
 
 
 
ท่ี  ศธ 04005 /ว 418                ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน   
                                                  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                      กระทรวงศึกษาธิการ   กทม. 10300 

            16  กรกฎาคม  2553 
 

เร่ือง  ขออนุญาตใหบุ้คลากรในสังกดัเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ 
           ดว้ย   Social Media 

เรียน  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

อา้งถึง  หนงัสือส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  ท่ี ศธ 04005/ว 211  ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  โครงการและก าหนดการประชุม  จ  านวน 1 ชุด 
            2.  รายช่ือครู 

     ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง  ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการพฒันาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media      
ในการจดัการเรียนรู้  เพื่อพฒันาบุคลากรครูให้สามารถน าเคร่ืองมือออนไลน์ท่ีมีอยู่บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีบุคลากรในสังกดัของท่าน (รายช่ือดงัแนบ)  ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการดังกล่าวและเข้าร่วมประชุมกับส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ              
แนวทางการด าเนินงานพร้อมฝึกปฏิบติัการไปแลว้เม่ือปลายเดือนมีนาคม 2553  ท่ีผา่นมา 
  บดัน้ี  ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ได้น าเคร่ืองมือออนไลน์ (Social Media)  ไปใช้ใน       
การจดัการเรียนการสอนระยะหน่ึงแล้ว   โดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไดด้ าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของครูผา่นทางบล็อก http://smeducation.wordpress.com  พบวา่ครูใน
สังกดัของท่านมีผลงานผา่นเกณฑก์ารประเมิน    ซ่ึงส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพิจารณาแลว้
เห็นสมควรให้มีการสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของครูอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลงานท่ีมี
คุณภาพ  เหมาะสมท่ีจะน าไปเป็นตน้แบบต่อไป 
  ในการน้ี  ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจึงใคร่ขออนุญาตให้บุคลากรสังกดั
ตามรายช่ือท่ีส่งมาดว้ย  เขา้ร่วมประชุมสัมมนาทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ดว้ย   Social 
Media    ระหวา่งวนัท่ี  24 – 26   กรกฎาคม   2553   ณ  โรงแรมแมก็ซ์  กรุงเทพมหานคร           
 

/โดยส านกั... 
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โดยส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะด าเนินการโอนเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของท่านต่อไป   

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                        ขอแสดงความนบัถือ 

 

                  (นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์) 
ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

กลุ่มเผยแพร่และพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลยี 
โทร 0 2288 5715-6   โทรสาร 0 2280 0838 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือดังแนบ 
ที ่ ชือ่ นามสกลุ โรงเรยีน สพท. 

1 นางสาวภักษร หรุ่นเลศิ สายน ้าผึง้ในพระอปุถัมภ ์ กรุงเทพมหานคร เขต 1 

2 นางสาวสนุาร ี มใีหม ่ สายปัญญาในพระบรมราชนูิปถัมภ ์ กรุงเทพมหานคร เขต 1 

3 นายกอบวทิย ์ พริยิะวฒัน์ นนทรวีทิยา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

