
 
 
 
 
 
ที ่อว 8206.07/ว0081 ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 

 มหำวิทยำลัยทักษิณ วิทยำเขตพัทลุง  
 170 หมู่ที่ 6 ต ำบลพนำงตุง อ ำเภอควนขนุน  
 จังหวัดพัทลุง 93150 

26  มกรำคม  ๒๕64 

เรื่อง ขอประชำสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร 
เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ผู้อ ำนวยกำร  
 กอกำรศึกษำ/หัวหน้ำส่วน/เจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำสถำนศึกษำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจัดท ำ
 แผนพัฒนำกำรศึกษำ 

สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรพร้อมใบสมัคร จ ำนวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วยมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ได้จัดท ำ 
“โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ของ ศพด. และกองกำรศึกษำ เพ่ือทบทวน
และเตรียมรับกำรตรวจ พร้อมจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570)” โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียน
คนละ ๓,๙๐๐ (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน) และก ำหนดจัดกำรฝึกอบรม จ ำนวน 6 รุ่น ดังนี้ 
  รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 26 - 28 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล บุรีรัมย์  
อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (เบอร์ติดต่อโรงแรมเรย์ โฮเทล บุรีรัมย์ 044 110 767)  
  รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่  5 - 7 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์  
อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (เบอร์ติดต่อโรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ 055 211 288)  
  รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 มีนำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์ 
หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355) 
  รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 2 - 4 เมษำยน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ ำเภอเมือง 
 จังหวัดนครพนม (เบอร์ติดต่อโรงแรมไอโฮเต็ล  042 543 355)  
  รุ่นที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 เมษำยน พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมสตำร์ อ ำเภอเมือง  
จังหวัดระยอง  (เบอร์ติดต่อโรงแรมสตำร์ 038 614 901)  
  รุ่นที่ 6 ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน - 2 พฤษภำคม พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี (เบอร์ติดต่อโรงแรมสุนีย์แกรนด์ 081 265 3388) 

 ในกำรนี้ มหำวิทยำลัยทักษิณ โดยส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน  
เห็นว่ำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำว เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของท่ำนจึงขอประชำสัมพันธ์
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรและขอเรียนเชิญท่ำนจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร
ตำมก ำหนดกำรที่ส่งมำด้วย ทั้งนี้สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเติมและส่งใบสมัครเข้ำร่วมกำรฝึกอบรมได้ที่ 
คุณรสวำรินทร์  ทองสม ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๐๘ ๕๖๙๑ ๘๕๖๖ 
ทำงออนไลน์ https://apps.tsu.ac.th/train หรือผู้ประสำนงำนที่ระบุท้ำยใบสมัคร 

 
          /จึงเรียนมำ 
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 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบและพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จักขอบคุณยิ่ง 

                           ขอแสดงควำมนับถือ 

             
 

           (อำจำรย์ ดร. พลกฤษณ์  คล้ำยวิตภัทร) 
                 ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง 
                        รักษำกำรแทนผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม ฯ      
โทร. 08 5691 8566   



 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ ศพด. และกองการศึกษา  
เพื่อทบทวนและเตรียมรับการตรวจ พร้อมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) 

********************************************************************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
 ตำมหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 368  ลงวันที่ 19 มกรำคม 

2564 เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำโดยอ้ำงถึงหนังสือกระทวง
มหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232  ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทำงกำรทบทวน
แผนพัฒนำกำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนว
ทำงกำรทบทวนน ำแผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่ น เดิมมี ระยะเวลำสี่ปี  (พ .ศ .  3561 –  2564)  
มำทบทวนเป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 – 2565) หนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 
0816.2/ว 368  ลงวันที่ 19 มกรำคม 2564 ได้ก ำหนดให้น ำข้อมูลจำกแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 
– 2565 ) มำทบทวนและปรับใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยพิจำรณำให้มี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำชำติ กำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

