ที่ ศธ 0258/1494

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
อำเภอเมืองฯ จังหวัดกำญจนบุรี 71000
1 สิงหำคม 2561

เรื่อง กำรประชุมปฏิบตั กิ ำรทบทวนกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับจังหวัด
เรียน คณบดีคณะครุศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุร/ี พัฒนำสังคมและควำมมันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดกำญจนบุรี
นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุร/ี ท้องถิน่ จังหวัดกำญจนบุรี
ผูอ้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1 – 4
ผูอ้ ำนวยกำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัดกำญจนบุร/ี ผูก้ ำกับกำรตำรวจตระเวนชำยแดนที่ 13
อ้ำงถึง หนังสือสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ ศธ 0258/1155 ลว.19 มิถนุ ำยน 2561
หนังสือสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี ที่ ศธ 0258/814 ลว.11 พฤษภำคม 2561
สิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 1. กำหนดกำรประชุมปฏิบตั ิกำร
2. รำยชื่อผูเ้ ข้ำร่วมประชุมปฏิบตั กิ ำร
3. แบบตอบรับกำรเข้ำประชุม
ตำมหนัง สือ ที่อ ำ้ งถึง ส ำนัก งำนศึ ก ษำธิก ำรจัง หวัด กำญจนบุ รีได้ป ระชุ ม ปฏิบ ตั ิ ก ำรพัฒ นำฐำนข้อ มูล
สำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย ระดับจังหวัด ตำมโครงกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรจัดกำรศึ กษำปฐมวัย (อนุ บำล 1 – 3)
จังหวัดกำญจนบุรี ไปเมือ่ วันที่ 15 พฤษภำคม 2561 พร้อมทัง้ ขอควำมอนุเครำะห์ขอ้ มูลพื้นฐำน ควำมแจ้งแล้วนัน้
เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็ นไปอย่ำงสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง มีควำมเข้ำใจทีต่ รงกัน และบรรลุวตั ถุประสงค์
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี จึงขอเรียนเชิญผูร้ บั ผิดชอบงำนปฐมวัย และงำนข้อมูลสำรสนเทศ รวมจำนวน 2 คน
(รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2) เข้ำร่วมประชุมปฏิบตั ิกำรพัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย
ระดับจัง หวัด ในวัน ที่ 11, 12 และ 13 สิงหำคม 2561 เวลำ 08.00 น. เป็ นต้น ไป ณ โรงแรมริเวอร์แคว โดยให้น ำ
คอมพิวเตอร์โน๊ต บุค้ พร้อ มปลักสำมตำ
๊
(หน่ วยงำนละ 1 เครื่อง) มำในวัน ประชุม ปฏิบตั ิกำรฯ ดังกล่ำว ทัง้ นี้ แต่ ล ะ
หน่วยงำนจะเข้ำรับกำรประชุมปฏิบตั กิ ำรฯ เพียง 1 วัน (รำยละเอียดตำมสิง่ ทีส่ ่งมำด้วย 2)
จึงเรียนมำเพือ่ โปรดทรำบ และเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำดังกล่ำว โดยพร้อมเพรียงกัน
ขอแสดงควำมนับถือ

นายอนันต์ กัลปะ
ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

กลุม่ นิเทศ ติดตำมและประเมินผล
โทร 034-564-002 โทรสำร 034-564-006 – 007
ผูป้ ระสำนงำน ศน.พิชญำภัค อำรีรอบ 06-1669-0296

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 1

กาหนดการ
การประชุมปฏิบตั กิ ารพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด
วันที่ 11, 12 และ 13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมริเวอร์แคว อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
........................................
วัน/เดือน/ปี
เสาร์ท่ี 11
อาทิตย์ท่ี 12
จันทร์ท่ี 13
สิงหาคม 2561

เวลา
08.00 – 08.30
08.30 – 10.00
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00

16.00 – 16.30

หมายเหตุ

เรื่อง
รับรำยงำนตัว
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของ school mapping
กำรดำเนินกำร school mapping ในระดับจังหวัด
กำรลงทะเบียน admin ของผูจ้ ดั กำรศึกษำปฐมวัย
ในจังหวัดกำญจนบุรี
กำรนำข้อมูลมำใช้ในโปรแกรม
กำรแสดงผลข้อมูลสำรสนเทศใน school mapping
ซักถำมปัญหำ อุปสรรค ข้อเสนอแนะและสรุป
กำรประชุมปฏิบตั กิ ำร

