
โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ๒๐ ป ขององคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน และระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ” 

................................................................ 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ดวยการพัฒนาคุณภาพมนุษยและการปฏิรูปการศึกษาไทยมีท้ังหนวยงานภาครัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
เอกชน ท่ีรับผิดชอบดําเนินการ โดยเฉพาะการจัดบริการ ดูแล พัฒนาและจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย นั้น ก็มีหลากหลายรูปแบบ 
โดยแตละหนวยงานก็มีมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ท่ีแตกตางกันไปตามภารกิจของหนวยงาน แมวาจะมีการจัดทํา
มาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติตามมติคณะรัฐมนตรี แตในทางปฏิบัติพบวายังมีขอจํากัดมากมายในการใชมาตรฐานดังกลาว     
ท่ีครอบคลุมเฉพาะเด็ก อายุ ๒ - ๕ ป เทานั้น สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยสวนใหญยังตองใชหลายมาตรฐาน เปนภาระงาน         
ดานเอกสารจํานวนมาก ทําใหไมมีเวลาดูแลพัฒนาเด็ก เกิดความสับสน ตองทํางานซ้ําซอน ผลการประเมินก็ไมไดนําไปใชพัฒนา
เทาท่ีควร ในป ๒๕๖๐ คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติจึงเห็นชอบใหคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย 
จัดทํามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติข้ึน เพื่อใชเปนมาตรฐานกลาง ใหทุกหนวยงานใชรวมกันในการประเมิน        
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการ ดูแล พัฒนา และจัดการศึกษา สําหรับเด็กปฐมวัยต้ังแตแรกเกิดถึงกอนเขาประถมศึกษาปท่ี ๑ 
นับวาเปนการปรับกระบวนทัศนใหม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนท่ีต้ัง ถือเปนการวางรากฐานการพัฒนามนุษย   
อยางบูรณาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งจะเปนพลังของ
ชาติในอนาคตจึงไดจัดทําโครงการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวข้ึน 

๒. วัตถุประสงคและประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  
๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 
๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
๒.๓ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับการดําเนินงานกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ปญหาอุปสรรค/

แนวทางแกไขในการดําเนินงาน 
          ๒.๔ เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติจริงในเรื่อง ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระบบประเมิน
ตนเอง ตามมาตรฐานชาติ เชน การบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย บันทึกขอมูลประเมินตนเอง (SAR) 
การประมวลผลคาดัชนีตัวช้ีวัด การประเมินตนเอง เปนตน 

๓. เปาหมาย 
๓.๑  นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
๓.๒  ผูอํานวยการกองการศึกษา / นักวิชาการศึกษา / ผูชวยนักวิชาการศึกษา  
๓.๓  ขาราชการครู / ครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก / ผูชวยครูผูดูแลเด็ก   
 ๓.๔  บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
๓.๕  ขาราชการ/พนักงาน/ลูกจางในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีสนใจ 

๔. ระยะเวลา / สถานท่ีจัดอบรม 
ระหวางวนัท่ี ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน 256๒  ณ โรงแรมเอเชียชะอํา  อ.ชะอํา  จ.เพชรบุรี 

๕. รูปแบบการจัดอบรม 
เปนการบรรยายใหความรู ตอบขอซักถาม แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
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๖. วิทยากรในการฝกอบรม 
 อาจารยสมพร ปยะพันธ  อาจารยสุระศักด์ิ ศรีปาน  อาจารยเลิศพันธุ ศรีเจริญประมง 
 อาจารยภชรดิษฐ แปงจิตต อาจารยสมเกียรติ เติมสุข  อาจารยชนิดา ปอมเสน 
 และ อาจารยอิศกฤตา โลหพรหม 
 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 ผอ.โกมินทร อินรัสพงศ  และ ผอ.สรัญญา แปะทอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

๘. การรับสมัคร 
ผูท่ีประสงคจะเขารับการฝกอบรม กรุณากรอกใบสมัคร และ สงใบสมัครทางโทรสาร มาท่ีหมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๓๓๖  

หรือทาง ไอดีไลน (ID line) : @utk-training  หรือ E-mail : rajamangala.rmutk@gmail.com พรอมแจงการสงท่ีหมายเลข 
๐๙๑ - ๘๑๓๘๒๓๓  และ  ๐๙๑ - ๘๑๓ ๗๓๓๒  ไดทุกวันต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

๙. คาใชจายในการฝกอบรม 
ใชงบประมาณของหนวยงานตนสังกัดของผูเขารับการอบรมโดยสามารถเบิกจายงบประมาณไดเต็มจํานวนตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๕๗ ขอ ๒๘ (๑)
ซึ่งวางขอกําหนดไววา “การฝกอบรมท่ีหนวยงานอื่นของรัฐจัด ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริงในอัตราท่ีหนวยงานผูจัดเรียกเก็บ” 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เปนหนวยงานของรัฐ และมีหนาท่ีหนึ่งในการใหบริการความรูทางวิชาการ         
อปท. จึงสามารถเบิกคาลงทะเบียนไดเต็มจํานวน 

