ที่ อว 8206.07/ว0151022135135

สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ 222 หมู 2 ตำบลบานพราว
อำเภอปาพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210
15 กุมภาพันธ 2565

เรื่อง

ขอประชาสัมพันธและขอเรียนเชิญสงบุคลากรเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรียน นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองคการบริหารสวนตำบล/
ผูอำนวยการกองการศึกษา/หัวหนาสวน/เจาหนาที่/หัวหนาสถานศึกษา/ครู/ครูผูดูแลเด็ก/
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
สิ่งที่สงมาดวย รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ ฉบับ
ดวยมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน ไดจัดทำ โครงการ
ฝกอบรมเชิ งปฏิ บั ติการเทคนิคการใชไฟล โปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณ ภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒ นาการศึกษา
(พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)จำนวน 1 รุน ระหวางวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565
ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ในการนี้ มหาวิท ยาลั ยทั กษิ ณ โดยสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภู มิปญ ญาชุมชน เห็ น วา
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกลาวเปนประโยชนตอหนวยงานของทาน จึงขอเชิญทานและบุคลากรเขารวมโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการตามกำหนดการที่ สงมาดวย โดยมี อัตราคาลงทะเบียนคนละ 3,900 (สามพันเการอยบาทถวน)
ทั้งนี้สามารถสมัครออนไลนในระบบสารสนเทศบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ https://apps.tsu.ac.th/train
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ คุณรสวารินทร ทองสม โทรศัพท 085-6918566
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาจัดสงบุคลากรเขารวมการฝกอบรม จักขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย ดร.พลกฤษณ คลายวิตภัทร)
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ พัทลุง
รักษาการแทนผูอำนวยการสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน

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

ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม
โทร/โทรสาร 085 - 6918566

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)
**********************************************************************************
1. หลักการและเหตุผล
ตามหนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
เรื่ อง แนวทางการจั ดทำแผนพั ฒ นาการศึ กษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค ก รปกครองส ว นท องถิ่ น และ
สถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกำหนดแนวทางการจัดทำโดยอางถึงหนังสือกระทวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
การศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น แนวทางการทบทวน
นำแผนพัฒนาการศึกษาทองถิ่นเดิมมีระยะเวลาสี่ป (พ.ศ. 3561 – 2564) มาทบทวนเปนแผนพัฒนาการศึกษา
(พ.ศ. 2561 – 2565) หนั งสื อกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวัน ที่ 19 มกราคม
2564 ไดกำหนดใหนำขอมูลจากแผนพัฒ นาการศึกษา (พ.ศ. 2561 – 2565 ) มาทบทวนและปรับใชในการ
จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ แผนการศึกษาชาติ การปฏิรูปประเทศดานการศึกษา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปญหาที่พบผูปฏิบัติขาดความเขาใจระเบียบที่เกี่ยวของ ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติ ทักษะในการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การจัดทำเลมแผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ แผนปฏิบัติการ
ประจำปการศึกษา การเพิ่มเติมแผน ซึ่งศูนยพัฒนาเด็กเล็กเปนผูรับผิดชอบการจัดทำ และแผนพัฒนาการศึกษา
ของ อปท. กองการศึกษาเปนผูรับผิดชอบในการจัดทำ ในรายละเอียดของแตละแผนไดเปลี่ยนแปลงไปหลายจุด
จึงทำใหผูที่รับผิดชอบตองศึกษาหาความรูความเขาใจเพิ่มเติม
สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เปนหนวยงานกลาง
ของมหาวิ ท ยาลั ย ทั กษิ ณ ที่ ด ำเนิ น กิ จ กรรมดานการบริการวิช าการและภู มิ ป ญ ญาชุ มชนผานการจัด ฝ กอบรม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตรระยะสั้นไดเล็งเห็นวา บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ปฏิบัติหนาที่ในการจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา ตองมีความรูความเขาใจและมีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา เพื่อใหเปนแผนนำสู
การปฏิ บั ติได จริง จึ งได จัดทำโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบั ติ การ “เทคนิ คการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะห ขอมู ลเชิ ง
คุณภาพเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)”ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขาอบรมมีความเขาใจในระเบียบที่เกี่ยวของ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
2.3 เพื่อใหผูเขาอบรม สามารถ
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) (ของ อปท.) และของสถานศึกษาได
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ของสถานศึกษาได
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ของสถานศึกษาได
- เพิ่มเติมแผนได