4 นายศราวฒุ ิ ขนัค าหมืน่ เตรยีมอดุมศกึษานอ้มเกลา้ กรุงเทพมหานคร เขต 2 

5 นางอมราภรณ์ เชือ่มขนุทด บดนิทรเดชา (สงิห ์สงิหเสน)ี 2 กรุงเทพมหานคร เขต 2 

6 น.ส.มาธว ี หมง่ไมข้ยุ สตรวีทิยา 2 กรุงเทพมหานคร เขต 2 

7 นายสรุชยั ปิยะประภาพันธ ์ ทวธีาภเิศก กรุงเทพมหานคร เขต 3 

8 นางรนิทรล์ภัส พงศฤ์ทธิพ์มิล ไชยฉมิพลวีทิยาคม กรุงเทพมหานคร เขต 3 

9 นางศภุวรรณ ทกัษิณ เขาดนิวทิยาคาร กาญจนบรุ ีเขต 1 

10 นางรัศมแีข แสนมาโนช บา้นชาด กาฬสนิธุ ์เขต 3 

11 นางสาวกนกรัตน ์ บญุไชโย สมเด็จพทิยาคม กาฬสนิธุ ์เขต 3 

12 นายพรีนันท ์ เกษทองมา บา้นนาคพัูฒนา "กรป.กลางอปุถัมภ"์ กาฬสนิธุ ์เขต 3 

13 นางรุ่งทวิา  ปณุะตงุ บา้นนาคพัูฒนา "กรป.กลางอปุถัมภ"์ กาฬสนิธุ ์เขต 3 

14 นางวลิาสนิ ี โพธิน์ลิ เทพศรินิทร ์ขอนแกน่ ขอนแกน่ เขต 1 

15 นายคเชนทร ์ กองพลิา ฝางวทิยายน ขอนแกน่ เขต 1 

16 นายชาตชิาย พลจารย ์ บา้นหนองคลองดอนแดง ขอนแกน่ เขต 3 

17 นายเรอืงสทิธิ ์ นามกอง น ้าพองศกึษา ขอนแกน่ เขต 4 

18 นายอรุณ เมอืงลอย หนองขามวทิยาคาร ขอนแกน่ เขต 5 

19 นายปัฐฏพินธ ์ นนทะโคตร ภเูวยีงวทิยาคม ขอนแกน่ เขต 5 

20 นางวภิาวด ี วเิศษฤทธิ ์ บา้นตามลู (รัฐประชาสงเคราะห)์ จันทบรุ ีเขต 2 

21 นายพทิักษ์ สมาน เบญจมราชรังสฤษฎิ ์2 ฉะเชงิเทรา เขต 1 

22 นายเจรญิ พหลทพั พุทธรัิงสพีบิลู ฉะเชงิเทรา เขต 1 

23 นายวสนัต ์ เสีย้มแหลม ชยัภมูภิักดชีมุพล ชยัภมู ิเขต 1 

24 นายธรีะชน ขวญัศักดิ ์
บา้นเดือ่ดอนกลาง 
(ประชาสงเคราะห)์ 

ชยัภมู ิเขต 2 

25 นางสภุาภรณ์ นลิยกานนท ์ เมอืงชมุพร ชมุพร เขต 1 

26 น.ส.วราล ี ทองแกว้ สววีทิยา ชมุพร เขต 2 

27 นายปกรณ์กฤช กนัทะเลศิ พานพทิยาคม เชยีงราย เขต 2 

28 นางสายพณิ วงษารัตน์ จฬุาภรณราชวทิยาลัย เชยีงราย เขต 1 

29 นายวรพจน์ อุน่บา้น นครวทิยาคม เชยีงราย เขต 2 

30 นายแมนสรวง แซซ่ิม้ แมจ่ันวทิยาคม เชยีงราย เขต 3 

31 นายนติ ิ ญานะ กาวลิะอนุกลู เชยีงใหม ่เขต 1 

32 นางชนกพร ศรัทธา วฒัโนทยัพายัพ เชยีงใหม ่เขต 1 

33 นางกรเกต ุ ฟุ้งวทิยา บา้นตน้ผึง้ เชยีงใหม ่เขต 2 

