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ระเบียบวาระการประชุม 

ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อ าเภอดอนตาล อ าเภอดงหลวง และอ าเภอหว้านใหญ่ 
ครั้งที่ 1 / 2562 

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน  2562 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก  อ าเภอดอนตาล  จังหวัดมุกดาหาร 

************************************ 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 1.1 กล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เรื่อง ความร่วมมือในการจัดการศึกษาระหว่างเทศบาลต าบล                    
ดอนตาลผาสุก กับสถานศึกษา โดย นายเอกชัย คุ้มหมู่ ปลัดเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก รักษาการในต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลดอนตาลผาสุก 
............................................................................................................................. .........................................................
...................................................................................................................................................... ................................ 

1.2 การมอบหมายให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก ากับ ดูแล กลุ่มเครือข่ายพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ประสานราชการระดับอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามค าสั่ง สพป.มุกดาหาร                
ที่ 314/2562 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
................................................................................................................... ...................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
ตามค าสั่ง สพป.มุกดาหาร ที่ 310/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 
......................................................................................................... .............................................................................
............................................................................................................................. ......................................................... 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
-ไมม-ี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
   3.1 การน าเสนอโครงการ/กิจกรรม ของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่จะด าเนินการ                   
ในภาคเรียนที่ 2/2562 เครือข่าย ๆ ละ 10 นาที 
...................................................................................................................................... ................................................
................................................................................... ...................................................................................................  
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4.1 การประสานข้อราชการระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กับ สถานศึกษาในเครือข่าย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
 
 



 
ตารางการแข่งขันกีฬา 

 
เวลา 14.00 น.  เปตองทีมผสม 3 คน (ชาย 2 หญิง 1) 
   คูท่ี่ 1  เครือข่ายดอนตาล  พบกับ  เครือข่ายหว้านใหญ่ 
   คู่ท่ี 2 เครือข่ายภูผาเทิบพัฒนา พบกับ เครือข่ายดงหลวง 
   คู่ท่ี 3  เครือข่ายภูสระดอกบัว  พบกับ  เครือข่ายดงหลวงตอนบน 
   *** เครือข่ายที่ไม่มีผู้บริหารสุภาพสตรี ให้ยืมตัวจากเครือข่ายอื่น 
 
 
เวลา 15.00 น. ฟุตบอลทีมรวมผู้อ านวยการโรงเรียน พบทีม ทีมเทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 
 
 
เวลา 15.30 น. วอลเล่ย์บอลหญิง สพป.มุกดาหาร พบทีม เทศบาลต าบลดอนตาลผาสุก 
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