
 
 
 
 
ที่ อว 8206.07/ว 0063                    สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 

                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 170  หมู 6 ตำบลพนางตุง  
          อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  93150 

  16   กุมภาพันธ  2566  

เรื่อง ขอเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 รุน 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล/ 
ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาที่/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

สิ่งที่สงมาดวย โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ พรอมใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดกำหนดจัด
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษา 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 3 รุน ดังน้ี   

รุนที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวังใต อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี  
 รุนที่ 2 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะ ไพนแอปเปล โฮเต็ล อ.เมือง จ.กระบ่ี 

รุนที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ จ.สงขลา  

ในการน้ี มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน จึงขอเชิญทาน
สงบุคลากรเขารวมโครงการ โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 บาท และหากทานมีความประสงคเขารวมโครงการ
ติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดที่ คุณรสวารินทร ทองสม ภารกิจบริหารและสารสนเทศ โทรศัพท 08 5691 8566 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม QR Code 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาเขารวม หรือจัดสงบุคลากรเขารวม จักขอบคุณย่ิง 
                       

              ขอแสดงความนับถือ              

            
       (อาจารย ดร.นิชากรณ  พันธคง) 
                          ผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ปฏิบัติหนาที่แทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
ภารกิจบริหารและสารสนเทศ 
คุณรสวารินทร ทองสม  โทร. 08 5691 8566      QR Code 

รายละเอียดฝกอบรม 



 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

การเตรยีมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 
“เทคนคิการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การสรางเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  

การเขียน Best Practice การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ปการศึกษา 2565 
และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR” ของ ศพด. สังกัด อปท.  

............................................................................ 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/21409 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2562 เรื่องการซักซอมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแหง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใชเปนมาตรฐานใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ต้ังแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป เพ่ือใหสถานศึกษา
ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพ่ือการพัฒนา สงเสริม กำกับดูแล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 47 ที่กำหนดใหสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ดังน้ัน เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ใหเขมแข็งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25651 โดยอาศัยกระบวนการดำเนินการ
พัฒนาคุณภาพดวยวงจรคุณภาพแบบ PDCA และเพ่ือเตรียมความพรอมรองรับการประเมินภายนอก(สมศ.) 
หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ จึงจัดทำโครงการน้ี เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่เก่ียวของมีความรูความ
เขาใจในกระบวนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เช่ือมโยงสูการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)  
ที่สมบูรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและนำผลการประเมินการจัด
การศึกษาสูการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะทอนตัวตนที่ชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

2.3 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอกใน
ปงบประมาณ 2567 

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

4. จำนวนผูเขาอบรม/รุน 
 จำนวน 50 คนตอรุน  



 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ในการจัดฝกอบรม   
รุนที่ 1 วันที่ 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมวังใต อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี  

 รุนที่ 2 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะ ไพนแอปเปล โฮเต็ล อ.เมือง จ.กระบ่ี 
รุนที่ 3 วันที่ 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ จ.สงขลา  

6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม คาที่
พัก) เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องด่ืม คาสถานที่จัด
ฝกอบรม คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกได เต็มจำนวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 
2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาที่พัก คาเดินทาง คาเบ้ียเลี้ยง ผูเขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีการบรรยายและฝกปฏิบัติโดยกิจกรรมกลุม  

8. ประโยชนที่จะไดรับ 
 1. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา 
 2. ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและนำผลการประเมินการจัดการศึกษา
สูการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่สะทอนตัวตนที่ชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

3. ผูเขารับการอบรมมีความรูและความเขาใจเพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอกใน
ปงบประมาณ 2567 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางรสวารินทร ทองสม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ  

10. ชองทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมาทายโครงการฯ 

11. การชำระคาลงทะเบียน 
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วัน โดยการโอนผานธนาคาร   
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

 

 

 

ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พทัลุง 
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษณิ 
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 
(หมายเหตุ ไมรับชำระคาลงทะเบียนดวยเงินสดหนางาน) 
 

 

 

 

 

 



 

 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการ

และภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซึ่งตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
ทั้งหมด 

13. วิทยากรหลัก 
อาจารยภาดา มานพศิลป 

    ผูเช่ียวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  

14. การประเมินผลและการติดตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตาม

โดยใชกลุมไลน 

15. อุปกรณและเอกสารทีผู่อบรมตองนำมาใหครบถวน 
1. คอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรต้ังโตะก็ได พรอมอุปกรณเสริม สายพวงอ่ืนๆ 

สามารถใชงานไดดี  
2. แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2565 
3. มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
4. รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2564 

16. สิ่งที่ผูเขาอบรมจะไดรับ 
 1. ไฟลระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
 2. ไฟล (word)รูปแบบรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 
 3. ไฟลโปรแกรมที่ตองใชในการประเมินผลเพ่ือจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของสถานศึกษา 

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



กำหนดการฝกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา การเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 

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

 
หมายเหตุ – กำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะ

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

การดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
2. หลักการประกันคุณภาพภายใน 
3. แนวทางการประกันคุณภาพภายใน 
4. จุดเปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
5. แนวทางการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาในสังกัด อปท. 

1. ความสัมพันธระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพ ภายนอก 

2. กรอบแนวทางการประเมิน   
  คุณภาพภายนอก 
3. ขั้นตอนการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา 

แบงกลุมปฏิบัติการ 
1. การรวบรวมขอมูล
สารสนเทศ 
2. การสรางเครือ่งมือในการ
ติดตามและประเมินผล  
3. การเขียน Best Practice 

 กรอบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอก  

ในปงบประมาณ 2567 

การเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา 

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

วันท่ี 3 การเขียนผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา  

1. ระดับคุณภาพ 
2. วิธีดำเนินการตามแนวทาง PDCA 
3. ผลการดำเนินการ 
4. จุดเดน จุดควรพัฒนา  
และแนวทางการพัฒนา 
5. ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ 
6. การจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ 

แบงกลุมปฏิบัติการ 
การเขียนผลการประเมินตนเอง

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

แบงกลุมปฏิบัติการ 
การจัดทำลิงก หรือ คิวอารโคด 

ท่ีเชื่อมโยงกับ ฐานขอมูล
สารสนเทศแหลงขอมูลหลักฐาน

อางอิง รองรอยของการ
ปฏิบัติงาน  

และ 
นำเสนอผลการปฏิบัติการ 

 1. วิธีการและการประเมิน
คุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
2. การจัดเก็บขอมูลในระบบ  
E -SAR และการเชื่อมตอสูการ
ประเมินภายนอก (สมศ.) 

สรุปประเด็นสำคัญและตอบ
ขอซักถาม  ปดการอบรม 



 

ใบสมัครฝกอบรม 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  

การเตรียมความพรอมรับการประเมินภายนอก หลังจากสถานการณโควิด-19 ในปงบประมาณ 2567 
เทคนิคการรวบรวมขอมูลสารสนเทศ การสรางเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล  

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

********************************************************************************** 
1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ช่ือหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น...................................................................................................................    
เลขที่......................ตำบล............................อำเภอ.......................จังหวัด................ระหัสไปรษณีย............................. 

รุนท่ี 1  วันท่ี 28 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมวังใต อ.เมืองสุราษฎรธานี จ.สุราษฎรธานี 
 รุนท่ี 2  วันท่ี 1 – 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566  ณ โรงแรมเดอะ ไพนแอปเปล โฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 

รุนท่ี 3  วันท่ี 5 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงแรมเดอะรีเจนซี หาดใหญ จ.สงขลา 
 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพทของผูสมัคร 
1    
2    
3    
4    
5    

ชองทางการสมัคร 
ใหผูสมัครอบรมสแกน QR COODE นีเ้พื่อเขาสมัครและเขากลุมรุนใน Google Form 
 
          รุนที่ 1 จ.สุราษฎรธานี                      รุน 2 จ.กระบี ่                         รุน 3 จ.สงขลา........... 

 
 

  
 
 

หมายเหตุ เอกสารใบน้ีใชสำหรับหนวยงานที่ตองการใชในการขออนุญาตผูบังคับบัญชา (อปท.) (ไมตองสงให จนท. 
สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
 

คาลงทะเบียน 
คนละ 3,900 บาท  (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องด่ืม คาเอกสารประกอบการอบรม 

กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบญัชี ธนาคารกรงุไทย สาขาควนขนนุ ชื่อบญัชี 
ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทกัษิณ เลขที่บญัช ี672 – 7 – 66511 – 7  สงหลักฐานการโอนเขาไลน
กลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร  ทองสม โทร 085 691 8566 

 
         ลงช่ือ 

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