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ตารางการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ โรงแรมทองธารา ริเวอร์วิว ถนนเจริญกรุง กรุงเทพมหานคร
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าร่วมประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมประชุมจัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. พิธีเปิดการประชุมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และบรรยายพิเศษ
โดย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายบุญรักษ์ ยอดเพชร)
๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การจัดทําระบบการสื่อสารตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
โดย ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน (นายสมเกียรติ สรรคพงษ์)
ผู้อํานวยการฝ่ายโครงการภาครัฐ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จํากัด
(นายสุพจน์ ศรีนุตพงษ์)
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. บทบาทและสิทธิ์ในการเป็นผู้ดูแลระบบ ในระดับ สพท. / สถานศึกษา
๑๔.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. นําเข้าผูใ้ ช้งานระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เตรียมแผนการขยายผลจาก สพท. สู่ สถานศึกษา
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ตอบข้อซักถาม และปิดประชุม
***********************************
หมายเหตุ
- เวลา ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
- เวลา ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
- กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

uuu(JI eJ ui'u
nTnh::"l!iJeJunn;f-:itll)u~ nT:i
1fl':i.:J m':iw9ll'Ll1tl':i::~'Vl5111-w m':i~ eJa1':i~1iJ'LI1E.1u1 EJ~...~iJ'LI ~'i11m':im::'VI ':i'J .:J ~ m~15n1 ':i

@.

'lllU'll'Hl1'1J ...................................................................................................................................................... .
T

...

......

'

1"

.. ..

V1:1.11mft"ll b'Vl':iflW'Vl'\11111111111e:i 111~::mn (:1.JeJCleJ)...............................................
IEI.

~e:i u1:1.1~flft

E-ma1"l....................................... .

(111"1;11'Vla) ............................................................................ .

cl

...

'tleJ u1:1.1~flft (111"1;1e:i.:inq~) .............................................................................

m.

~1bb'lllil.:i ............................................................................ .

~u.:i~uuqi'tl1e:i14qi1111
eitmm11
iX~i'.l':i1t.1zjei.LJ1.:i~'U
boLJ'1~1:wnw1.h:::'lJ:weitm.J1>1'.:in~TJoLJ1'l~'U
1~
, "
'\J
~

.

'1'l'lJeJ ................................................................. .

(. ..................................................................)

~1bb VIU'l .............................. ·····················································

G'i-:i1'U\ilB'Ufom':i1~~
v

el11°11':i G'l'l"rn.®
otl'U ®
~

mt.11'1..!i''U~

@lb

n~:w~ll!J'U1':i:::'U'Ubb'1:::bl°l~ei~1m'Vll°l t 'Ufa~ ~1Um'Vll°lt 'Ufa~L~e:im':iL~CJ'Um':iG'leJ'W
'

fl'U'U':i1'1J~1bU'U'UBn b'lJ\il~~\il
'

n:wm~'U5 ®ctbo
'

n'Vl:W. @lObllOO

Vl~eJ

'\111-:Jb'\ll':iG'11':iVll.11t.Jbi;J'lJ 0

®®~® ~~®b

