ที่ อน 001.6/2562

163 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงรำย 57210
2 พฤษภำคม 2562

เรื่อง เชิญร่วมอบรมหลักสูตร
“เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ(คศ.3) เกณฑ์ใหม่(ว 23/2561)
สาหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.”
เรียน นำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก, ครู ศพด. สังกัด อปท.ทุกแห่ง
ตำมที่ คณะกรรมกำรกลำงข้ำรำชกำรฯ(ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำร
ในกำรประเมินผลงำนข้ำรำชกำร หรือพนักงำนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำท้องถิ่นให้มีหรือเลื่อนวิทยฐำนะสูงขึ้น ซึ่ง
มุ่งประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่จริง โดยวัดจำกสัมฤทธิ์ผลของงำน และคุณภำพของผู้เรียนเป็นสำคัญ
โดยจะมีกำรประเมิน ที่แตกต่ำงไปจำกเกณฑ์ เดิม ท ำให้เกิดควำมสับ สนในแนวทำงกำรปฏิ บั ติ ทั้งเรื่อ งคุ ณ สมบั ติ
ร ะ ย ะ เว ล ำ ร ว ม ทั้ ง ก ำ ร ด ำ เนิ น ก ำ ร ใน ช่ ว ง เป ลี่ ย น ผ่ ำ น จ ำ ก ห ลั ก เก ณ ฑ์ เก่ ำ สู่ ห ลั ก เก ณ ฑ์ ให ม่
ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในแนวทำงปฏิบัติ และสำมำรถปฏิบัติได้ ถูกต้อ ง ตำมหลักเกณฑ์กำร

ในวันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี และ วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม
ประเมิน ดังกล่ำว ทีมงำนอรุณี ดอทเน็ต จึงจัดโครงกำรอบรมนี้ข้ึน

2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา
จึงเรียนมำโปรดเพื่อทรำบและพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรม/ส่งบุคลำกรในหน่วยงำน ของท่ำน เข้ำร่วมอบรม
ตำมควำมเหมำะสม
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยเข็มชำติ พิมพิลำ)
หัวหน้ำทีมงำน arunee.net 09 3131 9069
การชาระค่าลงทะเบียน
1) โอนชาระเงินล่วงหน้า 1,500 บาท บัญชีกสิกรไทย นายเข็มชาติ พิมพิลา เลขบัญชี 455 2 13601 8
สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำยมหำรำช เชียงรำย หรือ กรุงไทย น.ส.มินตรา พิมพิลา เลขบัญชี 982 3 00337 8
สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย

2) (ถ้าไม่โอนล่วงหน้า) สามารถชาระค่าลงทะเบียนหน้างานได้(1,900 บาท)

ตารางการอบรม
1. หลักเกณฑ์และวิธกี ำรประเมินผลงำนเพื่อเลื่อนวิทยฐำนะครูชำนำญกำรพิเศษ(คศ.๓)
เกณฑ์ใหม่ (ว 23/2561)
- ระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่ง
- ชั่วโมงกำรปฏิบัตงิ ำน
- วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
- กำรพัฒนำตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด (คูปอง 10,000 บำท)
- ผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ (๕ ปีกำรศึกษำ)
- เกณฑ์กำรประเมิน, ผู้ประเมิน, วิธกี ำรประเมิน
- เอกสำรที่จะใช้ยื่นขอประเมิน
- กำรดำเนินกำรยื่นขอประเมิน
- กำรแต่งตัง้
- เอกสำร และแบบฟอร์มต่ำง ๆ ไฟล์ Word
2. กำรจัดแฟ้มเตรียมประเมินผลงำนที่เกิดจำกกำรปฏิบัตหิ น้ำที่ 3 ด้ำน 13 ตัวชีว้ ัด
พร้อมตัวอย่ำง ไฟล์ Word สำมำรถนำไปปรับใช้ได้ทันที

13.0 – 16.00

พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน

09.00 – 12.00

3. แผนพัฒนำตนเอง(ID PLANและตัวอย่ำงกำรเขียนแผนพัฒนำ
ตนเองสำหรับครูปฐมวัย ไฟล์ Word สำมำรถนำไปปรับใช้ได้
4. PLC ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ กับกำรเชื่อมโยงวิทยฐำนะ
พร้อมตัวอย่ำง กำรขอจัดตั้งกลุ่ม และตัวอย่ำงกำรบันทึก
5. ฯลฯ

