ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นายประเมิน บุญเสนา
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายประเมิ น บุ ญ เสนา เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แม่ฮ่องสอน เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายจั น ทร์ วั ง กั ล ยา
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายจันทร์ วังกัลยา เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เพชรบุรี เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายอ าพล หิ่ น เก่ า
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายอาพล หิ่นเก่า เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายนิ พ นธ์ ศิ ริ ส านต์
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายนิพนธ์ ศิริสานต์ เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายวิ ชั ย ชั ย ริ น ทร์
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายวิชัย ชัยรินทร์ เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะ
ปาน ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรี ยนมาเพื่ออนุ ญาตให้ นางสาวพิมพ์ทอง มุสิกะปาน เป็นคณะทางานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุทัยธานี เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสุภัทรา ฐิติวรรธนะ
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นางสุ ภั ท รา ฐิ ติ ว รรธนะ เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มุกดาหาร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายปรี ช า พาลุ ก า
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายปรีชา พาลุกา เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครพนม เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายทนงชั ย บั ว ทอง
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายทนงชัย บัวทอง เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสาวธัชกร เพ็งคาปั้ง
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นางสาวธั ช กร เพ็ ง ค าปั้ ง เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้น ฐาน ขอเชิญ นายศิริ วัฒ น์ ล าพุ ทธา
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายศิ ริ วั ฒ น์ ล าพุ ท ธา เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สกลนคร เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญ นายชัยวุฒิ โสภัย ข้าราชการ
ในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายชัยวุฒิ โสภัย เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญ นางสาวปียะนาถ เครือวรรณ
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรีย นมาเพื่ออนุ ญาตให้ นางสาวปียะนาถ เครื อวรรณ เป็นคณะทางานของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิษณุโลก เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นายภิเศก ขุ้นคีรี ข้าราชการ
ในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายภิเศก ขุ้นคีรี เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายไพรวัล ย์ วั น ทนา
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายไพรวั ล ย์ วั น ทนา เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสุนันทา พุทธวรรณะ
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นางสุ นั น ทา พุ ท ธวรรณะ เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายจ ารั ส สอนกล้ า
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายจารัส สอนกล้า เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อานาจเจริญ
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายธี ร วั ฒ น์ สั งข์ ส าลี
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายธี ร วั ฒ น์ สั ง ข์ ส าลี เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญ นายวิจัย ไกรสิทธิ์ ข้าราชการ
ในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็น
ผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายวิจัย ไกรสิทธิ์ เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ ว่าที่ ร.ท.พลากร ประสงค์
ครู โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ๒ ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาค
ต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ ว่ า ที่ ร.ท.พลากร ประสงค์ เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นางขวั ญ ตา ค้ า ขึ้ น
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นางขวัญตา ค้าขึ้น เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๓
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นายธนกฤต เดชนาเกร็ด
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายธนกฤต เดชนาเกร็ ด เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นายชาญชัย ชื่นพระแสง
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายชาญชั ย ชื่ น พระแสง เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายณฐกร ท่ อ แก้ ว
ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็น คณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภ าคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายณฐกร ท่อแก้ว เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นายศุภ ชัย ภาสกานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางาน
ร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายใน
การไปปฏิบัติราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นายศุ ภ ชั ย ภาสกานนท์ เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายคมกริ ช ทั พ กี ฬ า
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัด ไผ่งาม ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจา
ภูมิภ าคต่างๆ จ านวน ๕ ภูมิภ าค รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายคมกริช ทัพกีฬา เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต ๒
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ขอเชิ ญ นายสุ ข วิ ท ย์ ปู้ ท อง
ผู้อานวยการโรงเรียนวัด ท่า กุ่ม ข้าราชการในสั งกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่ว มในการจัดอบรมประจา
ภูมิภ าคต่างๆ จ านวน ๕ ภูมิภ าค รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายสุขวิทย์ ปู้ทอง เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๗
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสาวอริศรา สะสม รอง
ผู้อานวยการโรงเรียนสา ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ
จ านวน ๕ ภู มิ ภ าค รายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการไปปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นางสาวอริ ศ รา สะสม เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสาววรวรรณ เหรียญ
ทอง ครูโรงเรียนปิยะบุตร ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาค
ต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรีย นมาเพื่ออนุ ญาตให้ นางสาววรวรรณ เหรียญทอง เป็นคณะทางานของสานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ ส านั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิ ญ นายทูน ภาษีธ รรม ครู
โรงเรียนพิบูลย์อุปถัมภ์ ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาคต่างๆ
จ านวน ๕ ภู มิ ภ าค รายละเอี ย ดตามสิ่ ง ที่ ส่ ง มาด้ ว ย ทั้ ง นี้ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการไปปฏิ บั ติ ร าชการ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึงเรียนมาเพื่ออนุญาตให้ นายทูน ภาษีธรรม เป็นคณะทางานของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต ๑
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ขอเชิญ นางสาวกชพร พันธ์ศิริ ครู
โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจา
ภูมิภ าคต่างๆ จ านวน ๕ ภูมิภ าค รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่ งมาด้ว ย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นางสาวกชพร พั น ธ์ ศิ ริ เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

ที่ ศธ ๐๔๐๐๕/ว ๒๔๗

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง ขอเชิญคณะทางานร่วมการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train the trainer
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. กาหนดการอบรม
๒. รายชื่อคณะทางานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๓. จุดบริการอบรมของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
๔. รายชื่อผู้ประสานงานประจาจุดอบรม
ด้วย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จะดาเนินการจัดอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) หลักสูตร Train
the trainer โดยเป็นหลักสูตรประยุกต์ร่วมกันระหว่าง DLIT, Google Apps for education, Office 365
ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม – ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ แบ่งจุดอบรมเป็น ๕ ภูมิภาคๆ ละ ๒ จุดอบรม และในแต่
ละจุดอบรมแบ่งเป็น ๒ รุ่น (ยกเว้นสุราษฏร์ธานีมี ๑ รุ่น) เพื่อพัฒนาบุคลกรของเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต
ให้มีศักยภาพและมีภาระหน้าที่รับผิดชอบงานภายในเขตพื้นที่การศึกษา ๓ ประการ คือ Trainers, Coaching,
Mentor ให้กับครูผู้สอนประจาเขตพื้นที่
ในการนี้ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญ นางสาวณัฐพร ทิมจันทร์ ครู
โรงเรียนบางระกาวิทยศึกษา ข้าราชการในสังกัดของท่าน เป็นคณะทางานร่วมในการจัดอบรมประจาภูมิภาค
ต่างๆ จานวน ๕ ภูมิภาค รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติราชการ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ อนุ ญ าตให้ นางสาวณั ฐ พร ทิ ม จั น ทร์ เป็ น คณะท างานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
ขอแสดงความนับถือ

สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๗๐๘
โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๒๘๖๑