34 วา่ทีร่.ต.สรุเชษฐ ์ ดวงทพิย ์ ชมุชนบา้นโป่ง เชยีงใหม ่เขต 2 

35 นางรุง้กาญจน์ เกลอด ู แมร่มิวทิยาคม เชยีงใหม ่เขต 2 

36 นายดวงด ี เป็งสรุนิทร ์ ไทยรัฐวทิยา 12 (บา้นเอก) เชยีงใหม ่เขต 3 

37 นายวทิวัฒน์ ณ วรรณมา ราชประชานุเคราะห ์30 เชยีงใหม ่เขต 3 

38 น.ส.บณุยรัตน์ สวุชิา รัฐราษฎรอ์ปุถัมภ ์ เชยีงใหม ่เขต 3 

39 นายจริพงษ์ ค าปวง บา้นนอ้ยหว้ยรนิวทิยา เชยีงใหม ่เขต 5 

40 นางสนุยี ์ ชชูมชืน่ วงัวเิศษ ตรัง เขต 2 

41 น.ส.จารุวรรณ บญุชลาลยั สเิกาประชาผดงุวทิย ์ ตรัง เขต 2 

42 น.ส.สกุัญญา  เพ็ชรอนิทร ์ บอ่ไร่วทิยาคม ตราด 

43 นางรัชนกีร เครอือยู่ อนุบาลตาก ตาก เขต 1 



44 นายสรุนาถ รนิชมภ ู ป่าไมอ้ทุศิ 4 ตาก เขต 2 

45 นายชยัวฒัน ์ เทยีนนาวา บา้นปเูตอ้ ตาก เขต 2 

46 นางสาวสภุาวด ี ศรสีชุาต ิ บา้นแม่อสุ ุ ตาก เขต 2 

47 น.ส.เกศนิี  เพ็ชรรุ่ง บา้นนา นายกพทิยากร นครนายก 

48 นายวชิติ สวัสดิจ์าด ก าแพงแสนวทิยา นครปฐม เขต 1 

49 นายธงชยั พาศร ี บางหลวงวทิยา นครปฐม เขต 2 

50 นายเวสแกว้ ยอดมงคล บา้นหนองลาดควายไวยพจนานุสรณ์ นครพนม เขต 1 

51 นายแมนชยั สมนกึ เรณูนครวทิยากลู นครพนม เขต 1 

52 นายอารมณ์ ชมุเชงิกาญจน ์ ธาตพุนม นครพนม เขต 1 

53 นางทพิยว์รรณ สโุธ ราชสมีาวทิยาลยั นครราชสมีา เขต 1 

54 นายวชัระ นาคกระแสร ์ เมอืงพลบัพลาวทิยาคม นครราชสมีา เขต 2 

55 นายวรีชยั ฉลาด โชคชยัสามัคค ี นครราชสมีา เขต 2  

56 น.ส.สรุรัีตน์ จตุกิร ี บา้นไทรงาม นครราชสมีา เขต 3 

57 นายสภุพงษ์ วงศส์มติกลุ ปากชอ่ง นครราชสมีา เขต 4 

58 นางสาวชลธริา แกว้สพุรรณ บา้นหมสู ี นครราชสมีา เขต 4 

59 น.ส.ธนสกุานต ์ ภัทรธติสิกลุ ดา่นขนุทด นครราชสมีา เขต 5 

60 นางปวรศิา พกิลุ บา้นโนนระเวยีง นครราชสมีา เขต 6 

61 นายอานนท ์ หาญโกธา บา้นทองหลาง นครราชสมีา เขต 6 

62 นายวรพล ศลิป์ประเสรฐิ ทุง่สง นครศรธีรรมราช เขต 2 

63 นายระดมพล ชว่ยชชูาต ิ ทุง่สง นครศรธีรรมราช เขต 2 

64 นางวรรด ี พูลสวัสดิ ์ วดัแดง นครศรธีรรมราช เขต 3 

65 น.ส.จรรยจ์ารยี ์ เภรฤีกษ์ วดัแดง นครศรธีรรมราช เขต 3 

66 นายรัฐพล ศริพิมิลวฒัน์ ชมุแสงชนูทศิ นครสวรรค ์เขต 1 

