
ก ำหนดกำรประชุมเชิงปฏบิัติกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำโรงเรียนเอกชนประเภทสำมัญศกึษำในเขตกรุงเทพมหำนคร 

1. รุ่นที่ 1 ระหวา่งวันที ่๒๒ - ๒4  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ รชัดา เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 
2. รุ่นที่ 2 ระหวา่งวันที ่๒๙ - ๓๑  มีนาคม  ๒๕๖๖ ณ โรงแรมเดอะพาลาซโซ่ รชัดา  เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  
 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

0๘.๐0 น. – 0๙.00 น. ลงทะเบียนการประชุม - 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

09.๐0 น. – 0๙.๓0 น. พิธีเปิดการประชุม เลขาธิการ กช. หรือผู้แทน 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

09.30 น. – 10.00 น. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และก้าวทัน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

นางไพเราะ  มีบางยาง 
นางสาวเขมวดี  คัมภิรานนท์ 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

10.00 น. – 12.00 น.  การก าหนดมาตรฐานการศึกษา 
เป้าหมาย และค่าเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

นางไพเราะ  มีบางยาง 
นางอภิวันทน์  พินทอง 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

1๒.00 น. – 1๓.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

 13.00 น. – 14.00 น    ฝึกปฏิบัติการก าหนดมาตรฐาน
การศึกษา เป้าหมาย และค่าเป้าหมาย 
ของสถานศึกษา 

ทีมวิทยากร 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

14.00 น. – 16.00 น    การจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 

 

นางอภิวันทน์  พินทอง 
นางไพเราะ  มีบางยาง 
 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

16.00 น. – 18.00 น         การด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา/ 
การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี  
 

นายสยาม  ปิยะนราธร 
นางชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ 

๒๒ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๒๙ มี.ค. ๖๖ 

19.00 น. – 21.00 น         ฝึกปฏิบัติการจัดท าการจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา/
แผนปฏิบัติการประจ าปี                                    

ทีมวิทยากร 

 
 



๒/๓ 
 

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

09.00 น. – 11.00 น. การเขียนโครงการ การประเมินผล
โครงการ /การรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี 

นายสยาม  ปิยะนราธร 
นางชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ 

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

11.00 น. – 12.00 น. ฝึกเขียนโครงการ สร้างเครื่องมือ
ประเมินผลโครงการ /การเขียนรายงานผล
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ทีมวิทยากร 

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

1๒.00 น. – 1๓.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

13.00 น. – 14.00 น.  ฝึกเขียนโครงการ สร้างเครื่องมือ 
การประเมินผลโครงการ /การเขียน
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ต่อ) 

ทีมวิทยากร 

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

14.00 น. – 16.00 น    การติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 

นางไพเราะ  มีบางยาง 
นางอภิวันทน์  พินทอง 

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

 16.00 น. – 18.00 น    การประเมินผลและการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

นางอภิวันทน์  พินทอง 
นางไพเราะ  มีบางยาง 
 

๒๓ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๐ มี.ค. ๖๖ 

19.00 น. – 21.00 น         ฝึกปฏิบัติการประเมินผลและการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

ทีมวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓/๓ 
  

วันที่ เวลา หัวข้อ วิทยากร 

๒๔ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๑ มี.ค. ๖๖ 

09.00 น. – 12.00 น. การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)   

นางชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ 
นายสยาม  ปิยะนราธร 
 

๒๔ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๑ มี.ค. ๖๖ 

1๒.00 น. – 1๓.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

๒๔ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๑ มี.ค. ๖๖ 

13.00 น. – 14.00 น.   การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง
ของสถานศึกษา (SAR)  (ต่อ) 

นางชนกนาถ  วงษ์ค าจันทร์ 
นายสยาม  ปิยะนราธร 
 

๒๔ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๑ มี.ค. ๖๖ 

14.00 น. – 15.30 น    ระบบสารสนเทศด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (E-SAR) 

นางสาวเขมวดี  คัมภิรานนท์ 
นางสาวทัตชญา  ธัญญเจริญ 
 

๒๔ มี.ค. ๖๖ 
/ 

๓๑ มี.ค. ๖๖ 

1๕.๓0 น. – 1๖.๐0 น    ตอบข้อซักถามและปิดการประชุม ทีมวิทยากร 

 
- ก ำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
- รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ ๑๐.๓๐ น. และ ๑๔.๓๐ น. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


