3.ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................เบอรโ์ทร........................... 

4.ชื่อ-นามสกุล............................................................................................................เบอรโ์ทร........................... 

กรุณาตอบกลับก่อนวันที่ 2 กันยายน 2565 
 
ส่งทางอีเมล   winny_brp@hotmail.com หรือ Line: 098-2741641 
ติดต่อประสานงาน สำนักงาน 034-564002  โทรสาร 034-564007 
นางสาวถวิล หวังกุ่ม (ศน.วินนี่) 098-2741641 
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