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ที่ ศธ ๐๔๒๓๖/ว3145 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖ 
๔๑๐/๑ ต.หนาเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  ๒๔๐๐๐ 

        23 พฤษภาคม  ๒๕62 

เรื่อง  ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๖ ทกุโรงเรียน 

สิ่งที่สงมาดวย  ตารางการประชุมปฏิบัติการฯ    จํานวน     1     ฉบับ 

  ดวยสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  กําหนดจัดประชุมปฏิบัติการแนว
ทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือช้ีแจง สรางความรู ความเขาใจ ใหกับ
บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการเขียนรายงานและการจัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)  ในวันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖2  ระหวางเวลา 08.30 – 17.00 น.  ณ โรงเรียน
ดัดดรุณี  จังหวัดฉะเชิงเทรา น้ัน 

   ในการน้ี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๖  จึงขอใหทานแจงหัวหนางาน
ประกันคุณภาพหรือบุคลากรที่ทานพิจารณาสมควรไดรับความรูเก่ียวกับการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)  โดยโรงเรียนที่นักเรียนนอยกวา 1,500 คน ใหสงผูเขารวมประชุมโรงเรียนละ 1 คน  สําหรับโรงเรียน
ที่มีนักเรียนต้ังแต 1,500 คนขึ้นไป ใหสงผูเขารวมประชุมโรงเรียนละ 2 คน พรอมใหนํามาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา ขอมูลที่ใชสําหรับเขียนรายงานการประเมินตนเองของปการศึกษา 2561 และดาวนโหลด
เอกสารประกอบการประชุมฯ ที่เว็บไซต www.srilamai.net ไปเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่
ดังกลาวดวย  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

          ขอแสดงความนับถือ 
 
 

              (นายกิตติศักด์ิ  ชาญอักษร) 
         ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6      

 

      
 
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
โทรศัพท-โทรสาร 0 2382 6100 
มือถือ 08 1828 9212 
E-mail :  srilamai@esdc.go.th 



ตารางการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 

ณ โรงเรียนดัดดรุณี  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

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

 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

08.30 – 09.00 น. พิธีเปด / ช้ีแจงวัตถุประสงคของการประชุม 
   โดย   นายกิตติศักด์ิ  ชาญอักษร    
     ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 

09.00 – 10.30 น. อภิปราย เรื่อง การทบทวนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
    โดย   นายณภัทร  ศรีละมัย และคณะ 

10.30 – 12.00 น. แบงกลุม ฝกปฏิบัติการแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
      ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
   โดย   นายณภัทร  ศรีละมัย และคณะ   

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. แบงกลุม ฝกปฏิบัติการจัดทําลําดับการนําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 
   โดย นายณภัทร  ศรีละมัย และคณะ 

15.00 – 16.30 น. อภิปราย เรื่อง รูปเลมรายงานการประเมินตนเอง 
   โดย นายณภัทร  ศรีละมัย และคณะ 

16.30 – 17.00 น. สรุป อภิปราย / ปดการประชุม 
   โดย  นายณภัทร  ศรีละมัย  ศึกษานิเทศก สพม.6 
 

************************************************** 
 
หมายเหตุ   - ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

- พักรับประทานอาหารวาง เวลา  10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 
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