3. กลุมเปาหมาย
ผู บ ริ ห ารท อ งถิ่ น , ผู อ ำนวยการกองการศึ ก ษา, หั ว หน า สถานศึ ก ษา, นั ก วิ ช าการศึ ก ษา, ครู ,
เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน, ผูที่สนใจหรือไดรับมอบหมาย
4. จำนวนผูเขาอบรม/รุน
จำนวน 50 คนตอรุน
5. ระยะเวลาดำเนินการและสถานที่ในการจัดฝกอบรม
รุนที่ 6 ระหวางวัน ที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อำเภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา (เบอรติดตอโรงแรมคริสตัลหาดใหญ 074-298-788)
6. งบประมาณ
6.1 คาลงทะเบียนอบรมระยะเวลา 3 วัน (หลักสูตร 3 วัน) เปนเงินคนละ 3,900 บาท (ไมรวมคาที่พัก)
เพื่อจายเปนคาตอบแทนวิทยากร คาเอกสาร คาอาหารกลางวัน คาอาหารวางและเครื่องดื่ม คาสถานที่จัดฝกอบรม
คาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียน และคาอินเทอรเน็ต สามารถเบิกไดเต็มจำนวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
คาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2557 ขอ 28 (1)
6.2 ค า ที่ พั ก ค า เดิ น ทาง ค า เบี้ ย เลี้ ย ง ผู เ ข า ฝ ก อบรมสามารถเบิ ก จ า ยจากต น สั ง กั ด ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น พ.ศ. 2555 และฉบับแกไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2558 เมื่อไดรับอนุมัติจากผูบริหารแลว
7. วิธีการดำเนินการและรูปแบบการฝกอบรม
การฝกอบรมเปนการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีรายละเอียดพอสังเขปมีดังนี้
7.1 นำขอมูลลงเครื่องคอมพิวเตอรของผูเขาฝกอบรม
7.2 บรรยายใหความรูเกี่ยวกับระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
7.3 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (ศพด.) โดยใชโปรแกรม (ใหผูเขาอบรมนำกลับไปใช)
7.4 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ... – ....) (มีไฟลให) ของ ศพด.เปนผูจัดทำ
7.5 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. .... (มีไฟลให)
7.6 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา .... (มีไฟลให)
7.7 ฝกปฏิบัติการเพิ่มเติมแผน (มีไฟลให)
7.8 ฝกปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ(กองการศึกษา)โดยใชโปรแกรม(ใหผูเขาอบรมนำกลับไปใช)
7.9 ฝกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา(พ.ศ. ... – ....) ของ อปท. (มีไฟลให)
กองการศึกษา รับผิดชอบในการทำ
8. ประโยชนที่จะไดรับ
8.1 ผูเขาอบรมมีความเขาใจในระเบียบที่เกี่ยวของ มีทักษะการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
8.2 ผูเขาอบรม สามารถ
- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) (ของ อปท.) และของสถานศึกษาได
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ ของสถานศึกษาได
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ของสถานศึกษาได
- เพิ่มเติมแผนได
9. ผูรับผิดชอบโครงการ
ภารกิจบริการวิชาการและนวัตกรรมสังคม สำนักสงเสริมการบริการวิชาการและภูมิปญญาชุมชน
มหาวิทยาลัยทักษิณ

10. ชองทางการสมัคร
ตามรายละเอียดในใบการสมัครเขาฝกอบรมที่แนบมาทายโครงการฯ
11. การชำระคาลงทะเบียน
ใหชำระคาลงทะเบียนกอนถึงวันฝกอบรมอยางนอย 3 วัน โดยการโอนผานธนาคาร
ชื่อบัญชี ภารกิจบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน
เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7
หมายเหตุ ในนำหลักฐานการโอนเงินมาในวันลงทะเบียนเขาฝกอบรมเพื่อยืนยันในการรับใบเสร็จ
12. การมีสิทธิ์รับใบรับรอง
ผูผานการฝกอบรมจะไดรับประกาศนียบัตรรับรองการฝกอบรมจากสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ
ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งตองมีเวลาเขารับการฝกอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาทั้งหมด
13. วิทยากรหลัก
วาที่รอยเอกบุญพริษฐ เหลืองอุมพล
ผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
14. การประเมินผลและการติดตาม
การประเมินโดยการตอบแบบประเมินโครงการหลังการฝกอบรมและการประสานงานหรือการติดตามโดย
ใชกลุมไลน
15. อุปกรณและเอกสารที่ผูอบรมตองนำมาใหครบถวน
15.1 คอมพิ ว เตอร จ ะเป น โน ต บุ ค หรื อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ตั้ ง โต ะ ก็ ได พร อ มใช ง านได อ ย า งดี ให น ำ
อุปกรณเสริมมาดวย เชน แผนรองเมา เมา คียบอรด สายพวง ฯ

