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หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ“นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสาหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017”

หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เห็นความสาคัญ ของการพัฒนาครู และมีเจตนารมณ์ที่จ ะส่งเสริม ให้ บุคลากร
ทางการศึกษาระดับปฐมวัยที่มีการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนอนุบาลได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ และมีโอกาส
สร้างชื่อ เสี ยงต่ อ ตนเอง และต่ อ หน่ วยงานเพราะบุ ค ลากรเหล่านี้ ต่ างทรงคุ ณ ค่ ามี องค์ ค วามรู้ ตลอดจน
ประสบการณ์ตรงในการจัดการเรียนรู้ ได้เข้ามาอบรมและมีส่วนร่วมในการผลิตนิทานสื่อสร้างสรรค์สาหรับเด็ก
ปฐมวัย ซึ่งเป็นทักษะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสื่อการสอนในชั้นเรียน และสื่อนิทานเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามอัธยาศัย จนกลายเป็นผู้ที่ ริเริ่ม สร้างผลงานได้จ ริง จึง ได้จัดท าหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทาน
สื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสาหรับ
เด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017”ขึ้นมาเป็นขวัญ ก าลังใจ และยกย่อง ครูดี มีคุณภาพ
ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเองและอาชีพครู
อนึ่ ง ทางมหาวิท ยาลั ยมี ค วามประสงค์ ที่ จ ะเดิ น ตามแนวทางพระราชด าริ ของพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงห่วงใยเกี่ยวกับการศึกษา เพื่อต้องการให้การศึกษาไทยมี “คุณภาพ
และคุณธรรม” จึงมุ่งส่งเสริมแนวคิดเรื่องคุณธรรมให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน มุ่งให้เด็กไทยมีคุณธรรม อันจะนาพา
ประเทศชาติไปสู่ความรุ่งเรือง ซึ่งสะท้อนกับสถานการณ์สังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้การสื่อสารโดยผ่านรูปแบบ
นิทาน จะทาให้เข้าใจง่ายและเข้าถึงเด็กในวงกว้าง และเป็นเครื่องมือที่ดีสาหรับครูที่จะสื่อสาร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการผลิตนิทานภาพสาหรับเด็กของบุคลากรทางการศึกษาระดับปฐมวัย
2. เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิทานภาพสาหรับเด็ก
3. เพื่อ ให้สาธารณชน ตระหนักถึงความสาคัญของการส่งเสริม การอ่านผ่านนิทานภาพสาหรับเด็ก
ในระดับปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรทางการศึกษาระดับ ปฐมวัย ในโรงเรียนระดับอนุบาล เสียค่าธรรมเนียมเข้าอบรมท่ านละ
5,550 บาท ได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน (ขั้นต่า 30 คนต่อรุ่น หากไม่ถึงทางโครงการขออนุญาต
งดการจัดอบรม)
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สาระของหลักสูตร
เรียนรู้วิธีการผลิตนิท านภาพ เรียนรู้แนวคิดเรื่องคุณธรรมให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย ผ่านสื่อนิท านภาพ
ทั้งนี้ทางหลักสูตรฯ มีการให้บริการคาแนะนาหลังผ่านการอบรม “คลินิกสื่อนิทานสร้างสรรค์” ภายใต้หลักสูตร
อบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา” สามารถส่งผล
งานเข้ าประกวดต้ น ฉบั บ นิ ท านภาพส าหรับ เด็ ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” และ
การรับรางวัล ตามเงื่อนไขของการประกวดตามเอกสารนี้
ทางหลักสูตรฯใคร่ขอส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกคน (เฉพาะคนที่ม า
อบรมเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์ส่งประกวด) เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและต่อองค์กร พร้อมได้เรียนรู้และคาแนะนาจาก
คณะกรรมการถึงจุดเด่นและจุดด้อยที่ควรพัฒนาในฉบับที่ส่งเข้าประกวด
ค่าธรรมเนียมการอบรมและสถานที่ดาเนินการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ จานวน 2 วัน 1 คืน ค่าธรรมเนียมการอบรมท่านละ 5,550 บาท พัก ณ โรงแรม
สถานที่จัดการอบรม โดยแบ่งเป็น 10 รุ่น ทั่วประเทศ
สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ ดังนี้
1. เกียรติบัตรผ่านการอบรม
2. ที่พัก 1 คืน
3. อาหารเช้า 1 มื้อ
4. อาหารกลางวัน 2 มื้อ
5. อาหารเย็น 1 มื้อ
6. อาหารว่าง 3 มื้อ
7. *ชุดสื่อ นิท าน ค่านิยม 12 ประการ จ านวน 12 เล่ม พร้อม CD บทเพลง และภาพเคลื่อนไหว
ในชุด จานวน 2 แผ่น
8. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ตามเงื่อนไขของการประกวดตามเอกสารนี้ มีสิท ธิ์เข้าชิงรางวัล มูลค่า
200,000 บาท ดังนี้
8.1 ผลงานที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับ การตีพิมพ์ผลงาน โดยได้รับค่าลิขสิทธิ์งานพิม พ์
ตามเงื่อนไขของบริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
8.2 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 - 10,000 บาท
8.3 ศึก ษาดูง าน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จ านวน 1 ที่ นั่ง ต่อ 1 รางวัล ) พร้อ ม
ตั๋วเครื่องบินไป/กลับ อาหารพร้อมที่พัก ตามเงื่อนไขการประกวดที่แนบมานี้
9. เป็นสมาชิกคลินิก SUAN DUSIT KIDS BOOKS พร้อมเป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา รับแก้ปัญหา และให้
คาแนะนาสาหรับครูที่ต้องการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างสื่อนิทานใช้ในห้องเรียนและเพื่อการตีพิมพ์
*ชุดสื่อนิทาน ค่านิยม 12 ประการ จานวน 12 เล่ม
1. พระราชาใจดี
: รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. *ภารกิจของฟูฟู
: ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
3. *ดีน่ากับทะเลดาว
: กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
4. *ขุด ขุด ขุด
: ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน
5. น้องนบชอบไหว้
: รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
6. ลูกช้างไม่ยอมเดิน
: มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
7. ประตูไม่วิเศษ
: เข้าใจ เรียนรู้ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
8. ใครทาตามกฎได้ยกมือขึ้น
: มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
9. เอิงเอยรู้ตัว
: มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา รู้ปฏิบัติตามพระราชดารัสของในหลวง
10. ภูผากับเงินมหัศจรรย์
: รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
11. ลูกเสือน้อย
: มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
12. *กระต่ายกับพระจันทร์
: คานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม
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*รายการที่ 2,3,4,12 ได้รับรางวัลหนังสือดีที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF
*รายการที่ 12 ได้รับรางวัลจากหนังสือดีเด่น และ BOOK START
หน่วยงานที่มอบรางวัล : หนังสือดีเด่น จาก สพฐ. book start จาก สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาร่วมกับ
มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก หนังสือดีที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF จาก สถาบันรักลูกร่วมกับ สสส.

