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โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอน
ปลายจังหวัดสิงห์บุรี

โพสต์เมื่อวันที่ : 14 ก.ค. 2552
ผู้สื่อข่าว :
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เว็บไซต์ สพท.

กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสิงห์บุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายฯ.....
นายทวีศักดิ์ นุ่มฤทธิ์ ผอ.สพท.สิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสมพจน์ เจริญวานิช รอง ผอ.สพท.สิงห์บุรี เป็นประธาน
เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ
จัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายบําเหน็จ บุษบงค์ ผอ.ร.ร.อินทร์บุรี ประธานกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลายจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการ รองผู้อํานวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 12
โรงเรียน จํานวน 60 คน และได้เชิญคณะวิทยากรจาก ศูนย์ฝึกอบรมภูมิปัญญาสู่สากล โดยการนําของ เภสัชกร
ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี

+ สํา นัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษา +

แนะนําเว็บไซต์
ครูไทย [ kruthai.info ]
คุณครูดอดคอม
วิชาการดอดคอม
EduZones
บ้านไทยกู้ดวิว
สสวท.
โรงเรียนขนาดเล็ก สพฐ.
สํานักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ จ.ชายแดนภาคใต้
:: patiroop.org แหล่งเรียนรู้ข่าวสาร
:: www.scithai.com
:: เด็กไทยสุขภาพดี
:: เด็กไทยทําได้
:: ศูนย์พัฒนาความสามารถ ในการใช้
ภาษาอังกฤษ
:: บริจาคเพื่อการศึกษาให้ 1 ได้ 2
:: E-learning เรื่องเอดส์
:: แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม
:: Intel Teach to the Future
:: e-book สทร.สพฐ.
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::
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::
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ประชุมเครือข่ายมัธยมศึกษา

นายบําเหน็จ บุษบงค์ ผอ.ร.ร.อินทร์บุรี กล่าวรายงาน
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เภสัชกรดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี วิทยากร

สมาชิกใหม่
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ขณะนี้ชม

ผู้เข้าร่วมประชุม

136 คน

สมาชิก

2 คน

1,151 ครั้ง

เมื่อ
วาน

12,150 ครั้ง

วัน
สูงสุด

35,582 ครั้ง

นี้

เดือน

442,264 ครั้ง

ปีนี้

4,370,375 ครั้ง

รวม

8,565,192 ครั้ง

เริ่ม 12 มกราคม 2551
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[ข่าวในหมวดเดียวกัน]
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ เสด็จเปิด “ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น” [19]
"ศูนย์การศึกษาเพื่อเด็กไทย" โรงเรียนปางหัดสหศาสตร์ สพท.เชียงราย เขต 4 [16]
สกลนคร เขต 2 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ [19]
สพท.สุพรรณบุรี 2 ต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ.ติดตามการใช้หลักสูตรแกนกลางฯ [46]
ชมรมวิศวกร กฟภ. อบรมเด็ก นร.สพท.บุรีรัมย์ 3 ใช้ไฟประหยัดและปลอดภัย [26]
ตัวอย่างการทําระบบเรียนผ่านมือถือ iPhone สร้างแรงจูงใจให้กับนักเรียน.. อีกทางหนึ่ง [820]
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