
 
 
 
 
ท่ี อว 8206.07/ว 0102                    สำนักสงเสริมการบริการวชิาการและภูมิปญญาชุมชน 

                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 170  หมู 6 ตำบลพนางตุง  
          อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  93150 

  7  มีนาคม  2566  

เรื่อง ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการศึกษา จำนวน 4 รุน 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบรหิารสวนตำบล/ 
ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาท่ี/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

สิ่งท่ีสงมาดวย โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พรอมใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดกำหนดจัดการ
ฝกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการศึกษา แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
การเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 “เทคนิค
การรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การสรางเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล การเขียน Best Practice การ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปการศึกษา 2565 และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR” ของ ศพด. 
สังกัด อปท. จำนวน 4 รุน ดังนี้   

รุนท่ี 4  วันท่ี 19 – 21 พฤษภาคม  2566  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง 
 รุนท่ี 5  วันท่ี 2 – 4 มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมฟอรจูน ริ เวอรวิว นครพนม อ. เมือง จ. นครพนม 
รุนท่ี 6  วันท่ี 9 – 11 มิถุนายน  2566 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ. บุรีรัมย 
รุนท่ี 7  วันท่ี 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค อ.เมือง จ. พิษณุโลก 
ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน จึงขอเชิญทาน

สงบุคลากรเขารวมโครงการ โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท และหากทานมีความประสงคเขารวมโครงการ
ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดที่ คุณรสวารินทร ทองสม ภารกิจบริหารและสารสนเทศ โทรศัพท 08 5691 8566 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม QR Code 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวม หรือจัดสงบุคลากรเขารวม จักขอบคุณยิ่ง 
                       

              ขอแสดงความนับถือ              

     
       (อาจารย ดร.นิชากรณ  พันธคง) 
                          ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
ภารกิจบริหารและสารสนเทศ  
คุณรสวารนิทร ทองสม  โทร. 08 5691 8566   

   
 

รายละเอียดการสมัคร 



 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
การเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 

“เทคนิคการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การสรางเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล  
การเขียน Best Practice การจดัทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปการศึกษา 2565 

และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR” ของ ศพด. สังกัด อปท.  

............................................................................ 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/21409 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการ
ซักซอมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดทุกแหง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใชเปนมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวปฏิบัติในการ
ดำเนินการเพ่ือการพัฒนา สงเสริม กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 47 ที่กำหนดให
สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเขมแข็งตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2565 โดยอาศัยกระบวนการดำเนินการพัฒนาคุณภาพดวยวงจรคุณภาพแบบ 
PDCA และเพื่อเตรียมความพรอมรองรับการประเมินภายนอก(สมศ.) หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 
สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจในกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เชื่อมโยงสูการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ท่ีสมบูรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจข้ันตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและนำผลการประเมินการจัดการศึกษาสูการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะทอนตัวตนท่ีชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอกในปงบประมาณ 
2567 

3. กลุมเปาหมาย  
 3.1 ครู, ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.  
 3.2 ผูอำนวยการกองการศึกษา หัวหนาสถานศึกษา นักวิชาการศึกษา และผูท่ีสนใจท่ัวไป 

4. จำนวนผูเขาอบรม/รุน 
 จำนวน 50 คนตอรุน  

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม   
รุนท่ี 4  วันท่ี 19 – 21 พฤษภาคม  2566  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนช่ัน อ. เมือง จ. ระยอง 
รุนท่ี 5  วันท่ี 2 – 4 มิถุนายน  2566  ณ โรงแรมฟอรจูน ริ เวอรวิว นครพนม อ. เมือง จ. นครพนม 
รุนท่ี 6  วันท่ี 9 – 11 มิถุนายน  2566 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ. บุรีรัมย 
รุนท่ี 7  วันท่ี 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัลปารค อ.เมือง จ. พิษณุโลก 
 
 
 
 
 



 
 

 

6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม คาท่ีพัก) เพ่ือจายเปน
คาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัดฝกอบรม คาวัสดุอุปกรณเครื่อง
เขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการ
เขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาที่พัก คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ผูเขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 เมื่อ
ไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการท่ีมีการบรรยายและฝกปฏิบัติโดยกิจกรรมกลุม  

8. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจข้ันตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและนำผลการประเมินการจัดการศึกษาสูการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะทอนตัวตนท่ีชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
           3. ผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอกในปงบประมาณ 2567 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. ชองทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบสมัครท่ีแนบมาทายโครงการฯ 

11. การชำระคาลงทะเบียน 
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน โดยการโอนผานธนาคาร   
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญา

ชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

13. วิทยากรหลัก 
อาจารยภาดา มานพศลิป 

         ผูเช่ียวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

14. การประเมินผลและการติดตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดยใชกลุมไลน 

15. อุปกรณและเอกสารท่ีผูอบรมตองนำมาใหครบถวน 
1. คอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได พรอมอุปกรณเสริม สายพวงอ่ืนๆ สามารถใชงานไดดี  
2. แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2565 
3. มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 
 

ธนาคารกรุงไทย สาขาสาขาควนขนุน  
ช่ือบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 
(หมายเหตุ ไมรับชำระคาลงทะเบียนดวยเงินสดหนางาน) 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

16. สิ่งท่ีผูเขาอบรมจะไดรับ 
 1. ไฟลระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
 2. ไฟล (word)รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 3. ไฟลโปรแกรมท่ีตองใชในการประเมินผลเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา 

17. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม 
 1. ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 2. ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม 
 3. ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม 
 4. ผูเขาอบรมตองน่ังเวนระยะหางตามท่ีผูจัดกำหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร) 



กำหนดการฝกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 

เทคนิคการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การสรางเคร่ืองมือในการติดตามและประเมินผล และการเขียน Best Practice การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปการศึกษา 2566 
และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR ของ ศพด. สังกัด อปท.  

