
 
 
ท่ี ศธ ๐๒๖๐/๑๖๕๗                                                      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
       ถนนปิ่นดำริห์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง   
       จังหวัดกำแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 

              ๑๖   กันยายน  ๒๕๖๔ 

เรื่อง   ขอเชิญคณะวิทยากรเข้าร่วมประชุม 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย    ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร   จำนวน     ๑      ชุด 

                     ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโครงการอบรมหลักสูตร“ครูปฐมวัย หัวใจ
ใหม่เข้าใจ EF” จังหวัดกำแพงเพชร ระว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการอบรมแบบ Live Blended 
Participatory Learning (LB-PL) ผ่านระบบ Zoom มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีเจตคติ ความรู้
ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะสมอง EF และเพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการความรู้
ทักษะสมองEF-Executive Functions เข้าไปในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  เข้ากับ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูปฐมวัย ท่ีสอนช้ันอนุบาล ๑ - 
๓ จำนวน ๑๐๐ คน (ตามความสมัครใจ) 

                     ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งบุคลากร 
ในสังกัดท่ีมีรายช่ือเป็นคณะวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ 
                     ๑. เข้าร่วมประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการอบรมในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา 
๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
                     ๒. เป็นคณะวิทยากร โครงการอบรมหลักสูตร“ครูปฐมวัย หัวใจใหม่เข้าใจ EF” จังหวัด
กำแพงเพชร ระว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔  
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณท่ีให้ความอนุเคราะห์  
        
                                                             ขอแสดงความนับถือ 

 
 
 
                                                                (นายรมย์  พะโยม) 
                                                       ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
 
 
 
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
โทรศัพท์ ๐๕๕- ๗๑๔๗๖๘ 
โทรสาร  ๐๕๕- ๗๑๔๗๖๙ 



 

 

                                        ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 

       เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการอบรมหลักสูตรครูปฐมวัย “หัวใจใหม่เข้าใจ EF” จังหวัดกำแพงเพชร 
- - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - - - 

               ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีโครงการอบรมหลักสูตร“ครูปฐมวัย หัวใจใหม่
เข้าใจ EF” จังหวัดกำแพงเพชร ระว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นการอบรมแบบ Live Blended 
Participatory Learning (LB-PL) ผ่านระบบ Zoom วัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีเจตคติ ความรู้
ความเข้าใจ และทักษะเกี่วกับการพัฒนาทักษะสมอง EF และเพื่อให้ครูปฐมวัยสามารถบูรณาการความรู้ทักษะ
สมองEF-Executive Functions เข้าไปในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เข้ากับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นครูปฐมวัย ที่สอนชั้นอนุบาล ๑ - ๓ 
จำนวน ๑๐๐ คน (ตามความสมัครใจ) 

เพื่อให้การดำเนินงานประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร จึงแต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
               ๑. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าท่ี ให้คำปรึกษา แนะนำแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้     
การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ประกอบด้วย 
                  ๑.๑ นายรมย์         พะโยม        ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร          ประธานกรรมการ 
                  ๑.๒ นายพรชัย       จันทะคุณ     รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร    รองประธานกรรมการ 

    ๑.๓ นางฉันทนา     คงคารัตน์     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน              กรรมการ 
     ๑.๔ นางศุภกานต์    คุ้มสุวรรณ    ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน                    กรรมการ 
     ๑.๕ นางกัญญาณัฐ   ปานคำ        ผอ.กลุ่มอำนวยการ                             กรรมการ 