 ปัญหำที่พบผู้ปฏิบัติขำดควำมเข้ำใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง ล ำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติ ทักษะ 
ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ กำรจัดท ำเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  กำรเพ่ิมเติมแผน ซึ่งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นผู้รับผิดชอบกำรจัดท ำ  
และแผนพัฒนำกำรศึกษำของ อปท. กองกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท ำ ในรำยละเอียดของแต่ละแผน 
ได้เปลี่ยนแปลงไปหลำยจุดจึงท ำให้กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำมีควำมผิดพลำด ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจใน
กำรที่จะท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ      (พ.ศ. 2566 – 2570) 
  ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นหน่วยงำน
กลำงของมหำวิทยำลัยทักษิณ ที่ด ำเนินกิจกรรมด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน  ผ่ำนกำรจัด
ฝึกอบรม เชิงปฏิบัติกำรในหลักสูตรระยะสั้นได้เล็งเห็นว่ำ บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ
หน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ เพ่ือให้เป็นแผนน ำสู่กำรปฏิบัติได้จริง พร้อมรับกำรตรวจ และสำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
(พ.ศ.2566 – 2570) ได้อย่ำงถูกต้อง จึงได้จัดท ำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรศึกษำ ของ ศพด. และกองกำรศึกษำ เพ่ือทบทวนและเตรียมรับกำรตรวจ พร้อมจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น 

2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจในระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ และกำรจัดท ำเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำ
       ได้อย่ำงถูกต้อง 
 2.3 เพ่ือให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 



 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
    ผู้บริหำรท้องถิ่น, ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ, หัวหน้ำสถำนศึกษำ, นักวิชำกำรศึกษำ, คร,ู เจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบภำยใน,  ผู้ที่สนใจหรือได้รับมอบหมำย   
4. จ านวนผู้เข้าอบรม/รุ่น 
 จ ำนวน 50 คนต่อรุ่น  

5. ระยะเวลาด าเนินการและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม   
 รุ่นที่ 1  ระหว่ำงวันที่ 26 - 28 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล บุรีรัมย์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ (เบอร์ติดต่อโรงแรมเรย์ โฮเทล บุรีรัมย์ 044 110 767)  
 รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 5 - 7  มีนำคม พ.ศ. 2564  ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก (เบอร์ติดต่อโรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ 055 211 288)  
 รุ่นที่ 3  ระหว่ำงวันที่ 19 - 21 มีนำคม  พ.ศ. 2564  ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์ หำดใหญ่
อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355) 
 รุ่นที่ 4  ระหว่ำงวันที่ 2 - 4  เมษำยน  พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
(เบอร์ติดต่อโรงแรมไอโฮเต็ล  042 543 355)  
 รุ่นที่ 5  ระหว่ำงวันที่ 23 - 25  เมษำยน  พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมสตำร์ อ ำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
(เบอร์ติดต่อโรงแรมสตำร์ 038 614 901)  
 รุ่นที่ 6 ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน  -  2 พฤษภำคม  พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุบลรำชธำนี (เบอร์ติดต่อโรงแรมสุนีย์แกรนด์ 081 265 3388)  

6. งบประมาณ 
 6.1 ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เป็นเงินคนละ 3,900 บำท (ไม่รวมค่ำที่
พัก) เพ่ือจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสถำนที่จัด
ฝึกอบรม ค่ำวัสดุ อุปกรณ์เครื่องเขียน และค่ำอินเทอร์เน็ต สำมำรถเบิกได้เต็มจ ำนวนตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น 
พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1) 
 6.2 ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำง ค่ำเบี้ยเลี้ยง ผู้เข้ำฝึกอบรมสำมำรถเบิกจ่ำยจำกต้นสังกัด ตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรแล้ว 

7. วิธีการด าเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม  
           กำรฝึกอบรมเป็นกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีรำยละเอียดพอสังเขปมีดังนี้ 
 7.1 แจกแฟตไรทใ์ห้กับผู้เข้ำอบรมนน ำข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์  

7.2 บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7.3 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (ศพด.) โดยใช้โปรแกรม (ให้ผู้เข้าอบรมน ากลับไปใช้) 
7.4 ฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ... – ....) (มีไฟล์ให้) ของ ศพด.เป็นผู้จัดท า 
7.5 ฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... (มีไฟล์ให้) 
7.6 ฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ  .... (มีไฟล์ให้) 

   7.7 ฝึกปฏิบัติกำรเพ่ิมเติมแผน (มีไฟล์ให้) 
 7.8 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (กองกำรศึกษำ) โดยใช้โปรแกรม  
       (ให้ผู้เข้าอบรมน ากลับไปใช้) 
 7.9 ฝึกปฏิบัติกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ(พ.ศ. ... – ....)  ของ อปท. (มีไฟล์ให้)  
                กองการศึกษา รับผิดชอบในการท า 
  