คาลงทะเบียน ทานละ ๕,๒๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาหนังสือคูมือ กระเปาหนัง อาหารกลางวันอาหารวางเครื่องด่ืม 
คาตอบแทนและคาเดินทางของวิทยากร คาจัดสถานท่ีอบรม และคาวัสดุอุปกรณเครื่องเขียนตางๆ ฯลฯ 

สําหรับคาท่ีพัก และคาพาหนะในการเดินทางใหเบิกจายจากงบประมาณตนสังกัดของผูเขารับการอบรม 

๑๐. การชําระคาลงทะเบียน 
เมื่อสมัครแลวกรุณาชําระเงินคาลงทะเบียนผานธนาคาร ณ ท่ีทําการธนาคาร หรือ ตู ATM ธนาคารกรุงไทย 

ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขา ถนนจันทน ช่ือบัญชี “โครงการบริการวิชาการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและความรูสูทองถ่ิน” 
เลขท่ีบัญชี ๐๓๖-๐-๑๘๖๖๓-๗ กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียน  ต้ังแตบัดนี้จนถึงวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ 

เมื่อโอนเงินคาลงทะเบียนแลว กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินใบนําฝาก Pay–In Slip หรือ หลักฐานการโอนเงิน 
ผานตู ATM มาท่ีหมายเลขโทรสาร หรือทาง ไอดีไลน หรือ E-mail เดียวกับท่ีสงใบสมัคร พรอมระบุช่ือผูสมัคร สังกัด อบต./
เทศบาล/อบจ. และเบอรโทรศัพทติดตอกลับใหชัดเจน  

เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบรายช่ือและออกใบเสร็จรับเงิน โปรดนําหลักฐานการโอนเงินมาดวย ๑ ฉบับ    
ในวันลงทะเบียน 

กรณีท่ี อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเปนรายหลักสูตร และโปรดระบุช่ือหลักสูตร      
ช่ือผูเขารวมอบรม ตอนแจงหลักฐานการโอนเงินดวย 

**กรณีมีเหตุขัดของไมสามารถโอนเงินคาลงทะเบียนได  ใหผูเขาอบรมสามารถนําเงินสดมาชําระคาลงทะเบียน 
ณ สถานท่ีอบรมได (ทางมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไมรับเช็ค) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดท่ีหมายเลข ๐๙๑ - ๘๑๓๘๒๓๓  และ  ๐๙๑ - ๘๑๓ ๗๓๓๒  

๑๑. การรับรองผลการฝกอบรม 
ผูเขารับการฝกอบรมไมตํ่ากวา ๘๐% ของระยะเวลาตลอดหลักสูตร จะไดรับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝกอบรม 

จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
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กําหนดการ โครงการฝกอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ๒๐ ป ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
และระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ” 

………………………………………………………………………….. 
วันที ่31 มีนาคม 2562 

 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๓๐ น.  -  รายงานตัวลงทะเบียน / รับเอกสารคูมือประกอบการฝกอบรม 
๑๓.3๐ - ๑๔.๐๐ น.  -  พิธีเปดการฝกอบรม   
  โดย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                  
๑๔.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.  -  การวิเคราะหสรุปประเด็นปญหาเก่ียวกับการพฒันาเด็กปฐมวัยของ อปท.รวมกัน 
                              โดย อาจารยสมพร ปยะพนัธ  อาจารยสรุะศักดิ์ ศรีปาน  อาจารยเลศิพันธุ ศรเีจริญประมง 
      อาจารยภชรดษิฐ แปงจิตต อาจารยสมเกียรต ิเติมสขุ  อาจารยชนดิา ปอมเสน 
     และ อาจารยอิศกฤตา โลหพรหม 
                                   คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

                         ผอ.โกมินทร อินรสัพงศ  และ ผอ.สรัญญา แปะทอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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๐8.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.    - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาต ิ
 โดย ผอ.โกมินทร อินรัสพงศ  จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
๑๓.๐๐ - ๑7.๐๐ น.    - แบงกลุมฐานความรู เรื่อง “ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาต”ิ 
 โดย อาจารยสมพร ปยะพนัธ  และอาจารยภชรดิษฐ แปงจิตต 
       คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
       ผอ.โกมินทร อินรัสพงศ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                                ฐานท่ี ๑ กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ 

                                ฐานท่ี ๒ Data Flow และการแสดงผลรายงานสารสนเทศ 
                                ฐานท่ี ๓ การเชื่อมโยงฐานขอมูลเด็กปฐมวัยระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 

                             - แบงกลุมฐานความรู เรื่อง “ระบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐานชาต”ิ 
 โดย อาจารยสรุะศักดิ์ ศรีปาน  อาจารยสมเกียรติ เติมสุข  
       ผอ.สรัญญา แปะทอง  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                                ฐานท่ี ๑ ระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                                ฐานท่ี ๒ ระบบบันทึกขอมูลพื้นฐานของสถานพฒันาเด็กปฐมวัย 
                                ฐานท่ี ๓ ระบบบันทึกขอมูลประเมินตนเอง (SAR) ตามมาตรฐานชาต ิ
 