                  ๑.๖ นางสาวสุภาพร  ธรรมสอน     ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ          กรรมการและเลขานุการ   
                  ๑.๗ นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์  ศน. ศธจ.กำแพงเพชร      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
              ๒. คณะวิทยากร มีหน้าท่ี จัดทำเอกสารประกอบการจัดงาน การนำเสนอองค์ความรู้ท่ีเกี่ยวข้อง    
เพื่อใช้ในการอบรมหลักสูตร“ครูปฐมวัย หัวใจใหม่เข้าใจ EF” จังหวัดกำแพงเพชร ประกอบด้วย 
                  ๒.๑ นายพรชัย       จันทะคุณ      รองศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร        ประธานกรรมการ 
                  ๒.๒ นางสาวสุภาพร ธรรมสอน      ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล         กรรมการ   
                  ๒.๓ นางสาวจุฑาทิพย์ โอบอ้อม   อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.กพ.   กรรมการ 
                  ๒.๔ นางสาวภาณุมาศ ฟักนาค    ผู้ช่วยผู้จัดการ รร.ทรัพย์สถิตย์วิทยาคาร         กรรมการ 
                  ๒.๕ นางสาวกุลภัทร วัฒนศิริ         ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลวาริน                  กรรมการ 
                  ๒.๖ นางสาวสุกัญญา แสงสนธิ์        ผอ.รร.บ้านวังชมภู                               กรรมการ 
                  ๒.๗ นางสาวบุญลักษณ์ อึ้งชัยพงษ์   ศน. ศธจ.กำแพงเพชร           กรรมการและเลขานุการ 
                  ๒.๘ ว่าท่ีร.ต.หญิงพจนี  ถูกมี         ศน. ศธจ.กำแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  ๒.๙ นางสาวทัศนีย์    เนื้อไม้         ศน. ศธจ.กำแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
                  ๒.๑๐ นางสถิตาภรณ์    อารีเอื้อ     ศน. ศธจ.กำแพงเพชร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 



-๒- 
 
            ๓. คณะกรรมการฝ่ายเทคโนโลยี มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินการถ่ายทอดการประชุมผ่านระบบ 
ZOOM ดำเนินไปได้ ประกอบด้วย 
                ๓.๑  นายต่อศักดิ์       ชาญเช่ียว   ศน. ศธจ.กำแพงเพชร                      ประธานกรรมการ 
                ๓.๒  นางจันทร          เพชรบูรณ์  ศน. ศธจ.กำแพงเพชร                           กรรมการ 
                ๓.๓  นางนริศรา         เสาแก้ว     ศน. ศธจ.กำแพงเพชร                           กรรมการ 
                ๓.๔  นางสถิตราภรณ์   อารีอื้อ      ศน. ศธจ.กำแพงเพชร                           กรรมการ 
                ๓.๕  นางสาวศิริขวัญ   แก้วคำ      เจ้าหน้าท่ีธุรการ                                  กรรมการ 
                ๓.๖  นายธีรภัทร     เสียงสุขสันติ  ลูกจ้างช่ัวคราว ศธจ.กำแพงเพชร  กรรมการและเลขานุการ 
            ๔. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลการประชุม มีหน้าที่ จัดทำแบบประเมิน สรุปและรายงานผล     
การจัดงาน ประกอบด้วย 
                ๔.๑ ว่าท่ีร.ต.หญิงพจนี  ถูกมี        ศน. ศธจ.กำแพงเพชร                       ประธานกรรมการ 
                ๔.๒ นางสาววศินี        อินอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุทิศศึกษา      กรรมการ 
                ๔.๓ นางสาวไอรฎา     นุ่มฤทธิ์      ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลไอรฎา                กรรมการ 
                ๔.๔ นางสาววัลยา      โพธิ์พฤกษ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนมิตรอารีวิทยาสิน       กรรมการ 
                ๔.๕ นางสาวดุจดาว    ยะอนันต์  พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการและเลขานุการ 
             ๕. คณะกรรมการฝ่ายจัดสถานท่ี มีหน้าท่ี จัดห้องประชุมเพื่อถ่ายทอดการประชุมในระบบ ZOOM 
ประกอบด้วย  
                ๕.๑ นางกัญญาณัฐ    ปานคำ        ผอ.กลุ่มอำนวยการ                           ประธานกรรมการ    
                ๕.๒ นายทรงไท         ใจเดช        ลูกจ้างช่ัวคราว                                   กรรมการ 
                ๕.๓ นางสาวลลิตกร    กันยก        ลูกจ้างช่ัวคราว                                   กรรมการ 
                ๕.๔ นายธีรภัทร     เสียงสุขสันติ  ลูกจ้างช่ัวคราว ศธจ.กำแพงเพชร      กรรมการและเลขานุการ 

              ทั้งนี ้  ขอให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายให้เต็มความรู้
ความสามารถบังเกิดผลดีต่อทางราชการ 
 

                     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                                
                                                                (นายรมย์  พะโยม) 
                                                       ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร 
 
 
 
 
 
 



 
 