ตำรำงนี้อำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

หมายเหตุ
พักรับประทานอาหาร
ว่างและเครื่องดื่ม
เวลา
10.15 – 10.30 น.
และ
14.45 – 15.00 น.
พักรับประทานอาหาร
กลางวัน เวลา
12.00 – 13.00 น.
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รายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด
วันที่ 11, 12 และ 13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมริเวอร์แคว อาเภอมเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
**********
ที่
1
2
3
4
5
6

หน่ วยงาน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

7
14
15
16
17
9
18
19
20
10
21
22
8

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 1
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 2
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 3
สำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำญจนบุรี เขต 4
ศูนย์กำรศึกษำพิเศษประจำจังหวัด
กำญจนบุรี

สำนักงำนส่งเสริมกำรปกครอง
ท้องถิน่ จังหวัดกำญจนบุรี

สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำม
มันคงของมนุ
่
ษย์จงั หวัดกำญจนบุรี
สำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด
กำญจนบุรี
กองกำกับกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดนที่ 13

สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
11 23
กำญจนบุรี

ชื่อ – สกุล
นำงสำวนิรญั ชำ ทิพกนก
นำงพิมพำภัทร์ มำท้วม
นำงประทุมวัน มณีสว่ำง
นำงเบญจมำศ นุ่มวัฒนะ
นำยเจษฎำ ตันธนะ
นำงบุบผำ บุญพูล
นำยภูวชิ ฉำ่ วำที
นำงสำวดรุณวรรณ พิสุทธิ์ภูมเิ ลิศ

นำยจักรกฤษ อำพันทอง
นำยพลกฤษณ์ บัวประเสริฐ
นำงสำวบุญญิสำ เขียวแก้ว
นำยโกสน เพชรรักษ์
นำยนรวัฒน์ แสงเดือน

วันที่เข้า
ประชุมฯ
อำจำรย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี 12 ส.ค.61
ศึกษำนิเทศก์
12 ส.ค.61
ตาแหน่ ง

นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ศึกษำนิเทศก์
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ศึกษำนิเทศก์
ลูกจ้ำงชัว่ ครำว
ศึกษำนิเทศก์
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร

ครู
พนักงำนรำชกำร

12 ส.ค.61
12 ส.ค.61
13 ส.ค.61

นักส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ ชำนำญกำร

พนักงำนวิเครำะห์นโยบำยและแผน

อปท.(ในสังกัดของสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้องถิน่ จังหวัด
กำญจนบุรี จำนวน 120 แห่งๆ ละ 1 คน)
นำงจิรพำ เรนเรือง
นำงสกำวรัตน์ ศรีเจริญวงศ์
นำยอนันต์ แปลงมำลย์
นำยเอกชัย ศรีสละ
ร.ต.อ.อนิวตั ร์ สังข์ครบ
ด.ต.หญิง รุ่งรัตนกร
ด.ต.สุพจน์ เขม้นจิต
ด.ต.หญิง วันดี วิเชียนบุตร

12 ส.ค.61

นักพัฒนำสังคมฯ
นักพัฒนำสังคมฯ
พยำบำลวิชำชีพฯ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132
ผบ.มว.ร้อย ตชด.132

โรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 24 โรงเรียนๆ ละ 1 คน

11 ส.ค.61
แบ่งเป็ น 3
กลุม่ /1 วันๆ
ละ 40 อปท.
11 ส.ค.61
13 ส.ค.61

13 ส.ค.61

แบ่งเป็ น 3
กลุม่ /1 วันๆ
ละ 8 โรงเรียน

สิง่ ที่สง่ มาด้วย 3

แบบตอบรับ
การเข้าประชุมปฏิบตั ิการพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด
วันที่ 11, 12 และ 13 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมริเวอร์แคว อาเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี
**********
หน่ วยงาน.......................................................................................................................................................................
๑. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................นำมสกุล.......................................................................
ตำแหน่ง………………………………………………………………………………………………….....................................................
 เข้ำร่วมประชุม
 ไม่เข้ำร่วมประชุม เนื่องจำก……………………………………………………………………………….
๒. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................นำมสกุล....................................................................
ตำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 เข้ำร่วมประชุม
 ไม่เข้ำร่วมประชุม เนื่องจำก……………………………………………………………………………….
๓. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................นำมสกุล....................................................................
ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 เข้ำร่วมประชุม
 ไม่เข้ำร่วมประชุม เนื่องจำก……………………………………………………………………………….
๔. ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................นำมสกุล....................................................................
ตำแหน่ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 เข้ำร่วมประชุม
 ไม่เข้ำร่วมประชุม เนื่องจำก……………………………………………………………………………….

โปรดส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2561
ทาง E-mail: somkaewkan13@gmail.com
หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ
ศน.พิชญาภัค อารีรอบ มือถือ 16-1669-0296

