
 

   ก ำหนดกำรนิเทศออนไลน ์
การประชุมการนิเทศออนไลน์ การพัฒนานวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 

โครงการ IFTE (Innovation For Thai Education) นวัตกรรมการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ระหว่างวันที่ 21-28 มิถุนายน 2564 

วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564  
08:00 - 08:30 น.   ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม (ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom) 
08:30 - 09:00 น.     พิธีกรกล่าวต้อนรับ /พิธีเปิด 
09.00 - 09.30 น.      คณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม 1 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศออนไลน์ และ 
                               ชี้แจงล ำดับ ขั้นตอนกำรนิเทศต่อ ผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ชุดที่ 1 
09.30 - 12.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2    

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564  
08:00 - 09:00 น.      ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม (ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom) 
09.00 - 09.30 น.      คณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม 2 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศออนไลน์ และ 
                               ชี้แจงล ำดับ ขั้นตอนกำรนิเทศต่อ ผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ชุดที่ 2 
09.30 - 12.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2  

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2564  
08:00 - 09:00 น.      ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม (ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom) 
09.00 - 09.30 น.      คณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม 3 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศออนไลน์ และ 
                               ชี้แจงล ำดับ ขั้นตอนกำรนิเทศต่อ ผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ชุดที่ 3 
09.30 - 12.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2 
 
 
หมายเหตุ : -เวลา 10.30 น. และเวลา 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
              -ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ก ำหนดกำรนิเทศออนไลน ์(ต่อ) 
 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564  
08:00 - 09:00 น.      ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม (ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom) 
09.00 - 09.30 น.      คณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม 4 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศออนไลน์ และ 
                               ชี้แจงล ำดับ ขั้นตอนกำรนิเทศต่อ ผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ชุดที่ 4 
09.30 - 12.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2 

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน 2564  
08:00 - 09:00 น.      ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม (ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom) 
09.00 - 09.30 น.      คณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม 5 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศออนไลน์ และ 
                               ชี้แจงล ำดับ ขั้นตอนกำรนิเทศต่อ ผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ชุดที่ 5 
09.30 - 12.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2 

วันจันทร์ ที่ 28 มิถุนายน 2564  
08:00 - 09:00 น.      ลงทะเบียน/เตรียมความพร้อม (ออนไลน์โดยโปรแกรม Zoom) 
09.00 - 09.30 น.      คณะกรรมการนิเทศ กลุ่ม 6 ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการนิเทศออนไลน์ และ 
                               ชี้แจงล ำดับ ขั้นตอนกำรนิเทศต่อ ผู้เข้ำรับกำรนิเทศ ชุดที่ 6 
09.30 - 12.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 1 
12.00 - 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00 น.      การนิเทศออนไลน์ ผู้พัฒนานวัตกรรม ช่วงที่ 2 
 
 
หมายเหตุ : - เวลา 10.30 น. และเวลา 14.45 น. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
               -ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