- ลงทะเบียนหน้าห้องฝึกอบรม 08.00-09.00 น.
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เวลา 10.30 น. และ 14.30
- กาหนดการ เนื้อหา สาระ การฝึกอบรม
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

สิ่งที่ท่านจะได้รับ… (1) CD ข้อมูล 1 แผ่น พร้อมคู่มือ 1 เล่ม (2) ตัวอย่างแฟ้มงาน 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด (3) ขั้นตอนและตัวอย่าง PLC
(4) ตัวอย่างการเขียน ID Plan ปฐมวัย สาหรับครู ศพด. (5) ตัวอย่างการเขียน วฐ.1 และ วฐ.2
(6) และอื่น ๆ ฯลฯ
สารองที่นั่ง โทร 09 3131 9069 ไอดี ไลน์ : krucyber เฟส : ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต

กาหนดการอบรม 2 หลักสูตร ลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 บาท(2 หลักสูตร 2,900 บาท)
__________________________________
หลักสูตร ที่ 1 “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561) โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)”

1) วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
2) วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
การชาระค่าลงทะเบียน 1) โอนชำระ 1,500 บำท บัญชีกสิกรไทยนำยเข็มชำติ พิมพิลำ เลขบัญชี 455 2 13601 8 สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำย เชียงรำย
หรือ กรุงไทย น.ส.มินตรำ พิมพิลำ เลขบัญชี 982 3 00337 8 สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย
2) (ถ้ำไม่โอนล่วงหน้ำ) สำมำรถชำระค่ำลงทะเบียนหน้ำงำนได้(1,900 บำท)

หลักสูตรที่ 2 “เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ(คศ.3) เกณฑ์ใหม่(ว 23/2561) สาหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.”
1) วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
2) วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
การชาระค่าลงทะเบียน 1) โอนชำระ 1,500 บำท บัญชีกสิกรไทยนำยเข็มชำติ พิมพิลำ เลขบัญชี 455 2 13601 8 สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำย เชียงรำย
หรือ กรุงไทย น.ส.มินตรำ พิมพิลำ เลขบัญชี 982 3 00337 8 สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย
2) (ถ้ำไม่โอนล่วงหน้ำ) สำมำรถชำระค่ำลงทะเบียนหน้ำงำนได้(1,900 บำท)

หมายเหตุ ท่ำนสำมำรถเลือกอบรมเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือจะเข้ำร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ก็ได้
ลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 บำท (ลง 2 หลักสูตร 2,900 บาท)

ที่ อน 001.5/2562

163 หมู่ 1 ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย
จังหวัดเชียงรำย 57210
2 พฤษภำคม 2562

เรื่อง เชิญส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพครู หลักสูตร
“การจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก (ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561)
โดยใช้ ม าตรฐานสถานพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวัย แห่ ง ชาติ เป็ น มาตรฐานในการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)”
เรียน นายก อปท. , ครู , หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง
ตำมที่ พระรำชบั ญ ญั ติกำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 6
ว่ำด้วยมำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ บัญญัติ ให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก จัดระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
เพื่อ พัฒ นำคุณ ภำพและมำตรฐำนกำรศึก ษำโดยให้ป ฏิบั ติตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรประกันคุณ ภำพฯ พ.ศ. 2561
ในกำรนี้ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้ องถิ่น ได้มีหนังสือสั่งกำรด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806 ลงวันที่ 1 มีนำคม 2562
กำหนดให้ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทุกแห่งดำเนินกำรจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพ และประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ศูนย์พั ฒ นำเด็ก เล็ก โดยให้ใช้มำตรฐำนสถำนพั ฒ นำเด็ กปฐมวัย แห่งชำติ พ.ศ. 2562 เป็ นมำตรฐำนในกำรประเมิ น
คุณภำพภำยในของศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก ตัง้ แต่ปีกำรศึกษำ 2562 เป็นต้นไป
ดังนัน้ ทีมงำนอรุณี ดอทเน็ต จึงจัดอบรมหลักสูตรนี้ ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
สำมำรถจัดระบบประกันคุณภำพ และประเมินคุณ ภำพภำยในศูนย์พัฒนำเด็ กเล็ก ภำยใต้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็ก
ปฐมวัยแห่งชำติ ได้ โดยจะจัดอบรมในวันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัด

อุบลราชธานี และ วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จังหวัดนครราชสีมา (โอน)
ลงทะเบียน ท่ำนละ 1,500 บำท หรือประสงค์จ ะไปชาระค่าลงทะเบี
าลงทะเบียนหน้ างานต้
งาน องชาระ ท่ านละ 1,900 บาท
(มากกว่าโอน) รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 09 3131 9069
จึงเรียนมำ เพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำเข้ำรับกำรอบรม/ส่งบุค ลำกรเข้ำรับ กำรอบรม ในวัน เวลำ และ
สถำนที่ตำมแจ้ง
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำยเข็มชำติ พิมพิลำ)
ทีมงำน arunee.net ๐๙ ๓๑๓๑ ๙๐๖๙

ตารางการอบรมหลักสูตร “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561)
โดยใช้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ เป็นมำตรฐำนในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตำมหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)” ลงทะเบียน 08.00 – 09.00
09.00 - 15.00

1. แนวทางการดาเนินงานการ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561
1) กำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
o วิธีกำร เอกสำร/หลักฐำน และร่องรอย/คำสั่ง/ประกำศ ที่เกี่ยวข้อง
2) กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก โดยใช้มำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ พ.ศ.2562
o ขัน้ ตอนและวิธีกำรจัดทำมำตรฐำน คำสั่ง/ประกำศ ที่เกี่ยวข้อง
3) กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
o ขัน้ ตอนและวิธีกำรจัดทำแผนฯ ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก คำสั่ง/ประกำศ ที่เกี่ยวข้อง
4) กำรดำเนินกำรตำมแผนทีก่ ำหนดไว้
5) กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
o คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรประเมินมำตรฐำน และเครื่องมือประเมินมำตรฐำนฯ
6) กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำศูนย์พัฒนำเด็กเล็กให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ
o คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบฯ/เครื่องมือประเมิน และรำยงำนผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
7) กำรจัดทำ และส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (SAR)
o คำสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมกำรจัดทำรำยงำนฯ(SAR) และกำรเขียนรำยงำนฯ(SAR) ของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
8) กำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงต่อเนื่อง
o วิธีกำร เอกสำร/หลักฐำน และร่องรอย

2. แนวทางการใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษา
และการประเมินคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)
1) กำรนำมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ สูก่ ำรปฏิบัติ ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
2) กำรกำรจัดแฟ้ม และเอกสำร/หลักฐำน/ร่องรอย เพื่อประเมินมำตรฐำนสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยแห่งชำติ

กาหนดการอบรม 2 หลักสูตร ลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 บาท(2 หลักสูตร 2,900 บาท)
__________________________________
หลักสูตร ที่ 1 “การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก(ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2561) โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติเป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.(ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว 806)”

1) วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
2) วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
การชาระค่าลงทะเบียน 1) โอนชำระ 1,500 บำท บัญชีกสิกรไทยนำยเข็มชำติ พิมพิลำ เลขบัญชี 455 2 13601 8 สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำย เชียงรำย
หรือ กรุงไทย น.ส.มินตรำ พิมพิลำ เลขบัญชี 982 3 00337 8 สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย
2) (ถ้ำไม่โอนล่วงหน้ำ) สำมำรถชำระค่ำลงทะเบียนหน้ำงำนได้(1,900 บำท)

หลักสูตรที่ 2 “เตรียมประเมินวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ(คศ.3) เกณฑ์ใหม่(ว 23/2561) สาหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท.”
1) วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี
2) วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล
จังหวัดนครราชสีมา
การชาระค่าลงทะเบียน 1) โอนชำระ 1,500 บำท บัญชีกสิกรไทยนำยเข็มชำติ พิมพิลำ เลขบัญชี 455 2 13601 8 สำขำห้ำแยกพ่อขุนเม็งรำย เชียงรำย
หรือ กรุงไทย น.ส.มินตรำ พิมพิลำ เลขบัญชี 982 3 00337 8 สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย
2) (ถ้ำไม่โอนล่วงหน้ำ) สำมำรถชำระค่ำลงทะเบียนหน้ำงำนได้(1,900 บำท)

หมายเหตุ ท่ำนสำมำรถเลือกอบรมเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หรือจะเข้ำร่วมอบรมทั้ง 2 หลักสูตร ก็ได้
ลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 บำท (ลง 2 หลักสูตร 2,900 บาท)

