ที่ พิเศษ 1/2563

28 หมู่ 1 ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
จังหวัดเชียงราย 57210
27 พฤษภาคม 2563

เรื่อง เชิญร่วมอบรมหลักสูตรการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้มาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการเตรียมประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น สำหรับครูสังกัด อปท.
(ตาม ว23/2561)
เรียน นายก อปท. , หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารโครงการ จำนวน 1 ชุด
เนื่องจากปัจจุบันมีระเบียบ หลักเกณฑ์/ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและ
พัฒนาบุคลากร สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งการเลื่อนเงินเดือน การประเมิน
เพื่ อ ให้ มี ห รื อ เลื่ อ นวิ ท ยฐานะสู ง ขึ้ น การจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพภายใน ตลอดจนการจั ด ทำหลั ก สู ต ร
สถานศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดังนั้น ครูและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้อง
จึงจะสามารถพัฒนาตนและพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต ได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดทำโครงการอบรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพครู/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม
รายละเอียดตามโครงการที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
จึงเรียนมา เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้ารับการอบรม/ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ใน
วัน เวลา และสถานที่ตามแจ้ง
ขอแสดงความนับถือ

(นายเข็มชาติ พิมพิลา)
ทีมงาน arunee.net ๐๙ ๓๑๓๑ ๙๐๖๙

โครงการอบรมเพื่ อ พั ฒ นาศัก ยภาพครู และบุ ค ลากรขององค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ่ น หลัก สูต ร “การ
จัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการ
เตรียมประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น สำหรับครูสังกัด อปท.(ตาม ว23/2561)”
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบนั สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกแห่ง ได้นำระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้กับระบบการบริหารการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มีการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน เป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากรทุ ก คนในศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก โดยในการ
ดำเนินงานจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัด เข้ามา
มีส่วนรวมในการกำหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมิน ผล พั ฒ นา/ปรับปรุง ร่วมคิด ร่วมทำ ช่วยกั น
ผลักดันให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยรวม
ดังนั้น หัวหน้าศูนย์ฯ, ครู ตลอดจนบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทุกคน จะต้องตระหนักและทำความเข้าใจ”ระบบประกันคุณภาพการศึกษา” เพื่อนำสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภ าพ นอกจากนั้นการเสริมสร้ างขวัญ กำลังใจให้กับ ครูก็เป็น สำคัญ จึ งต้องพัฒ นาทั้ ง
“งาน” และ “คน” ควบคู่กันไป ทีมงานอรุณี ดอทเน็ต จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครู หลักสูตรนี้ ขึน้
2. วัตถุประสงค์ เพื่อให้
1) ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
2) ผู้เข้ารับการอบรมรู้ และเข้าใจถึงแนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน
จนสามารถนำไปพัฒนา/ปรับปรุง/จัดระบบประกัน คุณภาพภายในของ ศพด. ได้
3) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานต้นสังกัดและสาธารณชน
4) ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ ศพด.
5) ผู้เข้ารับการอบรมทราบและเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ ตาม ว ๒๓/๒๕๖๑
6) ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเขียนคำขอรับการประเมิน, เขียนรายงานการปฏิบัติหน้าที่ รู้แนวทาง
ในการจัดเตรียมงาน/เตรียมแฟ้มเพื่อรับการประเมินจากผู้ประเมิน
7) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียน ID PLAN ได้
8) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถจัดตั้งกลุ่ม PLC และสามารถปฏิบัติกิจกรรม PLC ได้
9) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถบันทึก PPR ได้
10) ผู้เข้ารับการอบรม เกิดวิสัยทัศน์ในการคิด และเขียนเชิงกลยุทธ์
11) เสริมสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ทีมงานอรุณีดอทเน็ต วิทยากร : นายเข็มชาติ พิมพิลา
4. รูปแบบการดำเนินการจัดอบรมฯ บรรยาย Power point ประกอบสื่อเอกสาร
5. วัน เวลา และสถานที่
1) วันเสาร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
2) วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมวสุ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
3) วันเสาร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) วันอาทิตย์ ที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
5) วันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
6) วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
7) วันเสาร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแม่ยมพาเลส อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
8) วันอาทิตย์ ที่ 26 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
9) วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10) วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
11) วันเสาร์ ที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
12) วันอาทิตย์ ที่ 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมเอเซีย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
13) วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสบายโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
14) วันอาทิตย์ ที่ 16 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1) ผู้ เข้า รับ การอบรม มี ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ยวกั บ ระบบประกั น คุณ ภาพการศึก ษาและเข้ าใจถึ ง
แนวทางในการดำเนินงานการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน จนสามารถนำไปพัฒนา/ปรับปรุง/จัดระบบ
ประกันคุณภาพภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้
2) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียนรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรายงานต้นสังกัดและสาธารณชน
3) ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4) ผู้เข้ารับการอบรม ทราบและเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะ จนสามารถเขียนคำ
ขอรับการประเมิน, เขียนรายงานการปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนรู้แนวทางในการ จัดเตรียมงาน/เตรียมแฟ้มเพื่อรับ
การประเมินจากจากผู้ประเมินและสามารถบันทึก PPR ได้
5) ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเขียน ID PLAN, จัดตั้งกลุ่ม PLC และสามารถปฏิบัติกิจกรรม PLC ได้
6) ผู้เข้ารับการอบรม เกิดวิสัยทัศน์ในการเขียนและคิดเชิงกลยุทธ์ และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
7. การชำระเงินค่าลงทะเบียน ชำระโดยการโอนก่อนวันเข้ารับการอบรม ท่านละ 1,500 บาท
กสิกรไทย นายเข็มชาติ พิมพิลา 455 2 13601 8 สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งรายมหาราช เชียงราย
หรือ กรุงไทย บัญชี น.ส.มินตรา พิมพิลา เลขบัญชี 982 3 00337 8 สาขาเซ็นทรัล เชียงราย
8. ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคู่มือประกอบการอบรมพร้อม CD วุฒิบัตร อาหารกลางวันและอาหารว่าง

