สรุปผลกำรประชุมทำงไกลวิดโี อคอนเฟอเรนซ์ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ปี 2561
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วันที่
3-ม.ค.-61
5-ม.ค.-61
10-ม.ค.-61
17-ม.ค.-61
19-ม.ค.-61
23-ม.ค.-61
24-ม.ค.-61
26-ม.ค.-61
31-ม.ค.-61
2-ก.พ.-61
7-ก.พ.-61
14-ก.พ.-61
15-ก.พ.-61
19-ก.พ.-61
21-ก.พ.-61
28-ก.พ.-61
5-มี.ค.-61
6-มี.ค.-61
7-มี.ค.-61
9-มี.ค.-61

ชือ่ เรือ่ ง
การประชุมทางไกล"การรับสมัครนักเรียน โครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้ " และข้อราชการ
การประชุมทางไกล "การดาเนินการจัดหาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โรงเรียนในสังกัด สพฐ."
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 1/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 1/2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 2/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 2/2561
การประชุมทางไกล"การรายงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561"
การประชุมทางไกล"มอบนโยบายและการบริหารจัดการระบบอินเทอร์เน็ตของสถานศึกษา" โดย รมว.ศธ.
การประชุมทางไกล การจัดทาแผนและแนวทางการบริหารงานงบประมาณ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
การประชุมทางไกล "แนวทางการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พศ. 2561" เช้า
การประชุมทางไกล "แนวทางการดาเนินการตามแผนปฏิบัติการประจาปีงบประมาณ พศ. 2561" บ่าย
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 3/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 3/2561
การประชุมทางไกล"การนามาตรฐานการเรียนรูแ้ ละตัวชีว้ ดั กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิต -วิทย์-สังคม ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. 2560"
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 4/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 4/2561
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ตอน1/2
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการบังคับใช้กฎหมาย เพือ่ ขับเคลือ่ นการปฏิรูปการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ตอน2/2
พุธเช้า ข่าว โรงเรียน 5/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 5/2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 6/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 6/2561
การประชุมทางไกล เรือ่ ง การขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สาหรับโรงเรียนสาขาและระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
การประชุมทางไกลขับเคลือ่ นโครงการพัฒนาครูแกนนาภาษาอังกฤษ ในระดับภูมิภาค Boot Camp
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 7/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 7/2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 8/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 8/2561
การประชุมทางไกล เพือ่ ชีแ้ จงการสารวจความต้องการจาเป็นสาหรับการจัดการศึกษาของโรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน)
การประชุมทางไกล คูปองพัฒนาครู
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 9/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 9/2561
การประชุมทางไกล หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560

Link รับชมย้อนหลัง
https://youtu.be/OS6i87waAjg
https://youtu.be/tDWVr28bftw
https://youtu.be/p-saxCE7_-U
https://youtu.be/glUj39pKMig
https://youtu.be/eRhPGXZW09M
https://youtu.be/GaqM1VN2IOI
https://youtu.be/KeRQgzrLRMM
https://youtu.be/yuZlGxrOeig
https://youtu.be/wFF9azwwo64
https://youtu.be/BS9inSpk8fw
https://youtu.be/B_mh7bKXREU
https://youtu.be/uoEDSVRP6c0
https://youtu.be/yBGtDpQ5v7w
https://youtu.be/vfb3r7YCq0o
https://youtu.be/y4LbCl4bAtk
https://youtu.be/ZzN9BhV8GjM
https://youtu.be/7_hjiKUJYNI
https://youtu.be/3l73eIpUjlE
https://youtu.be/y-yds8wXyes
https://youtu.be/KKCWr0Dg8-Q
https://youtu.be/LNqVMe9d0Rs
https://youtu.be/Ptzyj3GmT2g
https://youtu.be/A2e3mpS7yqM
https://youtu.be/TI-Bp1nYWUU
https://youtu.be/Co0UUhaU8DM
https://youtu.be/3uNfEB78vnQ
https://youtu.be/51m9c1V0JXA
https://youtu.be/Shkrwpns9V8
https://youtu.be/CsWJjTc7fzU
https://youtu.be/M7R7YA19xuQ
https://youtu.be/apmGkeU-S4k
https://youtu.be/e3H3HFt1KLc
https://youtu.be/3kauifXISxM
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14-มี.ค.-61
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28-มี.ค.-61
30-มี.ค.-61
4-เม.ย.-61
11-เม.ย.-61
11-เม.ย.-61
25-เม.ย.-61
29-เม.ย.-61
2-พ.ค.-61
9-พ.ค.-61
9-พ.ค.-61
10-พ.ค.-61
16-พ.ค.-61

