ที่ อว 8206.07/ว 0175 0221351

สำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน
มหำวิทยำลัยทักษิณ 222 หมู่ 2 ตำบลบ้ำนพร้ำว
อำเภอป่ำพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
2 มีนำคม 2565

เรื่อง

ขอประชำสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร

เรียน นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด/นำยกเทศมนตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล/
ผู้อำนวยกำรกองกำรศึกษำ/หัวหน้ำส่วน/เจ้ำหน้ำที่/หัวหน้ำสถำนศึกษำ/ครู/ครูผู้ดูแลเด็ก/
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย
สิ่งที่ส่งมำด้วย รำยละเอียดโครงกำร จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยมหำวิทยำลัยทักษิณ โดยสำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิ ชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ได้จัดทำโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติกำรเทคนิคกำรใช้ไฟล์ โปรแกรมวิเครำะห์ ข้อมูลเชิงคุณ ภำพเพื่อจัดทำแผนพัฒ นำกำรศึกษำ
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน) รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 เมษำยน 2565 ณ โรงแรม
บรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี นั้น
ในกำรนี้ มหำวิท ยำลั ยทั กษิณ โดยส ำนักส่ งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภู มิปัญ ญำชุมชน เห็ นว่ำ
โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรฯ ดังกล่ำวเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนของท่ำน จึงขอเชิญท่ำนและบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำร
ฝึกอบรมเชิงปฏิบั ติกำรตำมกำหนดกำรที่ส่งมำด้วย โดยมีอัตรำค่ำลงทะเบียนคนละ 3,900 (สำมพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
ทั้งนี้สำมำรถสมัครออนไลน์ในระบบสำรสนเทศบริกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ https://apps.tsu.ac.th/train
หรือสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณรสวำรินทร์ ทองสม โทรศัพท์หมำยเลข 08 5691 8566
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำจัดส่งบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงควำมนับถือ

(อำจำรย์ ดร.พลกฤษณ์ คล้ำยวิตภัทร)
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริกำรวิชำกำรและชุมชนสัมพันธ์ พัทลุง
รักษำกำรแทนผู้อำนวยกำรสำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน ปฏิบัติหน้ำที่แทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยทักษิณ

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

ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม
โทร. 08 5691 8566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)
**********************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตำมหนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกรำคม 2564
เรื่ อง แนวทำงกำรจั ดท ำแผนพั ฒ นำกำรศึ กษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่น และ
สถำนศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทำงกำรจัดทำโดยอ้ำงถึงหนังสือกระทวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562 เรื่อง ซักซ้ อมแนวทำงกำรทบทวนแผนพัฒนำ
กำรศึกษำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำในสังกัดองค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทำงกำรทบทวน
นำแผนพัฒนำกำรศึกษำท้องถิ่นเดิมมีระยะเวลำสี่ปี (พ.ศ. 3561 – 2564) มำทบทวนเป็นแผนพัฒนำกำรศึกษำ
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนั งสื อกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกรำคม
2564 ได้กำหนดให้นำข้อมูลจำกแผนพัฒ นำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2561 – 2565 ) มำทบทวนและปรับใช้ในกำร
จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยพิจำรณำให้มีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศำสตร์จังหวัด ยุทธศำสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติ แผนกำรศึกษำชำติ กำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน
ปัญหำที่พบผู้ปฏิบัติขำดควำมเข้ำใจระเบียบที่เกี่ยวข้อง ลำดับขั้นตอนกำรปฏิบัติ ทักษะในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ กำรจัดทำเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ แผนปฏิบัติกำร
ประจำปีกำรศึกษำ กำรเพิ่มเติมแผน ซึ่งศูนย์พัฒนำเด็กเล็กเป็นผู้รับผิดชอบกำรจัดทำ และแผนพัฒนำกำรศึกษำ
ของ อปท. กองกำรศึกษำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดทำ ในรำยละเอียดของแต่ละแผนได้เปลี่ยนแปลงไปหลำยจุด
จึงทำให้ผู้ที่รับผิดชอบต้องศึกษำหำควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มเติม
สำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ เป็นหน่วยงำนกลำง
ของมหำวิท ยำลั ย ทั กษิ ณ ที่ ด ำเนิ น กิจ กรรมด้ำนกำรบริกำรวิช ำกำรและภู มิ ปั ญ ญำชุ มชนผ่ ำนกำรจัด ฝึ กอบรม
เชิงปฏิบัติกำรในหลักสูตรระยะสั้นได้เล็งเห็นว่ำ บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้ำที่ในกำรจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีทักษะในกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้เป็นแผนนำสู่
กำรปฏิบั ติได้จริง จึ งได้จัดทำโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “เทคนิคกำรใช้ไฟล์โปรแกรมวิ เครำะห์ ข้อมูลเชิง
คุณภำพเพื่อจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)”ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ
2.3 เพื่อให้ผู้เข้ำอบรม สำมำรถ
- จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) (ของ อปท.) และของสถำนศึกษำได้
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ของสถำนศึกษำได้
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำได้
- เพิ่มเติมแผนได้