 
 

8. ประโยชน์ที่จะได้รับ 
   8.1 ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจในระเบียบที่เก่ียวข้อง  
 8.2 ผู้เข้ำอบรมมีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพและสำมำรถจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำได้
ถูกต้อง 
 8.3 ผู้เข้ำอบรมมีควำมรู้และน ำไปใช้ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570)  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม ส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน
มหำวิทยำลัยทักษิณ  

10. ช่องทางการสมัคร 
ตำมรำยละเอียดในใบกำรสมัครเข้ำฝึกอบรมที่แนบมำท้ำยโครงกำรฯ 

11. การช าระค่าลงทะเบียน 
ให้ช ำระค่ำลงทะเบียนก่อนถึงวันฝึกอบรมอย่ำงน้อย 7 วัน โดยกำรโอนผ่ำนธนำคำร   
 
 
 
 

 
 
หมายเหตุ ในน ำหลักฐำนกำรโอนเงินมำในวันลงทะเบียนเข้ำฝึกอบรมเพ่ือยืนยันในกำรรับใบเสร็จ 

12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง 
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำร

และภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ  ซึ่งต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำ
ทั้งหมด 

13. วิทยากรหลัก 
ว่ำที่ร้อยเอกบุญพริษฐ์  เหลืองอุ่มพล 

          ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
 ดร.ทวนธง ครุฑจ้อน 
    ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ สงขลำ มหำวิทยำลัยทักษิณ 

14. การประเมินผลและการติดตาม 
กำรประเมินโดยกำรตอบแบบประเมินโครงกำรหลังกำรฝึกอบรมและกำรประสำนงำนหรือกำรติดตำม

โดยใช้กลุ่มไลน์  

15. อุปกรณ์และเอกสารที่ผู้อบรมต้องน ามาให้ครบถ้วน 
15.1 คอมพิวเตอร์จะเป็นโน๊ตบุ๊คหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็ได้ พร้อมใช้งำนได้อย่ำงดี 

ให้น ำอุปกรณ์เสริมมำด้วย เช่น แผนรองเม้ำ เม้ำ คีย์บอร์ด สำยพวง ฯ 
 
 
  

ธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม 
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 - 7 
 
 
 
 
 

 



 
ก าหนดการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ ศพด. และกองการศึกษา  
เพื่อทบทวนและเตรียมรับการตรวจ พร้อมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) 

********************************************************************************** 
วันแรก      
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม 
วันที่สอง 
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดและกล่ำวต้อนรับโดย ผู้บริหำรส ำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและ 

ภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ 
09.00 - 10.30 น. บรรยำยหัวข้อ “ระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ 
   หนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368  ลงวันที่ 19 มกรำคม 
   2564 

หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนำคม 
2559 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว6056 ลงวันที่ 20 ตุลำคม 
2559 
หนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพเพ่ือจัดท ำ         
    แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. …. – ….) ของ ศพด. เป็นผู้จัดท ำ                    
    (ผู้เข้าอบรมได้รับโปรแกรมและไฟล์เล่มแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้) 
   1. กำรรวบรวมปัญหำควำมต้องกำร 
   2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 1 โดยใช้โปรแกรม 
    2.1 กำรเขียนกลยุทธ์ 
    2.2 กำรเขียนโครงกำร 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร 
13.00 - 14.30 น. 3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 2 โดยใช้โปรแกรม 
    3.1 กำรเขียนยุทธ์ศำสตร์ 
    3.2 กำรเขียนเป้ำประสงค์ 
    3.3 กำรเขียนตัวชี้วัด 
   4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 3 โดยใช้โปรแกรม 
    4.1 กำรเขียนพันธกิจ 
   5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 4 โดยใช้โปรแกรม 
    5.1 กำรประเด็นกำรพัฒนำ 
    5.2 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
    5.3 กำรเขียนวิสัยทัศน์ 
 