ชือ่ เรือ่ ง
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 10/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 10/2561
การประชุมทางไกล เพือ่ ประชาสัมพันธ์ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (ฉก.คศ.สพฐ.)
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ภาคเช้า
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตาแหน่ง ผอ.สถานศึกษา ภาคบ่าย
พุธเช้า ข่าว โรงเรียน 11/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 11/2561
การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ของ สพท. ปีงบประมาณ 2561 (ตอน1)
การประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (ม.44) ของ สพท. ปีงบประมาณ 2561 (ตอน2)

พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 12/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 12/2561
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ปลูกฝังและสร้างจิตสานึกเพือ่ ความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากคอรัปชัน่
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 13/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 13/2561
พิธเี ปิดและการมอบนโยบายแนวทางการดาเนินงานของโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2561
การชีแ้ จงแนวทางการดาเนินงานของโครงการฯ โดย ดร.เกศทิพย์
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 14/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 14/2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 15/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 15/2561
การประชุมทางไกล การประชุมซักซ้อมและชีแ้ จงความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 16/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 16/2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 17/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 17/2561
การประชุมทางไกล การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV
การประชุมทางไกล ชีแ้ จงการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 18/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 18/2561
การประชุมทางไกล โครงการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลการเงินด้านการศึกษาของสถานศึกษา

21-พ.ค.-61
22 พ.ค. 61 เช้า การประชุมทางไกล การสารวจสภาพการจัดการเรียนการสอนและความต้องการอุปกรณ์เพือ่ รองรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (New DLTV)
22 พ.ค. 61 บ่าย การประชุมทางไกล การจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ประจาห้องและสถานทีฝ่ ึกทักษะและประสบการณ์ตามแผนการเรียน (ม.ต้น)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 19/2561
23-พ.ค.-61
พุธเช้า ข่าว สพฐ 19/2561
25-พ.ค.-61 การประชุมทางไกล โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐ (Citizen Feedback)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 20/2561
30-พ.ค.-61
พุธเช้า ข่าว สพฐ 20/2561
5-มิ.ย.-61 พิธลี งนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการ ของโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล

Link รับชมย้อนหลัง
https://youtu.be/fvVXRLzWd2c
https://youtu.be/PfPfmSe9ZeE
https://youtu.be/-saSEpZIs3Q
https://youtu.be/AJ2vbnnfLcE
https://youtu.be/t87QM8MPVkw
https://youtu.be/z5TeStwL-hM
https://youtu.be/iSY46LtBxkg
https://youtu.be/4t_CO7f-MB4
https://youtu.be/OFFNWOuRwzw
https://youtu.be/tDWqA5ixxQk
https://youtu.be/kpvSwco3sf0
https://youtu.be/vrm06Z2eDgo
https://youtu.be/_5Lf61l5UFY
https://youtu.be/hNhDeFLHfWE
https://youtu.be/WWeFeN1kU7Q
https://youtu.be/RfNMZdbyViY
https://youtu.be/litsrRteAEc
https://youtu.be/zBp8vAv2JQk
https://youtu.be/j544tFGDVq0
https://youtu.be/A78zHglPnb0
https://youtu.be/o3ZY5mKTWrY
https://youtu.be/AhS6nBj5qsM
https://youtu.be/ltqyPfR1y2M
https://youtu.be/wN4EXDPkNJg
https://youtu.be/kCQM_S2ZxMg
https://youtu.be/CsS2KxSKH_4
https://youtu.be/DOQvl-xzLtE
https://youtu.be/FkUPtdN9HpE
https://youtu.be/GksFkRb9on0
https://youtu.be/q7TZAdbf6GU
https://youtu.be/fzNv_pJhRbY
https://youtu.be/HD9YiAyBHiQ
https://youtu.be/zGyzCsIKhiA
https://youtu.be/IHnLQr6YJAA
https://youtu.be/7Ko_NAt0m7Y
https://youtu.be/DqG1j8Yn3m4
https://youtu.be/OrJnKfOcV8k
https://youtu.be/EmhEtHKExn8
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วันที่
6-มิ.ย.-61
8-มิ.ย.-61
13-มิ.ย.-61
20-มิ.ย.-61