               - แบงกลุมฐานความรู เรื่อง “ระบบประเมินตนเองตามมาตรฐานชาต”ิ 
 โดย อาจารยเลศิพนัธุ ศรีเจรญิประมง อาจารยชนิดา ปอมเสน และ อาจารยอิศกฤตา โลหพรหม 
       คณะครศุาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
                                ฐานท่ี ๑ ระบบการประมวลผลคาดัชนตีัวชี้วัดตามมาตรฐานชาต ิ
                                ฐานท่ี ๒ ระบบรายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐานชาต ิ
                                ฐานท่ี ๓ ระบบคลังความรู (e-Learning) ตามมาตรฐานชาติ ดวย Social Media 

 

วันที ่2 เมษายน 2562 
 

๐8.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   - การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
                               โดย ผอ.โกมินทร อินรสัพงศ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ 
๑๓.๐๐ - ๑7.๐๐ น.   - การดําเนนิงานกลไกการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ปญหาอุปสรรค/แนวทางแกไขในการดําเนนิงาน 
                               โดย ผอ.สรัญญา แปะทอง  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หมายเหต ุ: ๑) กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
               ๒) พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม เชา เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. / บาย เวลา ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. 
               ๓) พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 
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ใบสมัครเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร “การพัฒนาเด็กปฐมวัยตามแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ ๒๐ ป ขององคกรปกครอง          
สวนทองถ่ิน และระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามมาตรฐานชาติ” 

 (ระหวางวันท่ี ๓๑ มีนาคม - ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเอเชียชะอํา อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี โทร. ๐๓๒ - ๔๗๓๒๒๒๕) 

 
สังกัด อบต./เทศบาล/อบจ...............................................................................ตําบล...............................................................  

อําเภอ...................................................... จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย.......................................

โทรศัพท........................................................ โทรสาร............................................................ (โปรดระบุรุนท่ีสมัคร) 

ขอสงบุคลากรเขารับการอบรมในรุนดังกลาว ดังนี้ (กรุณาเขียนดวยตัวบรรจงเพื่อการออกใบเสร็จและใบประกาศวุฒิบัตร) 

๑. ช่ือ.............................................................................ตําแหนง................................................โทรศัพทมือถือ.................................... 
    ไอดีไลน (ID line) .............................................       

๒. ช่ือ.............................................................................ตําแหนง................................................โทรศัพทมือถือ.................................... 
    ไอดีไลน (ID line) .............................................        

๓. ช่ือ.............................................................................ตําแหนง................................................โทรศัพทมือถือ.................................... 
    ไอดีไลน (ID line) .............................................       

๔. ช่ือ.............................................................................ตําแหนง................................................โทรศัพทมือถือ.................................... 
    ไอดีไลน (ID line) .............................................        

๕. ช่ือ.............................................................................ตําแหนง................................................โทรศัพทมือถือ.................................... 
    ไอดีไลน (ID line) .............................................       
 

อาหาร   อาหารมุสลิม..........คน   อาหารท่ัวไป...........คน 

                         ( ลงช่ือ )...............................................................ผูแจงรายช่ือ 
                   (...............................................................) 
                                 ตําแหนง................................................................. 

การชําระคาลงทะเบียน (ทานละ ๕,๒๐๐ บาท) 
โอนเงิน : สั่งจายธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชี ออมทรัพย สาขา ถนนจันทน 
ช่ือบัญชี “โครงการบริการวิชาการเพื่อถายทอดเทคโนโลยีและความรูสูทองถ่ิน” เลขท่ีบัญชี ๐๓๖-๐-๑๘๖๖๓-๗ 
หมายเหตุ : การชําระเงินผานทางธนาคาร ผูสมัครจะตองชําระคาธรรมเนียมท่ีทางธนาคารเรียกเก็บเอง 
กรณีมีเหตุขัดของ ไมสามารถโอนเงินคาลงทะเบียนได ใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเงินสดมาชําระ 
คาลงทะเบียน ณ สถานท่ีอบรมได (ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเฉพาะเงินสด ไมรับเช็ค) 

กรอกใบสมัคร และ สงใบสมัครทางโทรสาร มาท่ีหมายเลข ๐ ๒๘๘๐ ๑๓๓๖ หรือทาง ไอดีไลน (ID line) : @utk-training 
หรือ E-mail : rajamangala.rmutk@gmail.com  พรอมแจงการสงท่ี  หมายเลข ๐๙๑ - ๘๑๓๘๒๓๓  และ  ๐๙๑ - ๘๑๓ ๗๓๓๒  
ไดทุกวันต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  


	อาหาร  ( อาหารมุสลิม..........คน  ( อาหารทั่วไป...........คน