67 นางปรดีา สขุเจรญิ สวนกหุลาบวทิยาลยั (จริประวัต)ิ นครสวรรค ์เขต 1 

68 วา่ทีร่.ต.ชดิชยั โพธิป์ระภา วงับอ่วทิยา นครสวรรค ์เขด 3 

69 น.ส.ธันยมลธ ์ จตรุวทิยก์ลุ ไทรนอ้ย นนทบรุ ีเขต 2 

70 น.ส.อรศิรา สะสม ศรสีวัสดิว์ทิยาคาร น่าน เขต 1 

71 นายเมธาว ี วฒันะ ปัว น่าน เขต 2 

72 นายรัตนศักดิ ์ เขือ่นธะนะ ปัว น่าน เขต 2 

73 นายธัญวัฒน์ กาบค า สา น่าน เขต 1 

74 นางแวววล ี สริวิรจรรยาด ี เสนศริอินุสรณ์ บรุรัีมย ์เขต 1 

75 นางรัมภา ศรวีรานันท ์ อนุบาลกระสงั บรุรัีมย ์เขต 2 

76 นายณัฐพงษ์ บญุปอง พลบัพลาชยัพทิยาคม บรุรัีมย ์เขต 2 

77 นายเดชาธร พองาม เมอืงโพธิช์ยัพทิยาคม บรุรัีมย ์เขต 3 

78 นายพรีะพงษ์ มพีวงผล นางรอง บรุรัีมย ์เขต 3 

79 นายชยัวฒัน ์ พลธรรม กูส่วนแตงพทิยาคม บรุรัีมย ์เขต 4 

80 นายสรุวฒุ ิ ซอกรัมย ์ บา้นหนองนกเกรยีน บรุรัีมย ์เขต 4 

81 นายณัฐพล บวัอไุร เตรยีมอดุมศกึษาพัฒนาการ ล าลกูกา ปทมุธานี เขต 2 

82 นายบญุเลศิ  อละสตัย ์ ธัญญรัตน์ ปทมุธานี เขต 2 

83 น.ส.ภาณุมาศ นักษัตรมณฑล สามรอ้ยยอดวทิยาคม ประจวบครีขีนัธ ์

84 นางณัฐญา กาลนัสมีา ถ ้าปินวทิยาคม พะเยา เขต 1 

85 น.ส.จริาภรณ์ ไชยมงคล ฟากกว๊านวทิยาคม พะเยา เขต 1 

86 นายวรัิตน์ บญุทั่ง วดัทับหมัน พจิติร เขต 2 

87 นายสนุทร สายทอง บา้นกลาง เพชรบรูณ์ เขต 3 

88 นางสทุนิ ยศยาวไิล พริยิาลยัจังหวดัแพร่ แพร่ เขต 1 

89 น.ส.จนุจริา เป็งยะสา ถิน่โอภาสวทิยา แพร่ เขต 1 



90 นางขวญัฤทยั จันทรส์ขุ สงูเมน่ชนูปถัมภ ์ แพร่ เขต 2 

91 นายวรีะชยั จันทรส์ขุ ลองวทิยา แพร่ เขต 2 

92 น.ส.บษุยมาศ แบง่ทศิ บา้นน ้ารนิ (ครุุราษฎรรั์งสรรค)์ แพร่ เขต 2 

93 นายวรีะพงษ์ บรรจง ดงเย็นวทิยาคม มกุดาหาร 

94 นายธวชั พรม ี บา้นวนาหลวง แมฮ่อ่งสอน เขต 1 

95 นางรชนก สอ่งแสง บา้นแคนนอ้ยหนองเลงิ ยโสธร เขต 1 

96 นายครรชติ แซโ่ฮ ่ จันทรป์ระภัสสรอ์นุสรณ์ ยะลา เขต 3 

97 นายจักรายุทธ นพราลยั ขตัยิะวงษา รอ้ยเอ็ด เขต 1 

98 นายสฤษดิศ์ักดิ ์ ชิน้เขมจาร ี เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระศรนีครนิทร ์ รอ้ยเอ็ด เขต 1 