27-มิ.ย.-61
28-มิ.ย.-61
4-ก.ค.-61
9-ก.ค.-61
11-ก.ค.-61
12-ก.ค.-61
18-ก.ค.-61

ชือ่ เรือ่ ง
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 21/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 21/2561
การประชุมทางไกล การประชุมชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจงานการศึกษาเอกชน เช้า
การประชุมทางไกล การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย สพฐ. บ่าย
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 22/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 22/2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 23/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 23/2561
โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
การชีแ้ จงการดาเนินงานจัดทาข้อมูลปัจจัยพืน้ ฐานสาหรับนักเรียนยากจน (ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน)
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 24/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 24/2561
การประชุมทางไกล การประชุมชีแ้ จงงบประมาณโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การประชุมทางไกล การประชุมชีแ้ จงการดาเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 25/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 25/2561
การประชุมทางไกล เรือ่ ง การชีแ้ จงสร้างความเข้าใจให้กับผูป้ ฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงานของ สพท. ทัง้ 225 เขต
การประชุมทางไกล เรือ่ ง การสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้ บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา "ตาแหน่งครูผชู้ ่วย" ปี 2561
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 26/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 26/2561
การประชุมทางไกล เรือ่ ง การซักซ้อมความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับการประเมินวิทยะฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่ ก .ค.ศ. กาหนด (ว 21/2560)
การประชุมทางไกล "ขับเคลือ่ นนโยบายสาคัญของ สพฐ. และแนวทางปฏิบัติงานของกลุม่ การจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร"
พุธเช้า ข่าวโรงเรียน 27/2561
พุธเช้า ข่าว สพฐ 27/2561
การประชุมทางไกล "โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา Thai School Lunch"

Link รับชมย้อนหลัง
https://youtu.be/IcixSf0zf3s
https://youtu.be/75qvsy5ZNcA
https://youtu.be/wOS-V6eV5g4
https://youtu.be/hzvAevom_rE
https://youtu.be/6CUV11ysEP0
https://youtu.be/tFay3zKqZ6c
https://youtu.be/8VXtn-E5CXA
https://youtu.be/g5eLckhR7lk
https://youtu.be/WySqlcSkR-o
https://youtu.be/0jB18IZZP08
https://youtu.be/c6JEmZ9S1K0
https://youtu.be/37J8AGRggDk
https://youtu.be/0B18cR5GE8M
https://youtu.be/7WpZnr0PpOU
https://youtu.be/ABqYiIkP3Eo
https://youtu.be/F1x9Q-7WrNM
https://youtu.be/rCu6ujF0EZs
https://youtu.be/Rl5ILvEOdes
https://youtu.be/jz2uJMuNXEc
https://youtu.be/jUjw1CVgYF0
https://youtu.be/r3dtuq_I7bU
https://youtu.be/v-EtKjBG0sY
https://youtu.be/sp7S7L00DJA
https://youtu.be/gh0a94bLJnI
https://youtu.be/jhGw9CiIzT8