ตารางการอบรม(ลงทะเบียน 08.00 – 09.00)
09.00 – 12.00
1. การเตรียมประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น(ตาม ว23/2561)”
1.1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานฯ เกณฑ์ใหม่ (ว23/2561)
- ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง : ชั่วโมงการปฏิบัติงาน
- วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
- การพัฒนาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด (คูปอง 10,000 บาท)
- ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(5 ปีการศึกษา)
- เกณฑ์การประเมิน, ผู้ประเมิน, วิธีการประเมิน
- เอกสารที่จะใช้ยื่นขอฯ : การดำเนินการยื่นขอประเมิน
- การแต่งตั้ง - เอกสาร และแบบฟอร์มต่าง ๆ ไฟล์ Word ฯลฯ
1.2 การจัดแฟ้มเตรียมประเมินผลงานฯ 3 ด้าน 13 ตัวชี้วัด
พร้อมตัวอย่าง ไฟล์ Word สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
1.3 การเขียนแผนพัฒนาตนเอง (ID PLAN) ไฟล์ Word สามารถนำไปปรับใช้ได้
1.4 PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ กับการเชื่อมโยงวิทยฐานะ พร้อมตัวอย่าง
การขอจัดตั้งกลุ่ม และตัวอย่างการบันทึก ไฟล์ Word สามารถนำไปปรับใช้ได้
1.5 PPR และตัวอย่างการบันทึก
… เป็นที่ปรึกษาจนกว่าจะผ่านการประเมิน …

13.00 – 16.00
2. การจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามกฎกระทรวง 2561
โดยใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.1 การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของ ศพด. โดยใช้ มฐ.สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ ว 806 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562
2.2 การจัดทำแผนการจัดการศึกษาของ ศพด.
1) แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว5232 ลว.2 ก.ย. 2562
2) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
3) แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2563
2.3 การกำหนดมาตรฐาน และค่าเป้าหมาย ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.4 การจัดทำแฟ้มเตรียมประเมินมาตรฐาน
2.5 การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
2.6 การรายงานการประเมินคุณภาพภายใน พร้อมตัวอย่างการเขียน SAR
3. การจัดทำ/ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ศพด. 2563

หมายเหตุ…… เบรกเช้า 10.30 - 10.50 เบรกบ่าย 14.30 - 14.50 อาหารกลางวัน 12.00 - 13.00 (ตารางนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม)