99 นายประหยัด ภารการ ธงธาน ี รอ้ยเอ็ด เขต 1 

100 นายนริุทธิ ์ อทุาทพิย ์ บา้นโป่งกระทงิบน ราชบรุ ีเขต 1 

101 นางชตูวิรรณ อุม่สาตร ์ ทา่มะขามวทิยา ราชบรุ ีเขต 2 

102 น.ส.วรวรรณ เหรยีญทอง ปิยะบตุร ์ ลพบรุ ีเขต 1 

103 น.ส.ขนษิฐา วทญัญ ู เมอืงใหม ่(ชลอราษฎรรั์งสฤษฎ)์ ลพบรุ ีเขต 1 

104 นางปฏมิา  นรภัทรพมิล บา้นออ้น ล าปาง เขต 1 

105 นางเยาวรัตน์ เลศิพพัิฒน์กลุ บา้นขอวทิยา ล าปาง เขต 3 

106 นายณัฏฐยศ  ป่าหลวง วชริป่าซาง ล าพูน เขต 1 

107 น.ส.ดาวใจ พมิพเ์สนา นาแหว้วทิยา เลย เขต 3 

108 นายศตภษัิช ไกรษี กนัทรารมย ์ ศรสีะเกษ เขต 1 

109 นางยพุวรรณ ตรรัีตนว์ชิชา กระแชงวทิยา ศร่สีะเกษ เขต 4 

110 นายนธิโิรจน์ ตรรัีตนว์ชิชา กระแชงวทิยา ศรสีะเกษ เขต 4 

111 นายณรงคศ์ักดิ ์ พรมวงั มัธยมวานรนวิาส สกลนคร เขต 3 

112 นายวฒุพิงษ์ การุญ บา้นมว่งพทิยาคม สกลนคร เขต 3 

113 นายวรวทิย ์ ไชยวงศค์ต เจรญิศลิป์ศกึษา "โพธิค์ าอนุสรณ์" สกลนคร เขต 3 

114 นายฐนกร สองเมอืงหนู กระแสสนิธุว์ทิยา สงขลา เขต 1 

115 นางอารลีกัษณ์ ปุ๊ กนอ้ย เทพสวุรรณชาญวทิยา สมทุรสาคร 

116 นางทศันีย ์ ไชยเจรญิ วดัพวงนมิติ สระแกว้ เขต 1 

117 นายสนัตชิยั บญุรักษ์ สงวนหญงิ สพุรรณบรุ ีเขต 1 

118 น.ส.อจัฉรา  อรัุชโนประกร วดัภเูขาทอง สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1 

119 นางจรุยีพ์ร ชชูนะกจิ มัธยมพัชรกติยิาภา 3 สรุาษฎรธ์าน ีเขต 1 

120 ดาบต ารวจพศิาล เกยีรติอ์ดุมศักดิ ์ กาญจนาภเิษกวทิยาลัย สรุาษฎรธ์าน ี สรุาษฎรธ์าน ีเขต 2 

121 นายนฤพนธ ์ สายเสมา ส าโรงทาบวทิยาคม สรุนิทร ์เขต 1 

122 นายศักดิอ์นันต ์ อนันตสขุ นารายณ์ค าผงวทิยา สรุนิทร ์เขต 2 

123 นางวชัรพีร ชยัจักร ์ พระพุทธบาทวทิยาคม หนองคาย เขต 1 

124 นายทนงศักดิ ์ เตยีวศริชิัยสกลุ สมสะอาดดงมขุวทิยา หนองคาย เขต 1 

125 นางจติรมาศ ค าดบีญุ ปากสวยพทิยาคม หนองคาย เขต 2 

126 น.ส.วราภรณ์ เฉดิดลิก ราชประชานุเคราะห ์27 หนองคาย เขต 2 

127 น.ส.สริลิักษณ์ ทองสะอาด บา้นผอืพทิยาสรรค ์ อดุรธาน ีเขต 4 

128 น.ส.เบญจพร  เห็มสขุ บา้นหยวก อดุรธาน ีเขต 4 

129 น.ส.อรุณศร ี เตชะเรอืงรอง อตุรดติถ ์ อตุรดติถ ์เขต 1 

130 นางสาวเต็มศริ ิ เอีย่มสกลุ วดับา้นเกาะ อตุรดติถ ์เขต 1 

131 นางลฐักิา  ผาบไชย ดา่นแมค่ ามัน อตุรดติถ ์เขต 1 

132 น.ส.ปิตมิา บญุประสทิธิ ์ ชมุชนโพนเมอืงวทิยา อบุลราชธาน ีเขต 1 

133 นายภมูรนิทร ์ ศรไชย บา้นโซง อบุลราชธาน ีเขต 5 

 



 
 
 
ท่ี  ศธ 04005 / 421                      ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน   
                                                  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
                                                                      กระทรวงศึกษาธิการ   กทม. 10300 

             19  กรกฎาคม   2553 
 

เร่ือง  ขออนุญาตใหบุ้คลากรในสังกดัเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ 
           ดว้ย  Social Media 

เรียน  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

อา้งถึง  หนงัสือส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  ท่ี ศธ 04005/ว 211  ลงวนัท่ี 24 มีนาคม 2553 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.  โครงการฯและก าหนดการประชุม 
             2.  รายช่ือครู 
             3.  ใบตอบรับการเขา้ร่วมประชุม  

