
 
 
 
 

ท่ี อว 8206.07/ว0002๓๙๗๐                    สํานักสงเสริมการบริการวชิาการและภูมิปญญาชุมชน 
                                     มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตําบลบานพราว  

          อําเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210 

   4  มกราคม  2565  

เรื่อง ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตําบล/ 
ผูอํานวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาท่ี/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/ 
หรือผูท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําบัญชี 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จํานวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทํา 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทํา SAR ประจําปการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. โดยมีอัตรา
คาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน) และกําหนดจัดการฝกอบรม จํานวน 3  รุน   

รุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 11 – 13 กุมภาพันธ  2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา (เบอรติดตอโรงแรมคริสตัลหาดใหญ 0 7429 8788) 

รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 18 – 20 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อําเภอเมือง. 
จังหวัดกระบี่  (เบอรติดตอ 0 7561 1582) 

รุนท่ี 3 ระหวางวันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี (เบอรติดตอโรงแรมบรรจงบุรี 0 7748 9111) 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน  
เห็นวาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว เปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากร
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกําหนดการท่ีสงมานี้ ท้ังนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและ
สงใบสมัครเขารวมการฝกอบรม ผานระบบ https://apps.tsu.ac.th/train ไดท่ีคุณรสวารินทร  ทองสม  
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม โทรศัพท 08 5691 8566  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
                       

       ขอแสดงความนับถือ 

             
     (อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร) 
               ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง 
                        รักษาการแทนผูอํานวยการสํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน 
 
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม    

โทรศัพท 08 5691 8566 



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทํา SAR ประจําปการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. 

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

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0816.3/21409 ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื่องการซักซอมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ให
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแหง นํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใชเปนมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการเพ่ือการพัฒนา สงเสริม กํากับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให เ กิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา ๔๗ ท่ีกําหนดใหสถานศึกษามี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ประกอบกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหง
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนดฯ 
จึงใหสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการ ดังนี้ 

1. กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตและระดับแตละ
ประเภทการศึกษาตามท่ีประกาศกระทรวงกําหนด 

2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ดําเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สูเปาหมายท่ีกําหนดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา และประเมินการบริหารอ่ืนๆ 
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยนําผลการประเมิน การตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ผลการประเมินมาตรฐาน ผลการประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา และการประเมินอ่ืน ๆ  
มาเขียนรายงานการประเมินตนเองและสงใหหนวยงานตนสังกัดเปนประจําทุกป 
 ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ใหเขมแข็งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยอาศัยกระบวนการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพดวยวงจรคุณภาพแบบ PDCA สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ 
จึงจัดทําโครงการนี้ เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสูการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสมบูรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
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2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและเชื่อมโยงการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2.2 เพ่ือใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและนําผลการประเมินการจัด
การศึกษาสูการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะทอนตัวตนท่ีชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

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

4. จํานวนผูเขาอบรม/รุน 
 จํานวน 30 คนตอรุน  

5. ระยะเวลาดําเนินการและสถานท่ีในการจัดฝกอบรม   
รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 11 – 13 กุมภาพันธ 2565  ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อําเภอหาดใหญ 

จังหวัดสงขลา อําเภอ หาดใหญ จังหวัดสงขลา (เบอรติดตอโรงแรมคริสตัลหาดใหญ 0 7429 8788)  
       รุนท่ี 2 ระหวางวันท่ี 18 – 20 กุมภาพันธ 2565  ณ โรงแรมกระบี่รอยัล  อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัด
กระบี  (เบอรติดตอ 0 7561 1582) 

      รุนท่ี 3  ระหวางวันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ  2565  ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี 
จังหวัดสุราษฎรธานี (เบอรติดตอโรงแรมบรรจงบุรี 0 7748 9111) 

6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วนั (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม คาท่ีพัก) 
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานท่ีจัด
ฝกอบรม คาวัสดุ อุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอร เน็ต สามารถเบิกได เต็มจํานวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 
2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาท่ีพัก คาเดินทาง คาเบี้ยเลี้ยง ผูเขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดําเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
ฝกศึกษา ใหความพรอมฝกทําจริงโดยใชขอมูลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผูอบรมสังกัดอยู 

8. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 8.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและเชื่อมโยงการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 8.2 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาในการวิเคราะหขอมูลและนําผลการประเมินการจัดการศึกษา 
สูการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะทอนตัวตนท่ีชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สํานักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
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10. ชองทางการสมัคร 
ตามรายละเอียดการสมัครท่ีแนบมาทายโครงการฯ 

11. การชําระคาลงทะเบียน 
ใหชําระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 7 วันโดยการโอนผานธนาคาร (ไมรับเงินสดหนางาน) 
 
 
 

 
หมายเหตุ ในนําหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสํานักสงเสริมการบริการวิชาการ

และภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึงตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลา
ท้ังหมด 

13. วิทยากรหลัก 
คุณภาดา มานพศิลป 

         ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
 วาท่ีรอยเอกบุญพริษฐ  เหลืองอุมพล 
         วิทยากรเครือขายการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

14. การประเมินผลและการติดตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตาม

โดยใชกลุมไลน 

15. อุปกรณและเอกสารท่ีผูอบรมตองนํามาใหครบถวน 
15.1 คอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได พรอมอุปกรณเสริม สายพวงอ่ืน ๆ 

สามารถใชงานไดดี  
15.2 แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2564  
15.3 มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีประกาศใชในการดํางานตามประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา (ถามี) 
15.4 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2563 (ถามี) 

16. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมจะไดรับ 
 1. ไฟลระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
 2. ไฟล (word) รูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 3. ไฟลโปรแกรมประมวลผลขอมูลเพ่ือชวยในการการทํา SAR ไดเร็วข้ึน 

17. มาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิค 19 ในหองอบม 
 17.1 ผูเขาอบรมทุกทานตองผานการตรวจวัดอุณหภูมิ 
 17.2 ผูเขาอบรมตองสวมหนากากอนามัยตลอดเวลาการฝกอบรม 
 17.3 ผูเขาอบรมตองลางมือดวยเจลแอลกอฮอลกอนเขาหองอบรม 
 17.4 ผูเขาอบรมตองนั่งเวนระยะหางตามท่ีผูจัดกําหนดให (หางไมนอยกวา 1 เมตร) 
 
 

ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน อําเภอควนขนุน 
ช่ือบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทํา SAR ประจําปการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. 

วันแรก   
13.00 - 16.00 น. - ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม 
วันที่สอง   
08.30 - 09.00 น. - พิธีเปดการฝกอบรม 
09.00 - 10.30 น. - กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

- แนวคิดเก่ียวกับการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักการบริหารการควบคุม
คุณภาพ (วงจรคุณภาพ PDCA) 

10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. - หลักเกณฑและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  
  1) การกําหนดมาตรฐานและการกําหนดคาเปาหมายในการจัดการศึกษา  
  2) การกําหนดจุดเนนมาตรฐานการศึกษา 
  3) การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาสูการจัดทาํแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจําป 

(ฝกปฏิบัติศึกษา) 
  4) การรางโครงการและกําหนดตัวบงชี้ความสาํเร็จที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (ฝกปฏิบัตศึิกษา) 
  5) การรายงานผลการดําเนนิงานโครงการ (ฝกปฏิบัตศึิกษา) 
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. - หลักเกณฑและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบตัิ (ตอ)  
14.30 – 14.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 – 16.30 น - การจัดทํารายงานการประเมิน (SAR) สวนที่ 1 
วันที่สาม   
08.30 - 10.30 น. - การจัดทํารายงานการประเมิน (SAR) สวนที่ 2  
10.30 - 10.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
10.45 - 12.00 น. - การจัดทํารายงานการประเมิน (SAR) สวนที่ 2 (ตอ)  

ฝกปฏิบัติการเขียนรายงานผลการจัดการศึกษารายมาตรฐาน  
12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30 น. - การประเมินคุณภาพภายในโดยตนสังกัด 
14.30 - 14.45 น. - พักรับประทานอาหารวาง 
14.45 - 16.00 น. - การจัดเก็บขอมูลในระบบ E -SAR และระบบ NCCS 
16.00 - 16.30 น. - สรุปประเด็นสําคัญและตอบขอซักถาม  ปดการอบรม 

 

หมายเหตุ - กําหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 
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โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดทํา SAR ประจําปการศึกษา 2564 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. สังกัด อปท. 

********************************************************************************** 
วิธีการสมัคร   

1. ใหแสกนบารโคดเขากลุมรุนท่ีตองการเขารวมฝกอบรม 
2. ดาวโหลดเอกสารโครงการ ติดตอสอบถาม และสมัครในระบบโดยแสกนบารโคค หรือเขา 

https://apps.tsu.ac.th/train/ 
 
 
 
 
 
ทุกทานตองเขากลุมไลน รุนฝกอบรม เพ่ือรับทราบการเตรียมขอมูลและเอกสารตาง ๆ กอนเขาอบรม 
 

รุนท่ี 1  ระหวางวันท่ี 11 – 13 กุมภาพันธ  2565   
ณ โรงแรมคริสตัล อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  
(เบอรติดตอ 0 7429 8788)  

 
 
 

รุนท่ี 2  ระหวางวันท่ี 18 – 20 กุมภาพันธ  2565   
ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี    
(เบอรติดตอ 0 7561 1582)  

     
 
 
      

รุนท่ี 3  ระหวางวันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ 2565   
ณ โรงแรมบรรจงบุรี อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี  

    (เบอรติดตอโรงแรมบรรจงบุรี 0 7748 9111) 
 

 
 ชําระเงินคาลงทะเบียนโอนผานธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน อ.ควนขนุน  

 ช่ือบัญชีภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เลขท่ีบัญชี  672 – 7 – 66511 – 7    
 ติดตอสอบถามการลงทะเบียนไดท่ี คุณรสวารินทร  ทองสม โทรศัพท 08 5691 8566 

    หมายเหตุ  ใหนําหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

https://apps.tsu.ac.th/train/

