
ที่ ศธ ๐๔๑๑๔/ว ๒๓๗๙                     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
                    ถนนวิวธิสุรการ  จังหวัดมุกดาหาร  ๔๙๐๐๐ 

                                     ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เรื่อง    ขอเชิญประชุมราชการและการนิเทศติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอน 
 ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ๑. กำหนดการประชุม      จำนวน  ๑   ฉบับ  
                    ๒. แบบสรุปผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน จำนวน  ๑ ไฟล์  

 ด้วยสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จะดำเนินการประชุมราชการและนิเทศ
ติดตามการบริหารจัดการและการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19)  ออนไลน์ผ ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings ระหว ่างว ันท ี ่  ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงสังกัด 

  ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการ
โรงเรียนทุกโรงเรียน เข้าประชุมและการนิเทศตามกำหนดการ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.  
ณ สถานที่ที่ท่านสะดวกและใช้อินเตอร์เน็ตได้ดี ทั้งนี้ให้ผู้เข้าร่วมรับการนิเทศติดตั้งแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud 
Meetings พร้อมสรุปผลการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนตามแบบสรุปตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ
สไลด์หร ือว ิด ีโอคลิปเพื ่อนำเสนอ ส ่วนล ิงค ์ในการเข ้าร ่วมประชุมและการนิเทศจะส่งเข ้าในไลน์กลุ่ม                   
line mukdahan กลุ่มนิเทศมุกดาหาร และกลุ่มประธานเครือข่าย ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ก่อนเวลา
ประชุม 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

                                                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

   (นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ) 
    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
 
กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
โทร.  ๐ ๔๒๖๑ ๑๕๓๒  ต่อ  ๒๕ 



 
กำหนดการประชุมราชการและการนิเทศติดตาม 

การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร  

ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings  ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 
------------------------------------------------------------------------- 

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 
08.30-09.00 น.  ลงเวลาเข้าประชุมผ่าน google form และเตรียมความพร้อมเข้าระบบ 
09.00-09.40 น.  เปิดการประชุมราชการ/มอบนโยบายการนิเทศติดตามการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   
โดย นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.มุกดาหาร 

09.40-10.00 น.  การจัดการเรียนการสอน การนับเวลาเรียนและการวัดประเมินผลการเรียน 
   โดย นายณรงค์  โล่ห์คำ  รองผอ.สพป.มุกดาหาร  และ 
         นางวิหาญ  พละพร  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 
10.00-10.30 น.  แจ้งข้อราชการและติดตามงานที่เกี่ยวข้องของกลุ่มงานที่รับผิดชอบ 
   โดย นายประภาศ  ไชยมี  รองผอ.สพป.มุกดาหาร   
         นางวรกัญญาพิไล  แกระหัน  รองผอ.สพป.มุกดาหาร   

      นายมนตรี  ลาดนาเลา   จนท.บริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
10.30-12.00 น.    ประชุมกลุ่มย่อย (แยกห้องตามเครือข่าย 18 ห้อง ) ร่วมกับ 

รอง ผอ.สพป. และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละเครือข่าย 
-แลกเปลี่ยนเรียนรู้/นำเสนอผลการการบริหารจัดการและการจัด 
การเรียนการสอนของทุกโรงเรียนในเครือข่าย โรงเรียนละ 7-10 นาที 
-สรุปผลในภาพรวมของเครือข่าย และคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
และการจัดการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่าง เตรียมนำเสนอในกลุ่มใหญ่ 

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 
08.30-09.00 น.  ลงเวลาเข้าประชุมผ่าน google form และเตรียมความพร้อมเข้าระบบ 
   เตรียมไฟล์ PowerPoint หรือคลิปวิดีโอ ในการนำเสนอ 
09.00-12.00 น. นำเสนอผลและนวัตกรรมนวัตกรรมการบริหารจัดการและการจัดการเรียน 

การสอนที่เป็นแบบอย่างของแต่ละเครือข่าย เครือข่ายละ 7-10 นาที 
 โดย PowerPoint หรือคลิปวิดีโอ ทำการสุ่มลำดับนำเสนอด้วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  
12.00-12.20 น. ตอบข้อซักถาม ให้ข้อคิดข้อเสนอแนะ และปิดการประชุม 

โดย นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.มุกดาหาร 



 
ห้องประชุมออนไลน์ ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2564 

 

ห้องประชุมออนไลน์ เครือข่าย ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 
ห้องรวม วันแรก ทุกโรงเรียนร่วมรับฟังข้อราชการ  

และวันที่สอง รับฟังการนำเสนองาน 
นายอดิศร  ก้อนคำ และคณะ 

ห้อง zoom ย่อยที ่1 แก้วมุกดาหาร            15 โรง นางสาวอรพร    คนสนิท 

ห้อง zoom ย่อยที ่2 คำอาฮวนดงเย็นศึกษา  17 โรง นางศิริกาญจนารัตน์  พละศึก 

ห้อง zoom ย่อยที ่3 ไตรมิตรนวพัฒน์         17  โรง นางพิมสุภางค์  นามบุตร 

ห้อง zoom ย่อยที ่4 เมืองน้ำทิพย์             17 โรง นางสาวปัญญาพร ธิพรพันธ์ 

ห้อง zoom ย่อยที ่5 สะพานมิตรภาพ         12  โรง นายชยา  ภาคภูมิ  
ห้อง zoom ย่อยที ่6 ดงหลวงตอนบน         15  โรง นายอดิศร  ก้อนคำ 

ห้อง zoom ย่อยที ่7 ดงหลวง                   15  โรง นายจีรศักดิ์  ยาโน 

ห้อง zoom ย่อยที ่8 ดอนตาล                  10  โรง นางเณริศรา   ว่องไว 

ห้อง zoom ย่อยที ่9 ภูสระดอกบัว             11  โรง นางสาวนิศรา  แสงทอง 

ห้อง zoom ย่อยที ่10 ภูผาเทิบพัฒนา           15  โรง    นายยิ่งศักดิ์    วรโยธา 

ห้อง zoom ย่อยที ่11 คำสร้อยนาอุดม          10 โรง นางฉวีวรรณ   มีสติ 

ห้อง zoom ย่อยที ่12 ธารบังอี ่                  10 โรง นางทองพูล   งามขำ 

ห้อง zoom ย่อยที ่13 ร่มกกชัยพัฒนา          13 โรง นายคมกริช  ไชยทองศรี 

ห้อง zoom ย่อยที ่14 คำชะอีก้าวหน้า          10  โรง นางกิ่งแก้ว  ภูทองเงิน 

ห้อง zoom ย่อยที ่15 คำชะอีศึกษาพัฒน์       12 โรง นายพิทักษ์ชาติ  สุวรรณไตรย์ 

ห้อง zoom ย่อยที ่16 คำชะอีคำบก              11  โรง นางกรรณิการ์  บัณฑิตเสน   

ห้อง zoom ย่อยที ่17 หว้านใหญ่                 15  โรง 
 

นายถาวร  บัณฑิตเสน 
นายสิทธิพงศ์  เมืองโคตร 

ห้อง zoom ย่อยที ่18 หนองสูง                   8   โรง 
คีรีวงศึกษา               11 โรง 

นางสาวพิไลวรรณ  วะลัยสุข 

 