     ตามหนงัสือท่ีอา้งถึง  ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ด าเนินโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media      
ในการจดัการเรียนรู้  เพื่อพฒันาบุคลากรครูให้สามารถน าเคร่ืองมือออนไลน์ท่ีมีอยู่บนระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม   โดยมีบุคลากรในสังกดัของท่าน (รายช่ือดงัแนบ)  ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการดังกล่าวและเข้าร่วมประชุมกับส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนเพื่อรับทราบ              
แนวทางการด าเนินงานพร้อมฝึกปฏิบติัการไปแลว้เม่ือปลายเดือนมีนาคม 2553  ท่ีผา่นมา 
  บดัน้ี  ครูท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ ได้น าเคร่ืองมือออนไลน์ (Social Media)  ไปใช้ใน       
การจดัการเรียนการสอนระยะหน่ึงแล้ว   โดยส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนไดด้ าเนินการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของครูผา่นทางบล็อก http://smeducation.wordpress.com  พบวา่ครูใน
สังกดัของท่านมีผลงานผา่นเกณฑก์ารประเมิน    ซ่ึงส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนพิจารณาแลว้
เห็นสมควรให้มีการสนบัสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานของครูอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดผลงานท่ีมี
คุณภาพ  เหมาะสมท่ีจะน าไปเป็นตน้แบบต่อไป 
 
 

/ในการน้ี... 
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  ในการน้ี  ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจึงใคร่ขออนุญาตให้บุคลากรสังกดั
ตามรายช่ือท่ีส่งมาดว้ยเขา้ร่วมประชุมสัมมนาทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ดว้ย   Social 
Media    ระหว่างวนัท่ี   24 – 26 กรกฎาคม  2553   ณ  โรงแรมแม็กซ์ กรุงเทพมหานคร   ส าหรับ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ ส านกัเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะด าเนินการโอนเงินไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาของท่านต่อไป  และขอใหเ้ดินทางโดยมาตรการประหยดัตามระเบียบฯ    

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดอนุญาตใหบุ้คลากรดงักล่าวเขา้ร่วมประชุม ตามวนั  
เวลา และสถานท่ีขา้งตน้  ทั้งน้ี  ไดมี้หนงัสือแจง้ไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาตน้สังกดัเรียบร้อยแลว้  

                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
                    (นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์) 
ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 

กลุ่มเผยแพร่และพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลย ี
โทร. 0 2288 5715    
โทรสาร 0 2280 0838 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ 

ประชุมสมัมนาวิชาการ เรือ่ง ทิศทางในการขบัเคลือ่นกระบวนการเรียนรูด้ว้ย Social Media 

ระหว่างวนัที ่24 - 26 กรกฎาคม 2553 

ณ โรงแรมแม็กซ ์กรุงเทพมหานคร 
 

วนัเสารที์ ่24 ก.ค. 2553 

 13.00 น. – 14.30 น. ลงทะเบียน 

 14.45 น. – 16.30 น. บรรยายพิเศษ เร่ือง นโยบายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้     

ในการจัดการเรียนการสอนกบัสถานศึกษา 

โดย ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 

 19.00 น. – 21.00 น. เสวนากรณีศึกษารูปแบบ/วิธกีารน า Social Media ไปปรับใช้ในช้ันเรียน 

(ครู สพฐ. ในโครงการ Social media 5 คน) 

วนัอาทิตยที์ ่25 ก.ค. 2553 

 8.30 น. – 9.30 น. แนวทางการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการใช้  

Social Media ในการจัดการเรียนการสอน 

โดย อ.อจัฉรา จันทพลาบูรณ์ 

 10.00 น. – 12.00 น. การบรรยาย เร่ือง การส่งเสริมการใช้อนิเทอร์เนต็อย่างเหมาะสม 

โดย นายชิดพงษ์ กติตินราดร 

 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 13.00 น. – 14.30 น. Social Media กบัโลกแห่งการเรียนรู้ ในอนาคต 

โดย นายอสิริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ 

 15.00 น. – 17.00 น. เทคนิคการใช้เทคโนโลยี Social Media เพ่ือการจัดการเรียนรู้  (Wordpress) 

โดย นายกติกา สายเสนีย์ 

วนัจนัทรที์ ่26 ก.ค. 2553 

 8.30 น. – 11.00 น. - แบ่งกลุ่มเพ่ือหารูปแบบในการวางแผนการขยายผลโครงการพัฒนา   

   บุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนการสอน 

  - น าเสนอแผนการขยายผลโครงการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการใช้ 
Social Media ในการจัดการเรียนการสอน 

 11.00 น. – 12.00 น. สรุปแผนการด าเนินงาน 

 13.00 น. – 16.30 น. พิธมีอบเกยีรติบัตรให้กบัผู้ผ่านการประเมิน 

  ปิดประชุม 

 
....................................................................................................................................... 