3. กลุม่ เป้าหมาย
ผู้ บ ริ ห ำรท้ อ งถิ่ น , ผู้ อ ำนวยกำรกองกำรศึ ก ษำ, หั ว หน้ ำ สถำนศึ ก ษำ, นั ก วิ ช ำกำรศึ ก ษำ, ครู ,
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน, ผู้ที่สนใจหรือได้รับมอบหมำย
4. จานวนผู้เข้าอบรม/รุ่น
จำนวน 50 คนต่อรุ่น
5. ระยะเวลาดาเนินการและสถานที่ในการจัดฝึกอบรม
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 เมษำยน 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
(เบอร์ติดต่อโรงแรมบรรจงบุรี 077-489-111)
6. งบประมาณ
6.1 ค่ำลงทะเบียนอบรมระยะเวลำ 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เป็นเงินคนละ 3,900 บำท (ไม่รวมค่ำที่พัก)
เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนวิทยำกร ค่ำเอกสำร ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ ำอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม ค่ำสถำนที่จัดฝึกอบรม
ค่ำวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียน และค่ำอินเทอร์เน็ต สำมำรถเบิกได้เต็มจำนวนตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28 (1)
6.2 ค่ ำ ที่ พั ก ค่ ำ เดิ น ทำง ค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง ผู้ เข้ ำ ฝึ ก อบรมสำมำรถเบิ ก จ่ ำ ยจำกต้ น สั ง กั ด ตำมระเบี ย บ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บริหำรแล้ว
7. วิธีการดาเนินการและรูปแบบการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมเป็นกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีรำยละเอียดพอสังเขปมีดังนี้
7.1 นำข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้ำฝึกอบรม
7.2 บรรยำยให้ควำมรู้เกี่ยวกับระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.3 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ (ศพด.) โดยใช้โปรแกรม (ให้ผู้เข้าอบรมนากลับไปใช้)
7.4 ฝึกปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. ... – ....) (มีไฟล์ให้) ของ ศพด.เป็นผู้จัดทา
7.5 ฝึกปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. .... (มีไฟล์ให้)
7.6 ฝึกปฏิบัติกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ .... (มีไฟล์ให้)
7.7 ฝึกปฏิบัติกำรเพิ่มเติมแผน (มีไฟล์ให้)
7.8 ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ(กองกำรศึกษำ)โดยใช้โปรแกรม(ให้ผู้เข้าอบรมนากลับไปใช้)
7.9 ฝึกปฏิบัติกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ(พ.ศ. ... – ....) ของ อปท. (มีไฟล์ให้)
กองการศึกษา รับผิดชอบในการทา
8. ประโยชน์ที่จะได้รับ
8.1 ผู้เข้ำอบรมมีควำมเข้ำใจในระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ
8.2 ผู้เข้ำอบรม สำมำรถ
- จัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) (ของ อปท.) และของสถำนศึกษำได้
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ ของสถำนศึกษำได้
- จัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ ของสถำนศึกษำได้
- เพิ่มเติมแผนได้
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ภำรกิจบริกำรวิชำกำรและนวัตกรรมสังคม สำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและภูมิปัญญำชุมชน
มหำวิทยำลัยทักษิณ

