ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๒๙๙๐

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ถนนเลย – เชียงคาน ลย ๔๒๐๐๐
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

จํานวน ๑ ฉบับ

ด วย สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ ไดอ นุ มั ติดํ า เนิ น งานโครงการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยคณะกรรมการดํ าเนิน งานโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดประชุมสัมมนากําหนด
วัน เวลา และเนื้อหาหลัก สูตร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับโรงเรีย นขนาดเล็ กในสังกัดทุกโรงเรียน และ/หรือ
โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV) ในวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ตามตาราง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
๑. วันอาทิตยที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดานเนื้อหา
- การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV
- การซอมบํารุงและการดูแลรักษาอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเที ยมรูป แบบใหม
NEW DLTV
ดานผูเขาอบรม
- แตงกายดวยความทะมัดทะแมงในการทํา Workshop ภาคสนาม
- นําอุปกรณกลองรับสัญญาณดาวเทียมระบบ HD และ Remote Control มาดวย
๒. วันจันทรที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ดานเนื้อหา
๒.๑. นโยบายการจั ด การศึ ก ษาด ว ยการศึ ก ษาทางไกลผ า นดาวเที ย ม (DLTV) ในพระบรม
ราชูปถัมภ
๒.๒. รูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
“ครูพระราชทาน ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก”
๒.๓. ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟา (dltv.ac.th)
ดานผูเขาอบรม
- แตงกายสุภาพ
- นําคอมพิวเตอรพกพา จากโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (DLIT) มาใชในการอบรมดวย

-๒ในการนี้ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ใหทานไดแจงใหผูที่จะเขารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการดังกลาวขางตน ลงทะเบียนกอนเขาอบรมไดทางเว็บไซต https://goo.gl/PL4X3S
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายรอง ปญสังกา)
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๒ – ๔ ตอ ๙ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๙๗
เว็บไซต dlict.loei1.go.th อีเมล dlict@loei1.go.th
“ปฏิบัตธิ รรมนําความดี ยึดวิถีหาหองชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สรางคนคุณภาพ”

ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกล (Distance Learning : DL)
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ระหวางวันที่ ๗ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ หองประชุมเทพบุญเติม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม NEW DLTV
โดย. นายมณฑล พรอมสันเทียะ รก.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ และคณะ
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. การซอมบํารุงและการดูแลรักษาอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม
NEW DLTV
โดย. นายบัวผัน ศรีชมชื่น ที่ปรึกษากลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.เลย ๑ และคณะ
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. การซอมบํารุงและการดูแลรักษาอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม
NEW DLTV – ตอ
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. การซอมบํารุงและการดูแลรักษาอุปกรณการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมรูปแบบใหม
NEW DLTV – ตอ
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. รายงานตัว
๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. นโยบายการจัดการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
ในพระบรมราชูปถัมภ
โดย. ดร.รอง ปญสังกา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. วิธีการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
“ครูพระราชทาน ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก”
โดย. นายภมร สีลารักษ ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยหินซาพรหมมานุสรณ
นายแสงทอง ธนสูตร ผูอํานวยการโรงเรียนบานหวยพอด
และนางสาวสุริณี วัฒนศรีทานัง ผูอํานวยการโรงเรียนบานอุมุง
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. วิธีการจัดการเรียนการสอนดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV)
“ครูพระราชทาน ครูครบชั้น ครูครบวิชาเอก”
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น. ครูพระราชทาน สัญญาณจากฟา (dltv.ac.th)
โดย. นางสาวดวงดาว สานสิงห ครูโรงเรียนบานขอนแกนหนองบอน
นางอมรรัตน พลดี ครูโรงเรียนชุมชนบานนาออ และคณะ
๑๖.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ถาม – ตอบ และปดการฝกอบรม
หมายเหตุ
- ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
- ในวันแรกที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการเนนการซอมบํารุงดูแลรักษาอุปกรณ
เบื้องตน ใหผูเขาอบรมนํากลองรับสัญญาณดาวเทียวระบบ HD พรอม Remote Control มาดวย