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)
**********************************************************************************
วันแรก
13.00 - 16.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการฝกอบรม
วันที่สอง
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดและกลาวตอนรับโดย ผูบริหารสำนักสงเสริมการบริการวิชาการและ
ภูมิปญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
09.00 - 10.30 น. บรรยายหัวขอ “ระเบียบที่เกี่ยวของกับการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
หนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
หนั งสื อกระทรวงมหาดไทย ด วนที่ สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวัน ที่ 2 กัน ยายน
2562
10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง
10.45 - 12.00 น. ปฏิบัติการเรียนรูการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. …. – ….) ของ ศพด. เปนผูจัดทำ
(ผูเขาอบรมไดรับโปรแกรมและไฟลเลมแผนพัฒนาการศึกษาไปใช)
1. การรวบรวมปญหาความตองการ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 1 โดยใชโปรแกรม
2.1 การเขียนกลยุทธ
2.2 การเขียนโครงการ
12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 - 14.30 น. 3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 2 โดยใชโปรแกรม
3.1 การเขียนยุทธศาสตร
3.2 การเขียนเปาประสงค
3.3 การเขียนตัวชี้วัด
4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 3 โดยใชโปรแกรม
4.1 การเขียนพันธกิจ
5. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 4 โดยใชโปรแกรม
5.1 การประเด็นการพัฒนา
5.2 การวิเคราะห SWOT Analysis
5.3 การเขียนวิสัยทัศน

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.

พักรับประทานอาหารวาง
6. การจัดทำเลมแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. .... – ....)
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปงบประมาณ พ.ศ. ....
8. การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปการศึกษา ....
9. การการทบทวนแผน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด
ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
10. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ ศพด. ตาม
หนังสือกระทวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 368 ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564
สรุปสาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม
พักรับประทานอาหารวาง
ปฏิบัติการเรียนรูการใชโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. …. – ….) ของ อปท. (กองเปนผูจัดทำ)
(ผูเขาอบรมไดรับโปรแกรมและไฟลเลมแผนพัฒนาการศึกษาไปใช)
1. การรวบรวมปญหาความตองการ
2. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 1 โดยใชโปรแกรม
2.1 การเขียนกลยุทธ
2.2 การเขียนโครงการ
3. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 2 โดยใชโปรแกรม
3.1 การเขียนยุทธศาสตร
3.2 การเขียนเปาประสงค
3.3 การเขียนตัวชี้วัด
พักรับประทานอาหาร
4. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 3 โดยใชโปรแกรม
4.1 การเขียนพันธกิจ
5. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพครั้งที่ 4 โดยใชโปรแกรม
5.1 การประเด็นการพัฒนา
5.2 การวิเคราะห SWOT Analysis
5.3 การเขียนวิสัยทัศน
พักรับประทานอาหารวาง
6. การการทบทวนแผน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลงวันที่ 2 กันยายน 2562
7. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570) ของ อปท.
กองเป น ผู จั ด ทำตามหนั ง สื อ กระทวงมหาดไทย ด ว นที่ สุ ด ที่ มท 0816.2/ว 368
ลงวันที่ 19 ม.ค. 2564
สรุปสาระสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ขั้นตอนการปฏิบัติ การตรวจสอบ
แลกเปลี่ยนเรียนรู รับฟงขอเสนอแนะ และตอบขอซักถาม
พิธีมอบเกียรติบัตรและปดการอบรม
******************************************************************

โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

เทคนิคการใชไฟลโปรแกรมวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2566 – 2570)
ของ อปท. และของ ศพด. (ทุกแผน)
**********************************************************************************
1. ผูสมัครอบรมกรอกรายละเอียดดังตอไปนี้
ชือ่ หนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่น...................................................................................................................
เลขที.่ .....................ตำบล............................อำเภอ.......................จังหวัด................ระหัสไปรษณีย.............................
.......รุนที่ 6 ระหวางวันที่ 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ อ. หาดใหญ จ. สงขลา
ลำดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ - สกุล

ตำแหนง

เบอรโทรศัพทของผูสมัคร

ใหผูสมัครทุกทานสแกน QR COODE เขากลุมรุน เพื่อรับทราบการเตรียมตัวเขาอบรม
2. ใหถายรูปใบสมัครสงในไลนกลุมรุน
รุนที่ 6 อำเภอหาดใหญ จ. สงขลา

ดาวโหลเอกสาร หรือสมัครในระบบสแกน QR COODE

คาลงทะเบียน
คนละ 3,900 บาท (สามพั น เก า ร อ ยบาทถ ว น) (รวมค า อาหารกลางวั น อาหารว า งและเครื่ อ งดื่ ม
คาเอกสารประกอบการอบรม กระเปาเอกสาร และประกาศนียบัตรฯ) ชำระคาลงทะเบียนผานบัญชี ภารกิจบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ ธนาคารกรุงไทย สาขาควนขนุน เลขที่บัญชี 672 – 7 – 66511 – 7 สงหลักฐานการ
โอนเขาไลนกลุมรุนและนำมาแสดงในวันเขาอบรม ติดตอสอบถาม คุณรสวารินทร ทองสม โทร 085 691 8566
ลงชื่อ
(………………………………………….)
ผูบังคับบัญชา