 
 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 - 16.30 น. 6. กำรจัดท ำเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. .... – ....) 
   7. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. .... 
   8. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรศึกษำ .... 
วันที่สาม 
08.30 - 10.30  น.     9. กำรกำรทบทวนแผน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด                           
                      ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562 
   10. แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ศพด. ตำม 
   หนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368  ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564 
   สรุปสำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ กำรตรวจสอบ 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถำม   
10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพเพ่ือจัดท ำ  
   แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. …. – ….) ของ อปท. (กองเป็นผู้จัดท ำ)  
   (ผู้เข้าอบรมได้รับโปรแกรมและไฟล์เล่มแผนพัฒนาการศึกษาไปใช้) 
   1. กำรรวบรวมปัญหำควำมต้องกำร 
   2. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 1 โดยใช้โปรแกรม 
    2.1 กำรเขียนกลยุทธ์ 
    2.2 กำรเขียนโครงกำร 
   3. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 2 โดยใช้โปรแกรม 
    3.1 กำรเขียนยุทธ์ศำสตร์ 
    3.2 กำรเขียนเป้ำประสงค์ 
    3.3 กำรเขียนตัวชี้วัด 
12.00 - 13.00 น. พักรับประทำนอำหำร 
13.00 - 14.30 น. 4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 3 โดยใช้โปรแกรม 
    4.1 กำรเขียนพันธกิจ 
   5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 4 โดยใช้โปรแกรม 
    5.1 กำรประเด็นกำรพัฒนำ 
    5.2 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
    5.3 กำรเขียนวิสัยทัศน์ 
14.30 - 14.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง 
14.45 - 15.00 น. 6. กำรกำรทบทวนแผน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย  
   ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562 

7. แนวทำงกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท.  
กองเป็นผู้จัดท ำตำมหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0816.2/ว 368 
ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564 

   สรุปสำระส ำคัญของกำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ กำรตรวจสอบ 
15.00 - 16.30 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถำม   
    พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดกำรอบรม 
    ******************************************************************  



 
การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม   

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ของ ศพด. และกองการศึกษา  

เพื่อทบทวนและเตรียมรับการตรวจ พร้อมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) 
********************************************************************************** 

วิธีการสมัคร   
1. ให้แสกนบาร์โค้คเข้ากลุ่มรุ่นที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม 
2. ดาวโหลดเอกสารโครงการ ติดต่อสอบถาม และสมัครในระบบโดยแสกนบาร์โค้ค หรือเข้า 

https://apps.tsu.ac.th/train/ 
 
 
 
 
    รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 26 - 28 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2564   
    ณ โรงแรมเรย์ โฮเทล บุรีรัมย์ ต ำบลอีสำน อ ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  
    (เบอร์ติดต่อโรงแรม เรย์ โฮเทล บุรีรัมย์ 044 110 767)  
 
    รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 5 - 7  มีนำคม พ.ศ. 2564   
    ณ โรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ อ ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
     (เบอร์ติดต่อโรงแรมเมย์ฟลำวเวอร์ แกรนด์ 055 211 288)  
 
    รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 19  - 21 มีนำคม  พ.ศ. 2564   
    ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์ หำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ  
    (เบอร์ติดต่อโรงแรม บีพี แกรนด์ทำวเวอร์  074 355 355)  
 
    รุ่นที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 2 - 4  เมษำยน  พ.ศ. 2564  
    ณ โรงแรมไอโฮเต็ล อ ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม   
    (เบอร์ติดต่อโรงแรมไอโฮเต็ล  042 543 355)  
 
    รุ่นที่ 5 ระหว่ำงวันที่ 23 - 25  เมษำยน  พ.ศ. 2564  
     ณ โรงแรมสตำร์ อ ำเภอเมือง  จงัหวัดระยอง   
     (เบอร์ติดต่อโรงแรมสตำร์ 038 614 901)  
 
    รุ่นที่ 6 ระหว่ำงวันที่ 30 เมษำยน  -  2 พฤษภำคม  พ.ศ. 2564   
    ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ ำเภอเมืองจังหวัดอุบลรำชธำนี  
    (เบอร์ติดต่อโรงแรมสุนีย์แกรนด์ 081 265 3388) 
ช าระเงินค่าลงทะเบียนโอนผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาเทสโก้โลตัส ป่าพะยอม  

 ชื่อบัญชีภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เลขท่ีบัญชี  672 – 7 – 66511 – 7    
 ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ที่ คุณรสวารินทร์  ทองสม โทร 085 691 8566 

  หมายเหตุ   ให้น าหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเข้าฝึกอบรมเพื่อยืนยันในการรับใบเสร็จ 

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