วันและสถานที่ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 วัน 1 คืน
รุ่น
วันที่จัดอบรม
สถานที่จัดอบรม
1 15-16 กรกฎาคม 2560
โรงแรมเนวาด้า
2 22-23 กรกฎาคม 2560
โรงแรมเอ็มบูทีค รีสอร์ท
3 29-30 กรกฎาคม 2560
โรงแรมทีเอช บีช หัวหิน
4 5-6 สิงหาคม 2560
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
5 19-20 สิงหาคม 2560
โรงแรมเฮอมิเทจ
6 26-27 สิงหาคม 2560
โรงแรมเคพาร์ค
7 2-3 กันยายน 2560
โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์
8 9-10 กันยายน 2560
ม.สวนดุสิต อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน
9 16-17 กันยายน 2560
โรงแรมเจริญโฮเต็ล
10 23-24 กันยายน 2560
โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

จังหวัด
อุบลราชธานี
เชียงราย
ประจวบคีรีขันธ์
เชียงใหม่
นครราชสีมา
สุราษฎร์ธานี
พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
อุดรธานี
สงขลา

รางวัลสาหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ
ผู้ส่งผลงานรับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมที่ พักและ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จานวน 1 ที่นั่ง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ผู้ส่งผลงานรับ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท และตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับพร้อมที่พัก และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จานวน 1 ที่นั่ง)
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ผู้ส่งผลงานรับ เกี ยรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาทและตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ พร้อมที่ พัก และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซีย 3 วัน 2 คืน (จานวน 1 ที่นั่ง)
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การเผยแพร่ผลงาน
1. ผลงานที่ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ จะได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ผ ลงาน โดยได้ รั บ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ง านพิ ม พ์
ตามเงื่อนไขของบริษัท เพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
2. ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 อาจจะได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ผลงาน (ขึ้นกับการ
พิจารณาของกองบรรณาธิการ ) อาจจะได้รับค่าลิขสิทธิ์งานพิมพ์ ตามเงื่อนไขของบริษัท เพอลังอิ
พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
หมายเหตุ : ผลงานที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1-2 ตามข้อ 2 อาจจะได้รับการเผยแพร่หรือ
ค่าลิขสิทธิ์ผลงานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการการพิจารณาของกองบรรณาธิการถือเป็นเด็ดขาด
หัวข้อการประกวด
“คุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
• ต้นฉบับเนื้อเรื่อ งนิทานส าหรับ เด็ก อายุ 3-6 ปี จ านวน 22 หน้า พร้อมตั้งชื่อเรื่องและคาบรรยาย
ภาพประกอบ เป็ นนิ ท านที่ มี เ นื้อหา สร้างจิตส านึ ก ในการดาเนิน ชีวิต ประจ าวันอย่างมี คุ ณ ธรรม
ประจาใจ ภายใต้หัวข้อการประกวด “คุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”
เงื่อนไขการประกวด
• ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องมีเกณฑ์ตามประเภทที่ส่งผลงาน
• ผู้ส่ง ผลงานเข้าประกวด ต้อ งเป็น ผู้เ ขียนเรื่อ งด้วยตนเอง ใช้ชื่ อและนามสกุ ล จริ ง พร้อ มระบุ ชื่ อ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีการจัดการศึกษาหรือสถานดูแลเด็กในระดับปฐมวัย
• ผู้เข้าประกวดส่งได้ 1 ผลงานต่อท่านเท่านั้น (กรณีมีผู้ผลิตผลงานร่วม ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมีได้
ไม่เกิน 3 ท่านต่อ 1 ผลงาน)
• ต้ น ฉบั บ เนื้ อ เรื่ อ งพิ ม พ์ ด้ ว ยตั ว อั ก ษร Cordia UPC ขนาด 16 พอยต์ ตามรู ป แบบที่ ก าหนดให้
