ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว๒๙๙๒

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ถนนเลย – เชียงคาน ลย ๔๒๐๐๐
๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง

เตรียมระบบประชุมทางไกล Teleconference การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสงเสริมนิสัยรักการอาน
และการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑

เรียน ประธานกลุมคุณภาพการศึกษา
สิ่งที่สงมาดวย

๑. กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
๒. บัญชีจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการอบรมฯ

จํานวน ๑ ฉบับ
จํานวน ๑ ฉบับ

ดวย สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ไดอนุมัติดําเนินงานโครงการสงเสริมนิสัย
รักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ทั้งนี้ สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยคณะกรรมการดํ าเนิน งานโครงการ
สงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ไดประชุมสัมมนากําหนดวัน เวลา
และเนื้อหาหลักสูตร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับครูบรรณารักษ หรือครูผูรับผิดชอบกิจกรรมสงเสริมนิสัยรักการ
อ า น จํ า นวนโรงเรี ย นละ ๑ ท า น ในวั น ที่ ๑๐ – ๑๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๑ ผ า นระบบการประชุ ม ทางไกล
Teleconference ประจํากลุ ม คุณ ภาพ (กรณีกลุมคุณภาพใดไมสามารถดําเนิน การได ใหไปรวมกั บกลุมคุณ ภาพ
ใกล เคี ย งที่ พ ร อ ม) ตามตารางการอบรมเชิงปฏิบั ติการ (สิ่งที่ส งมาดวย ๑) โดยให นํา เครื่อ งคอมพิ ว เตอร พ กพาใน
โครงการการจัดการศึกษาทางไกลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (DLIT) มาในวันอบรมดังกลาวดวย
ในการนี้ สํา นั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาเลย เขต ๑ ไดจั ดงบประมาณคาใชจายในการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสามารถถัวจายไดทุกรายการ (สิ่งที่สงมาดวย ๒)
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”

ตารางการดําเนินการโครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและพัฒนาหองสมุดมีชีวิต
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยประชุมทางไกล Teleconference สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (๑๔ ศูนย)
วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น.
๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น.

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.
๑๔.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.

หมายเหตุ

รายงานตัว
บรรยายพิเศษ “การสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาแหลงเรียนรูดวยเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารดวย G Suite for Education สถานศึกษาภายใตโดเมน @loei1.go.th”
โดย. ดร.รอง ปญสังกา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
จาก. ศูนยประชุมทางไกล สพป.เลย เขต ๑
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
การสรางเว็บไซตครูดวย Google Sites for Education ภายใตโดเมน @loei1.go.th
โดย. นายมณฑล พรอมสันเทียะ รก.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ
จาก. ศูนยประชุมทางไกล สพป.เลย เขต ๑
รับประทานอาหารกลางวัน
การจัดทําสื่อเทคโนโลยีสูการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาแหลงเรียนรูดว ย G-Suite for
Education (Mail, Drive, Photos, Slide)
โดย. นายมณฑล พรอมสันเทียะ รก.ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ
นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ
จาก. ศูนยประชุมทางไกล สพป.เลย เขต ๑
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
การจัดทําสื่อเทคโนโลยีสูการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาแหลงเรียนรูดว ย G-Suite for
Education (Mail, Drive, Photos, Slide) – ตอ
รายงานตัว
การจัดทําสื่อเทคโนโลยีสูการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาแหลงเรียนรูดว ย G-Suite for
Education (Google Forms)
โดย. นางสาวเบญจมาส ตอมจันทร ครูโรงเรียนบานหวยบอซืน
จาก. ศูนยประชุมทางไกลกลุมคุณภาพเชียงกลม
นายดนุพล คําพา ครูโรงเรียนบานนาซาว
จาก. ศูนยประชุมทางไกลกลุมคุณภาพหาดนาแกว
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
การจัดทําสื่อเทคโนโลยีสูการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาแหลงเรียนรูดว ย G-Suite for
Education (Video YouTube)
โดย. นายอนุศักดิ์ โสมพันธุ ครู โรงเรียนเมืองเลย
นายทีปกร โพธิ์จันทร ครู โรงเรียนบานกกทอง
จาก. ศูนยประชุมทางไกลกลุมคุณภาพหลักเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน
การสราง QR-CODE
โดย. นายจักรกริช อาจแกว เจาหนาที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จาก. ศูนยประชุมทางไกล สพป.เลย เขต ๑
พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
การใชงานระบบหองสมุดมีชีวิต lib.loei1.go.th
- ถาม – ตอบ ปดการอบรม

ตารางเวลานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

บัญชีจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการสงเสริมนิสัยรักการอานและการพัฒนาหองสมุดมีชีวิต ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ระหวางวันที่ ๑๐ – ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑
ณ ศูนยประชุมทางไกล Teleconference สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ (๑๔ ศูนย)
กลุมคุณภาพการศึกา
๑. กลุมคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
๒. กลุมคุณภาพการศึกษาการทาอากาศยาน
๓. กลุมคุณภาพการศึกษานาออศรีเมืองชัย
๔. กลุมคุณภาพการศึกษาดินดําน้ําสวย
๕. กลุมคุณภาพการศึกษากกดูนาแขม
๖. กลุมคุณภาพการศึกษานาดวง
๗. กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
๘. กลุมคุณภาพการศึกษาธาตุจอมศรี
๙. กลุมคุณภาพการศึกษาหาดนาแกว
๑๐. กลุมคุณภาพการศึกษาลุมน้ําเหือง
๑๑. กลุมคุณภาพการศึกษาทาลี่
๑๒. กลุมคุณภาพการศึกษานครหงส
๑๓. กลุมคุณภาพการศึกษาเชียงกลม
รวม

จํานวนเงิน
4,200 บาท
3,000 บาท
3,600 บาท
3,300 บาท
3,900 บาท
3,000 บาท
4,200 บาท
3,300 บาท
4,500 บาท
4,500 บาท
3,600 บาท
4,800 บาท
4,200 บาท
50,100 บาท

ลงชื่อ

หมายเหตุ

ผูตรวจสอบ
(นายมณฑล พรอมสันเทียะ)
รก.ผอ.กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ

ลงชื่อ

ผูอนุมัติ
(นายรอง ปญสังกา)

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

หมายเหตุ

๑. เอกสารเบิกคาใชจายในการจัดการอบรมฯ
๑) บัญชีลงเวลา
๒) ใบสําคัญรับเงินคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม
๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูรับจาง
๒. สงเอกสารที่กลุมสงเสริมการศึกษาทางไกลฯ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

