
ท่ี ศธ ๐๔๓๐๙/ว๒๕๙๒         สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
           ๘๕ หมู ๕ ถนนรัตนาธิเบศร ตำบลไทรมา 

    อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 
 

        ๑  ตุลาคม  ๒๕6๔ 
 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนคณะกรรมการคัดเลือกผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium)  
         แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online หัวขอ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู 

สูศตวรรษท่ี 21” 
 

เรียน  ดร.อนนท ศรีพิพัฒน 

สิ่งท่ีสงมาดวย  1. กำหนดการ      จำนวน  ๑ ฉบับ 
2. แบบตอบรับการเปนกรรมการ    จำนวน  ๑ ฉบับ 

 

  ดวย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ไดกำหนดนโยบายดานการบริหารและ
สนับสนุนใหปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาในสังกัดใหมีประสิทธิภาพ มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลอยาง
เปนระบบ และมีการสงเสริม พัฒนาใหผูบริหารสถานศึกษาและครู มีความรู ความเขาใจในการสรางและใช
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีมุงเนนสมรรถนะเพ่ือรองรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และประเมินผลการใชหลักสูตร
สถานศึกษา นั้น 

  กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
นนทบุรี จึงดำเนินการคัดเลือกผลงาน กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium) แนวปฏิบัติที ่เปนเลิศ 
(Best Practice) รูปแบบ Online หัวขอ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ส ู ศตวรรษที ่ 21” จึงขอ 
เชิญทาน ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถเปนคณะกรรมการในการคัดเลือกผลงาน ในวันท่ี 1๕ ตุลาคม 
2564  เวลา 08.00–16.30 น. ผานชองทางออนไลน กำหนดการดังสิ่งที่สงมาดวย และขอเชิญทานประชุม
เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพรอมการดำเนินการใน วันท่ี 7 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00–12.00 น. 
ผ  านช องทาง Google Meet Link : http://meet.google.com/job- patk-men/ Meeting ID : 321-209-
7956 / PIN : 512 314 596 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาใหความอนุเคราะห 
 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 
 
                              
                                                                 (นางสาวอมรรัตน โสธารัตน) 
                              รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ปฏิบัติราชการแทน 
               ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
 
 

กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทร. 0-๒๑๔๙-๓๙๒๓-๖ ตอ 602   
ผูรับผิดชอบ : ศน.นฤมล บุญพิทักษ โทร 08-5118-9965 

http://meet.google.com/vex-acge-giu
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กำหนดการคัดเลือกผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู (Symposium) แนวปฏิบัติท่ีเปนเลิศ (Best 
Practice) รูปแบบ Online หัวขอ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสูศตวรรษท่ี 21” 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี 
ประชุมทางไกลผาน Google Meet 

ระหวางวันท่ี 14 – 15 ตุลาคม 2564 
 

วันพฤหัสบดีท่ี 14 ตุลาคม 2564 
  

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมฯ หองประชุม Google Meet 
08.30 – 09.00 น. พิธีเปด 
 ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เปนประธานกลาวเปด 
09.00 – 09.15 น. ผูเขารวมกิจกรรมแยกหองประชุม ตามกลุม ดังนี้ 
      หองประชุมท่ี 1 ภาษาไทย 
      หองประชุมท่ี 2 คณิตศาสตร 
      หองประชุมท่ี 3 วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
      หองประชุมท่ี 4 สุขศึกษาและพลศึกษา 
      หองประชุมท่ี 5 ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
09.30 – 12.00 น. นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 
วันศุกรท่ี 15 ตุลาคม 2564 
  

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมฯ หองประชุม Google Meet 
08.30 – 08.45 น. ผูเขารวมกิจกรรมแยกหองประชุม ตามกลุม ดังนี้ 
      หองประชุมท่ี 1 วิทยาการคำนวณ 
      หองประชุมท่ี 2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
      หองประชุมท่ี 3 ภาษาตางประเทศท่ี 2 (จีน, ญี่ปุน, ฝรั่งเศส, เยอรมัน เปนตน) 
      หองประชุมท่ี 4 การงานอาชีพ 
      หองประชุมท่ี 5 ศิลปะ 
      หองประชุมท่ี 6 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
08.45 – 12.00 น. นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.00 น. นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู 
16.00 – 16.30 น. กลาวปดการประชุม 

 
หมายเหตุ  ตารางกิจกรรมนี้สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 
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แบบตอบรับคณะกรรมการคัดเลือกผลงานกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู (Symposium)   

แนวปฏิบัติที่เปนเลิศ (Best Practice) รูปแบบ Online  

หัวขอ “การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูสูศตวรรษที่ 21” 

ในวันที่ 1๕ ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.  

*************************** 

ชื่อ-สกุล................................................................................................................................................................ 

ตำแหนง................................................................................................................................................................ 

หนวยงาน............................................................................................................................................................. 

โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.................................................................................................................................. 

โทรสาร................................................................................................................................................................. 

e-mail.................................................................................................................................................................. 

 

การตอบรับ 

   ยินดีเปนคณะกรรมการ 

   ไมสามารถเปนคณะกรรมการได 

 

 

     ลงชื่อ............................................................ 

      (...........................................................) 

ตำแหนง.............................................................. 

วันท่ี.................................................................... 

 

 

 

 

**กร ุณาส งแบบตอบร ับมาย ังกล ุ มน ิเทศ ต ิดตามและประเม ินผลการจ ัดการศึกษา สพม.นนทบุรี                          

ทางไปรษณีย ภายในวันท่ี 11 ตุลาคม 2564 

 


