
 

 
 
 

ท่ี อว 8206.07/ว015312 015           สำนักสงเสริมการบริการวชิาการและภูมิปญญาชุมชน 
                            มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตำบลบานพราว  

          อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง  93210 

   17  กุมภาพันธ  2565    

เรื่อง ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ รุน 4 - 7 

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

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 1 ฉบับ 

ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการสงเสริมการบริการวิชาการและ 
ภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทำ โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัต ิการ การจัดทำ SAR ประจำปการศึกษา 2564  
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดเก็บ SAR ในระบบ E-SAR, ระบบ NCCS ของ ศพด. 
สังกัด อปท. โดยมีอัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน) และกำหนดจัดการฝกอบรม 
จำนวน 4  รุน   

รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 1 – 3 เมษายน 2565  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง 
รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 22 – 24 เมษายน  2565 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม  2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนดทาวเวอร อ.หาดใหญ จ. สงขลา     
รุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมมรกต ทวิน  อ. เมือง จ. ชุมพร   

ในการนี ้  มหาว ิทยาล ัยทักษิณ โดยสำนักส งเสริมการบริการว ิชาการและภูม ิป ญญาชุมชน  
เห็นวาโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกลาว เปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากร
เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการที ่สงมานี้ ทั ้งนี ้สามารถสมัครเขารวมการฝกอบรม  
ผานระบบ https://apps.tsu.ac.th/train หรือติดตอสอบถามเพ่ิมเติมไดท่ี คุณรสวารินทร ทองสม ภารกิจบริการ
วิชาการและนวัตกรรมสังคม โทรศัพท 08 5691 8566  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 
 

              ขอแสดงความนับถือ 

                      
     (อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร) 
               ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง 
                        รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ปฏิบัติหนาท่ีแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม  โทร. 08 5691 8566   



 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

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

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

ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0816.3/21409 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 
เรื ่องการซักซอมแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กในสังกัดทุกแหง นำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติใชเปนมาตรฐานในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัด
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินการเพื่อการพัฒนา สงเสริม กำกับดูแล และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม ตามมาตรา ๔๗ ที่กำหนดใหสถานศึกษามีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั ้นพื ้นฐานและการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบ
กับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ ๓ ใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดฯ จึงใหสถานศึกษาในสังกัด
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตและระดับแตละ
ประเภทการศึกษาตามท่ีประกาศกระทรวงกำหนด 

2. จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
3. ดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา โดยมุ งเนนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

สูเปาหมายท่ีกำหนดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
4. ประเมินและตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

แผนพัฒนาการศึกษา และประเมินการบริหารอ่ืนๆ 
5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยนำผลการประเมิน การตรวจสอบคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ผลการประเมินมาตรฐาน ผลการประเมินตามหลักสูตรของสถานศึกษา และการประเมินอื่นๆ  
มาเขียนรายงานการประเมินตนเองและสงใหหนวยงานตนสังกัดเปนประจำทุกป 
 ดังนั้น เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
ใหเขมแข็งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยอาศัยกระบวนการดำเนินการพัฒนา
คุณภาพดวยวงจรคุณภาพแบบ PDCA สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  
จึงจัดทำโครงการนี้ เพื่อใหบุคลากรทางการศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีเชื่อมโยงสูการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสมบูรณของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 
  



2. วัตถุประสงค  
 2.1 เพื่อใหผู เขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและเชื่อมโยงการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในการวิเคราะหขอมูลและนำผลการประเมินการจัด
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 4 ระหวางวันท่ี 1 – 3 เมษายน  2565  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง 

 โทร 038 – 614 - 901-7 
 รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 22 – 24 เมษายน  2565 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
  โทร 075 - 841 888 
 รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม  2565 ณ โรงแรมบีพี แกรนด ทาวเวอร อ.หาดใหญ จ. สงขลา 
  โทร 074 355 355        
 รุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม  2565 ณ โรงแรมมรกต ทวิน  อ. เมือง จ. ชุมพร   
  โทร 077 502999 ตอ 2 
6. งบประมาณ 
 6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวม คาท่ีพัก)  
เพ่ือจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานท่ีจัดฝกอบรม 
คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1) 
 6.2 คาที ่พัก คาเดินทาง คาเบี ้ยเลี ้ยง ผู เขาฝกอบรมสามารถเบิกจายจากตนสังกัด ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2561 เม่ือไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว 