 

เวลา 10.00 น. – 10.15 น. และ 14.30 น. – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 18.00 น. – 19.00 น. พักรับประทานอาหารเยน็ 

หมายเหตุ : ตารางนี้ อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 



โครงการน าร่องการพฒันาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ 

 
1. ความเป็นมา 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถเข้าถึงระบบ
อินเทอร์เน็ต ไดง่้าย ซ่ึงมีผูใ้ชง้านท่ีมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนทุกวนั ทุกคนมีอิสระท่ีจะเขา้ไปแบ่งปันความรู้ 
และเลือกเคร่ืองมือท่ีดีท่ีสุดเพื่อน าไปเผยแพร่ความรู้ท่ีตวัเองตอ้งการส่ือสาร และเสนอความคิดใหม่ๆ ได้
โดยไม่ถูกปิดกั้น นบัเป็นยุค 2.0 ท่ีนกัการศึกษาตอ้งตระหนกักบัการเปล่ียนถ่ายของ Content จาก  Static 
Content เขา้สู่ยคุของ Dynamic Content  

แนวคิดการน า Social Media มาประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนการสอน นับเป็นกลยุทธ์        
ท่ีส าคญั ซ่ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรส่งเสริม และสนบัสนุน     
ให้เกิดเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน เพราะปัจจุบนั Social Media ไดก้ลายเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการสร้างส่ือ  
ให้เกิดเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกันในโลกออนไลน์ ท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถใช้เป็นช่องทาง            
ในการเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างง่ายและสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะท าให้เกิดประโยชน์อยา่งมาก โดยไม่
เสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือลิขสิทธ์ิแต่อยา่งใด ดงันั้น การน าเทคโนโลยี Social Media มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน   
การจดัการเรียนการสอนเป็นการผลกัดนับุคลากรครูใหก้า้วทนัโลกยคุปัจจุบนัและสามารถเขา้ถึงเยาวชน
ยคุใหม่ไดอ้ยา่งทนัท่วงที ซ่ึงจะท าใหเ้กิดระบบ Community แห่งการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  

ส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ได้เล็งเห็นความส าคญัในการพฒันาบุคลากรครู          
ใหส้ามารถเขา้ถึงเทคโนโลย ีSocial Media จึงด าเนินการจดัโครงการน าร่องการพฒันาศกัยภาพบุคลากร
และส่งเสริมการใช ้Social Media ในการจดัการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรครูสามารถ
น าเคร่ืองมือออนไลน์มาประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม 

 

2. วตัถุประสงค์ 
2.1 เพื่อส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรทางการศึกษาในการใช้ Social Media    

เพื่อการจดัการเรียนรู้ 
2.2 เพื่อพัฒนาบุคลากรครูให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการใช ้         

Social Media ดว้ยขั้นตอนท่ีรวดเร็วและสามารถน าไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
2.3 เพื่อส่งเสริมใหบุ้คลากรครูสามารถเช่ือมโยงองคค์วามรู้บนอินเทอร์เน็ตในการจดัการเรียนรู้ 
2.4 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของบุคลากรทางการศึกษาใหร่้วมกนัสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
2.5 เพื่อส่งเสริม สนบัสนุน ให้ครูสามารถผลิตผลงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นตน้แบบใน

การน า Social Media ไปใชใ้นการจดัการเรียนการสอนอยา่งเป็นรูปธรรม 
 
 
 



 
   

3. เป้าหมาย 

เชิงคุณภาพ 
3.1 บุคลากรครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการใช้ Social Media เพื่อเป็น

เคร่ืองมือน าไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอน 
3.2   บุคลากรครูมีความสามารถใชเ้คร่ืองมือออนไลน์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

เชิงปริมาณ 
บุคลากรครูจ านวน 200 คน มีส่ือออนไลน์เป็นเคร่ืองมือส าหรับใชใ้นการเรียนการสอน 
 

4. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
4.1 บุคลากรครูมีความรู้ ความเขา้ใจ และมีความสามารถในการใช ้Social Media 
4.2 บุคลากรครูสามารถน าเคร่ืองมือออนไลน์ไปประยกุตใ์ชใ้นการจดัการเรียนการสอนได้ 
4.3 บุคลากรครูทราบถึงภาพรวมของเทคโนโลย ีSocial Media ผา่นระบบเครือข่าย Internet  
4.4 บุคลากรครูเขา้ใจแนวคิดและเคร่ืองมือออนไลน์เบ้ืองตน้ และวธีิการสร้างส่ือออนไลน์

บนระบบเครือข่าย Internet ไดด้ว้ยตนเอง  
4.5 บุคลากรครูสามารถสร้างส่ือออนไลน์โดยใชเ้คร่ืองมือออนไลน์ และน าไปปรับใชก้บั      

ชั้นเรียนไดด้ว้ยตนเอง 
 

5. แผนการด าเนินการ 
   5.1 ขออนุมติัโครงการด าเนินงาน 
   5.2 ประชุมวางแผนหาแนวทางการด าเนินงานโครงการ 
   5.3 ประกาศรับสมคัรโรงเรียน/ครู เพื่อคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ จ านวน 200 คน 
   5.4 คดัเลือกโรงเรียน/ครู เพื่อเขา้ร่วมโครงการ 
   5.5 ร่างหนงัสือเชิญโรงเรียนน าร่องท่ีถูกคดัเลือก 
  5.6 จดัประชุมเชิงปฏิบติัการโครงการกบัโรงเรียนท่ีถูกคดัเลือกจ านวน 100 โรงๆ ละ 2 คน รวม 

200 คน 
   5.7 ติดตามผลหลงัจากการด าเนินงานการอบรมโดยผา่นทางออนไลน์ (ไม่ใชง้บประมาณ) 

  5.8 จดัประชุมสัมมนา เร่ือง ทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ดว้ย Social Media  
   5.9 ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงานส่ง สพฐ. 
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6. กจิกรรมการด าเนินงาน 
กิจกรรมท่ี 1 ประชุมเชิงปฎิบติัการคณะท างานเพื่อวางแผนหาแนวทางการด าเนินงาน    

ในโครงการน าร่องการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช ้Social Media ในการจดัการเรียนรู้          
 กิจกรรมท่ี 2 ประชุมอบรมเชิงปฏิบติัการโครงการน าร่องการพฒันาศกัยภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมการใช ้Social Media ในการจดัการเรียนรู้ 

  กิจกรรมท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินงานการขยายผลโครงการน าร่องการพฒันาศกัยภาพ
บุคลากร 
  กิจกรรมท่ี 4 การประชุมสัมมนา เร่ือง ทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ด้วย 
Social Media  

 7. ตารางปฏิบัติงาน  

  

 8. ผู้รับผดิชอบ 
 กลุ่มเผยแพร่และพฒันาบุคลากรดา้นเทคโนโลย ี 
  ส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน  
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  กระทรวงศึกษาธิการ  
  โทรศพัท ์0 2288 5715-6 
 โทรสาร 0 2280 0838 

 
 
 
 
 
 
 
 

งาน/กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ประชุมเชิงปฎิบติัการคณะท างานเพื่อวางแผนฯ          
2. จดัประชุมเชิงปฎิบติัการโครงการน าร่อง Social Media           

3. ติดตามผลและประเมินผลการด าเนินการขยายผล          

4. ประชุมทิศทางในการขบัเคล่ือนกระบวนการเรียนรู้ฯ          

5. สรุปผลการด าเนินงานเพื่อเสนอ สพฐ.          
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ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุม 
 

เรียน  ผูอ้  านวยการส านกัเทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอน 
 

     ตามท่ีส านักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพื้นฐานจะจัดประชุมสัมมนาทิศทางในการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้วย   Social Media    
ระหว่างวนัที ่ 24-26  2553   ณ โรงแรมแม็กซ์  กรุงเทพมหานคร  และไดเ้ชิญขา้ราชการในสังกดัคือ  
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................  
เขา้ร่วมประชุม ในวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวนั้น   
  โรงเรียน...................................................  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา.......................
ยนิดีใหข้า้ราชการรายช่ือขา้งตน้เขา้ร่วมประชุมฯ ตามวนั เวลา และสถานท่ีขา้งตน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.................................................................................. 
         (................................................................................) 

ผูอ้  ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 