(ดาวน์โหลดรูปแบบการส่งผลงานการประกวด ได้ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org) จานวน 22 หน้า
ไม่รวมปกหน้า รองปกหน้า/หลัง ส่งผลงานโดยพิมพ์บ นกระดาษ ขนาด A4 ทั้ งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จ ะ
ไม่รับพิจารณาต้นฉบับที่เป็นลายมือเขียน
• เป็ นเรื่อ งที่ เขี ยนขึ้น ใหม่ ไม่ ได้ล อกเลี ยนหรื อดั ดแปลงมาจากเค้ าโครงเรื่อ งอื่น หรือ แปลมาจาก
ภาษาต่างประเทศ หากพบว่ามีการละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ผู้ส่งผลงานเข้า
ประกวดจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด
• การประกวดนี้เป็นการพิ จารณาต้นฉบับ เนื้อเรื่องเท่านั้น ส่วนการบรรยายภาพมี ขึ้นเพื่อเสริมความ
เข้าใจในต้นฉบับเนื้อเรื่อง
• ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่
ในรูปแบบใด ๆ จากที่อื่นในเชิงธุรกิจ
• หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดให้รางวัลใดรางวัลหนึ่ง กรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์
การตัดสินของคณะกรรมการ และ (ทั้งนี้) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
• หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนต้นฉบับ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องทาสาเนาต้นฉบับเก็บไว้
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เกณฑ์การพิจารณาผลงาน
1. เป็นนิท านที่ มี เนื้อ หาส่ง เสริม ให้เด็ก รู้จัก และสร้างจิตส านึก ในการดาเนินชีวิต ประจ าวันอย่างมี
คุณธรรมประจาใจ ภายใต้หัวข้อการประกวด “คุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”
2. มีเนื้อหา ภาษาและกลวิธีนาเสนอสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กวัย 3-6 ปี
3. มีเนื้อเรื่องสนุกสนานชวนติดตาม
การส่งผลงาน
สามารถดาวน์โหลดรูปแบบการส่งผลงานการประกวด ได้ที่เว็บไซต์ www.dusitcenter.org หัวข้อ
“SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” โดยทางหลั ก สู ต รฯ จะแนะน าการดาวน์ โ หลดในวั น ที่ มี
การอบรมเชิงปฏิบัติการตาม ตามรุ่นที่เลือก
กาหนดส่งผลงาน
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 พฤศจิกายน 2560
โดยจะถือวันที่ตามตราประทับของไปรษณีย์ เป็นวันส่งผลงาน
ประกาศผล
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดผ่าน www.dusitcenter.org หัวข้อ “SUANDUSIT KIDS BOOKS
AWARD 2017” งานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ประจาปี 2560
แถลงข่าวผู้ชนะการประกวด และพิธีมอบรางวัล
แถลงข่าวและพิธีมอบรางวัล “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017” ในงานมหกรรมหนังสือ
แห่งชาติ ประจาปี 2560
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรทางการศึกษาระดับ ปฐมวัยที่ มี ก ารจัดการเรียนรู้ในศูนย์พัฒ นาเด็ก เล็ก และโรงเรียน
อนุบาล สามารถผลิตนิทานภาพ
2. สามารถพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครูเพื่อสร้างชื่อเสียงต่อตนเอง และต่อองค์กร
3. บุคลากรทางการศึกษาระดับ ปฐมวัยสามารถปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณธรรม ให้เข้าถึงเด็กปฐมวัย
ผ่านสื่อนิทานภาพ
4. สาธารณชนตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการส่ง เสริม การอ่านในระดับ ปฐมวัย ตลอดจนเห็ น
ความสาคัญในการพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครู
การวัดและประเมินผล
1. แบบสอบถาม
2. ผลงาน (นิทานภาพ) จากการอบรม
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ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและสอบถามรายละเอียด
ส านั ก งานประสานงานโครงการความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการฯ (รมป.) มหาวิ ท ยาลั ย สวนดุ สิ ต
โทร 02-244-5982-3, Fax : 02-244-5927 www.dusitcenter.org idline : @dusitcenter
ที่ปรึกษาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง

