
 
  

 
ที่   ศธ ๐๔๒๔๒/๑๖๕๔ 

   
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๑๒ 
เลขที่ ๑๒/๑๓  หมู ๒  ถนนกะโรม  ตําบลโพธ์ิเสด็จ 
อําเภอเมือง   นครศรีธรรมราช   ๘๐๐๐๐ 

                 ๖   เมษายน  ๒๕๖๐    

เรื่อง     การดําเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารตามนโยบายรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียนในสงักัด สพม.๑๒ ทุกโรงเรียน 

สงทีส่งมาดวย ๑. อางถึงหนังสือ สพฐ ที่ ศธ.๐๔๐๐๕/๒๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐   
                  ๒. แบบฟอรมสงรายช่ือครเูพิม่เติม 

              ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดดําเนินการโครงการพฒันาประสิทธิภาพ การสือ่สาร
ตามนโยบายรฐัมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และไดจัดประชุมช้ีแจงนโยบาย และเตรียมความพรอมใหกับผูดูแล
ระบบคอมพิวเตอร (Admin) ของสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาทั่วประเทศ ใหสามารถบริหารจัดการจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส บนระบบคลาวดเพื่อการศึกษา Office 365 for Education  (http://www.obecmail.org) 
     ในการน้ี  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดขอใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจงใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail)  เพื่อรับขอมลูขาวสารจากกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ.   
จึงขอความรวมมือใหสถานศึกษาดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

๑. ใหผูดูแลระบบคอมพิวเตอรของโรงเรียนตรวจสอบรายช่ือ คร ูผูบริหารโรงเรียน ของแตละโรงเรียนโดย
ตรวจสอบจากฐานขอมูลรายช่ือ Obecmail ที่เว็บไซตศูนย ICT สพม.๑๒ www.sea12.go.th/ict  ถาไมมีช่ือในฐานขอมูล 
ใหเพิ่มรายช่ือและรายละเอียด ลงในแบบฟอรมที่แนบมา  สําหรับบุคลากรที ่ลาออก เกษียณอายุ หรือสาเหตุอื่นๆที่ไมมี
ตัวตน ในโรงเรียนใหแจง เฉพาะ ช่ือ-สกุล  ไทย-อังกฤษ  ที่ตรงกบัฐานขอมูล สงมาทาง e-mail: trirong@sea12.go.th  
ภายในวันที่  ๒๑  เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อปรับเพิ่มรายช่ือและลบรายช่ือผูที่ไมมีตัวตน ในฐานขอมูลตอไป 
         ๒. ใหผูดูแลระบบหรือผูที่เขารับการอบรม Office 365 แนะนําวิธีการใชงานและ แจงช่ือ mail ใหกับ
ผูบรหิารและครทูุกคนในโรงเรียน โดยใชรหัสผาน  Obecmail60 เปนรหัสผานครั้งแรกในการเขาระบบ สามารถเขาใชงาน 
e-mail Office 365 ไดที ่ https://portal.office.com                               

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 
 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
                                                                             

                                      

                                                                

 
ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. ๐๗๕- ๓๔๕๐๕๐  ตอ ๑๐๗ 
โทรสาร  ๐๗๕- ๓๔๓๕๗๕     
www. sea12.go.th/ict    e-mail : trirong@sea12.go.th  

 

 

(นายพรศักดิ์  จินา) 
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๒ 
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