7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม  
ฝกศึกษา ใหความพรอมฝกทำจริงโดยใชขอมูลของศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ีผูอบรมสังกัดอยู 

8. ประโยชนท่ีจะไดรับ 
 8.1 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจและเชื่อมโยงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 8.2 ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาในการวิเคราะหขอมูลและนำผลการประเมินการจัดการศึกษา 
สูการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีสะทอนตัวตนท่ีชัดเจนของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
 
 
 



 

10. ชองทางการสมัคร 
ผานระบบ https://apps.tsu.ac.th/train หรือ ตามรายละเอียดในใบสมัครท่ีแนบมาทายโครงการฯ  

11. การชำระคาลงทะเบียน 
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 2 วันโดยการโอนผานธนาคาร  
 
 
 

 
หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพ่ือยืนยันในการรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ

ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ  ซ่ึงตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาท้ังหมด 

13. วิทยากรหลัก 
อาจารยภาดา มานพศิลป 

         ผูเชี่ยวชาญดานการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
 วาท่ีรอยเอกบุญพริษฐ  เหลืองอุมพล 
         วิทยากรเครือขายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

14. การประเมินผลและการติดตาม 
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดย

ใชกลุมไลน 

15. อุปกรณและเอกสารท่ีผูอบรมตองนำมาใหครบถวน 
15.1 คอมพิวเตอรจะเปนโนตบุคหรือเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะก็ได พรอมอุปกรณเสริม สายพวงอื่นๆ 

สามารถใชงานไดดี  
15.2 แผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา 2564  
15.3 มาตรฐานการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ประกาศใชในการดำงานตามประกันคุณภาพภายใน

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

16. ส่ิงท่ีผูเขาอบรมจะไดรับ 
 1. ไฟลระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 
 2. ไฟล (word) รูปเลมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 
 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  
ช่ือบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
 
 

 

 

 

 

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


 
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) การเชื่อมโยงมาตรฐานการศึกษาสูการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำป 

(ฝกปฏิบัติศึกษา) 
  4) การรางโครงการและกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา 

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 
 



 
ใบสมัครโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

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

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

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

รุนท่ี 4 ระหวางวันท่ี 1 – 3 เมษายน  2565  ณ โรงแรมสตาร คอนแวนชั่น อ. เมือง จ. ระยอง 
รุนท่ี 5 ระหวางวันท่ี 22 – 24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมแกรนดฟอรจูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 
รุนท่ี 6 ระหวางวันท่ี 11 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมบีพีแกรน ทาวนเวอร อ.หาดใหญ จ. สงขลา  
รุนท่ี 7 ระหวางวันท่ี 20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมมรกต ทวิน  อ. เมือง จ. ชุมพร   

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง เบอรโทรศัพทของผูสมัคร 
1    
2    
3    
4    
5    
6    

  

2. ใหผูสมัครทุกทานสแกน QR COODE เขากลุมรุน เพ่ือรับทราบการเตรียมตัวเขาอบรม 
3. ใหถายรูปใบสมัครสงในไลนกลุมรุน 

รุนท่ี 4 จ. ระยอง                 รุนท่ี 5 จ. นครศรี                รุนท่ี 6 จ. สงขลา                  รุนท่ี 7 จ. ชุมพร                  
           
 
 
 
 
คาลงทะเบียน 

คนละ 3,900 บาท (สามพันเการอยบาทถวน)  (รวมคาอาหารกลางวัน อาหารวางและเครื่องดื่ม คาเอกสาร
ประกอบการอบรม กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาควน
ขนุน ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขท่ีบัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 สงหลักฐานการโอน
เขาไลนกลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร  ทองสมโทร 085 691 8566 
        ลงชื่อ 

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