10. ช่องทางการสมัคร
ตำมรำยละเอียดในใบกำรสมัครเข้ำฝึกอบรมที่แนบมำท้ำยโครงกำรฯ
11. การชาระค่าลงทะเบียน
ให้ชำระค่ำลงทะเบียนก่อนถึงวันฝึกอบรมอย่ำงน้อย 3 วัน โดยกำรโอนผ่ำนธนำคำร
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7
หมายเหตุ ในนำหลักฐำนกำรโอนเงินมำในวันลงทะเบียนเข้ำฝึกอบรมเพื่อยืนยันในกำรรับใบเสร็จ
12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง
ผู้ผ่ำนกำรฝึกอบรมจะได้รับประกำศนียบัตรรับรองกำรฝึกอบรมจำกสำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและ
ภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ ซึ่งต้องมีเวลำเข้ำรับกำรฝึกอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำทั้งหมด
13. วิทยากรหลัก
ว่ำที่ร้อยเอกบุญพริษฐ์ เหลืองอุ่มพล
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
14. การประเมินผลและการติดตาม
กำรประเมินโดยกำรตอบแบบประเมินโครงกำรหลังกำรฝึกอบรมและกำรประสำนงำนหรือกำรติดตำมโดย
ใช้กลุ่มไลน์
15. อุปกรณ์และเอกสารที่ผู้อบรมต้องนามาให้ครบถ้วน
15.1 คอมพิ ว เตอร์ จ ะเป็ น โน๊ ต บุ๊ ค หรื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ตั้ ง โต๊ ะ ก็ ได้ พร้ อ มใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำ งดี ให้ น ำ
อุปกรณ์เสริมมำด้วย เช่น แผนรองเม้ำ เม้ำ คีย์บอร์ด สำยพวง ฯ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)
**********************************************************************************
วันแรก
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรม
วันที่สอง
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิดและกล่ำวต้อนรับโดย ผู้บริหำรสำนักส่งเสริมกำรบริกำรวิชำกำรและ
ภูมิปัญญำชุมชน มหำวิทยำลัยทักษิณ
09.00 - 10.30 น. บรรยำยหัวข้อ “ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ
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
หนั งสื อกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน
2562
10.30 - 10.45 น. พักรับประทำนอำหำรว่ำง
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. …. – ….) ของ ศพด. เป็นผู้จัดทำ
(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.
14.45 - 16.30 น.
วันที่สาม
08.30 - 10.30 น.

10.30 - 10.45 น.
10.45 - 12.00 น.

12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

14.30 - 14.45 น.
14.45 - 15.00 น.

15.00 - 16.30 น.

พักรับประทำนอำหำรว่ำง
6. กำรจัดทำเล่มแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. .... – ....)
7. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ....
8. กำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรประจำปีกำรศึกษำ ....
9. กำรกำรทบทวนแผน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย ด่วนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562
10. แนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ศพด. ตำม
หนังสือกระทวงมหำดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564
สรุปสำระสำคัญของกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ กำรตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถำม
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
ปฏิบัติกำรเรียนรู้กำรใช้โปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. …. – ….) ของ อปท. (กองเป็นผู้จัดทำ)
(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
พักรับประทำนอำหำร
4. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 3 โดยใช้โปรแกรม
4.1 กำรเขียนพันธกิจ
5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพครั้งที่ 4 โดยใช้โปรแกรม
5.1 กำรประเด็นกำรพัฒนำ
5.2 กำรวิเครำะห์ SWOT Analysis
5.3 กำรเขียนวิสัยทัศน์
พักรับประทำนอำหำรว่ำง
6. กำรกำรทบทวนแผน ตำมหนังสือกระทรวงมหำดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยำยน 2562
7. แนวทำงกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท.
กองเป็ น ผู้ จั ด ท ำตำมหนั ง สื อ กระทวงมหำดไทย ด่ ว นที่ สุ ด ที่ มท 081 6.2/ว 368
ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564
สรุปสำระสำคัญของกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำ ขั้นตอนกำรปฏิบัติ กำรตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และตอบข้อซักถำม
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดกำรอบรม
******************************************************************

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการใช้ไฟล์โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)
**********************************************************************************
1. ผู้สมัครอบรมกรอกรำยละเอียดดังต่อไปนี้
ชื่อหน่วยงำนองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น...................................................................................................................
เลขที่......................ตำบล............................อำเภอ.......................จังหวัด................ระหัสไปรษณีย์.............................
รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 24 – 26 เมษำยน 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (เบอร์ติดต่อ
โรงแรมบรรจงบุรี 077-489-111)
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

ให้ผู้สมัครทุกท่านสแกน QR COODE เข้ากลุ่มรุ่น เพื่อรับทราบการเตรียมตัวเข้าอบรม
2. ให้ถ่ำยรูปใบสมัครส่งในไลน์กลุ่มรุ่น
รุ่นที่ 2 อ.เมือง จ.สุรำษร์ธำนี

ดำวโหลเอกสำร หรือสมัครในระบบสแกน QR COODE

ค่าลงทะเบียน
คนละ 3,900 บำท (สำมพั น เก้ ำ ร้ อ ยบำทถ้ ว น) (รวมค่ ำ อำหำรกลำงวั น อำหำรว่ ำ งและเครื่ อ งดื่ ม
ค่ำเอกสำรประกอบกำรอบรม กระเป๋ำเอกสำร และประกำศนียบัตรฯ) ชำระค่ำลงทะเบียนผ่ำนบัญชี ภำรกิจบริกำร
วิชำกำร มหำวิทยำลัยทักษิณ ธนำคำรกรุงไทย สำขำควนขนุน เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 ส่งหลักฐำนกำร
โอนเข้ำไลน์กลุ่มรุ่นและนำมำแสดงในวันเข้ำอบรม ติดต่อสอบถำม คุณรสวำรินทร์ ทองสม โทร 085 691 8566
ลงชื่อ
(………………………………………….)
ผู้บังคับบัญชำ