 
           หมายเหตุ – กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม

วัน / เวลา 08.30 – 09.30 09.30 -10.30 10.45 -12.00  13.00 -15.00 15.15 – 17.00 
วันท่ี 1     ลงทะเบียน 
วันท่ี 2 1. กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับ

การดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
2. หลักการประกันคุณภาพภายใน 
3. แนวทางการประกันคุณภาพภายใน 
4. จุดเปลี่ยนระบบการประกันคณุภาพ

การศึกษา 
5. แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. 

1. ความสัมพันธระหวางการ
ประกันคณุภาพภายในและการ
ประกันคณุภาพ ภายนอก 

2. กรอบแนวทางการประเมิน   
  คุณภาพภายนอก 
3. ข้ันตอนการประกันคณุภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

แบงกลุมปฏิบัติการ 
1. การรวบรวมขอมลู
สารสนเทศ 
2. การสรางเครื่องมือในการ
ติดตามและประเมินผล  
3. การเขียน Best Practice 

 กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

ในปงบประมาณ 2567 

การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 

1.ความสำคญัของ SAR  
2. กระบวนการจัดทำSAR 
3. องคประกอบของ SAR 
4. รูปแบบเลม SAR 

วันท่ี 3 การเขียนผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  

1. ระดับคณุภาพ 
2. วิธีดำเนินการตามแนวทาง PDCA 
3. ผลการดำเนินการ 
4. จุดเดน จุดควรพัฒนา  
และแนวทางการพัฒนา 
5. ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 
6. การจดัทำฐานขอมูลสารสนเทศ 

แบงกลุมปฏิบัติการ 
การเขียนผลการประเมินตนเอง

ของสถานศึกษา  
1. ระดับคณุภาพ 
2. วิธีดำเนินการตามแนวทาง 
PDCA 
3. ผลการดำเนินการ 
4. จุดเดน จุดควรพัฒนา  
และแนวทางการพัฒนา 
5. ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 

แบงกลุมปฏิบัติการ 
การจัดทำลิงก หรือ คิวอารโคด 

ท่ีเช่ือมโยงกับ ฐานขอมูล
สารสนเทศแหลงขอมูลหลักฐาน

อางอิง รองรอยของการ
ปฏิบัติงาน  

และ 
นำเสนอผลการปฏิบัติการ 

 1. วิธีการและการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
2. การจดัเก็บขอมลูในระบบ  
E -SAR และการเช่ือมตอสูการ
ประเมินภายนอก (สมศ.) 

สรุปประเด็นสำคญัและตอบ
ขอซักถาม  ปดการอบรม 



 

ใบสมัครฝกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

การเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 
เทคนิคการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การสรางเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  

และการเขียน Best Practice การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปการศึกษา 2566 
และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR ของ ศพด. สังกัด อปท.  

********************************************************************************** 
1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ชือ่หนวยงานองคการปกครองสวนทองถ่ิน...................................................................................................................    
เลขท่ี......................ตำบล............................อำเภอ.......................จงัหวัด................ระหัสไปรษณีย............................. 

......รุนท่ี 4  วันท่ี 19 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง 

......รุนท่ี 5  วันท่ี 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมฟอรจนู ริ เวอรวิว นครพนม อ. เมือง จงัหวัดนครพนม 

......รุนท่ี 6  วันท่ี 9 – 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอ ศิตา ปริ้นเซส อ.เมือง จ. บุรีรัมย 

......รุนท่ี 7  วันท่ี 30 มิ.ย. – 2 ก.ค. พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยลัปารค อ.เมือง จ. พิษณุโลก 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพทของผูสมัคร 

1    
2    
3    
4    
5    

ชองทางการสมัคร 

  ดาวโหลหนังสือโครงการ /สมัครอบรม/ เขากลุมรุนสแกน QR COODE นี้ 
 
 

 เขากลุมรุนท่ี 4                เขากลุมรุน 5                เขากลุมรุน 6             เขากลุมรุน 7 
                                    

 
 
 
 

หมายเหตุ เอกสารใบนี้ใชสำหรับหนวยงานท่ีตองการใชในการขออนุญาตผูบังคับบัญชา (อปท.) (ไมตองสงให จนท. 
สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
คาลงทะเบียน 

คนละ 3,900 บาท  (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสารประกอบการอบรม 
กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน ช่ือบัญชี 
ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 – 7  สงหลักฐานการโอนเขาไลน
กลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร  ทองสม โทร 085 691 8566 

 
         ลงชื่อ 

     (………………………………………….) 
                          ผูบังคับบัญชา  
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