ผลพันธิน
เฉลยทรัพย์
จันทร์เจริญ
พรมมูล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์
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กาหนดการงานสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “นิทานสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสอนเด็กให้มีคุณธรรม เกิดขึ้นได้ ใกล้ตัวเรา”
และประกวดต้นฉบับนิทานภาพสาหรับเด็ก “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017”

วันแรก
08.30 - 09.00 น.
09.00 - 09.30 น.
09.30 - 10.15 น.
10.15 - 10.30 น.
10.30 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.
13.00 - 14.30 น.

ลงทะเบียน
ประธานกล่าวเปิดงาน
แรงบันดาลใจ การคิดหาโครงเรื่อง เพื่อพัฒนานักเขียนที่เป็นบุคลากรครู
รับประทานอาหารว่าง
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวาดภาพสาหรับเด็กวัยอนุบาล”
รับประทานอาหารกลางวัน
สัม มนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขี ยนและการจัดทารูปเล่ม นิทานส าหรับเด็ก
วัยอนุบาล”
14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.30 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “คุณธรรมคืออะไร - คุณธรรมอยู่ตรงไหนในชีวิตประจาวัน”
วันที่สอง
09.00 - 12.00 น. สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ผลงานการแต่งนิทานเป็นรายบุคคล/กลุ่ม”
โดยบูรณาการความรู้
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. กระบวนการส่งผลงานเข้าประกวด และการบูรณาการความรู้ จากนิทานตามผลงานเป็น
รายบุคคล/กลุ่ม เพื่อใช้ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
16.00 - 16.30 น. พิธีปิด
หม ายเห ตุ : ท างห ลั กสู ต ร ได้ เปิ ด “ คลิ นิ คก ารให้ ค าป รึ ก ษ าเท คนิ คก ารผลิ ต นิ ท าน ภาพ ”
www.dusitcenter.org หัวข้อ “SUANDUSIT KIDS BOOKS AWARD 2017”
: กรุณาใส่กางเกงสุภาพ รองเท้ าหุ้ม ส้นเข้าร่วมอบรม เนื่องจากเป็ นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ไม่เหมาะสาหรับผู้ใส่กระโปรงในการปฏิบัติกิจกรรม (ไม่ควรใส่กางเกงยีนส์ และรองเท้าแตะ)
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ประวัติวิทยากร
1. นักเขียนปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ โดยหมุนเวียนนักเขียนนิทาน ของแต่ละภาค อาทิ
- อาจารย์อัญญมณี บุญซื่อ (อาจารย์สาขาปฐมวัย ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- อาจารย์ ป รี ด า ปั ญ ญาจั นทร์ ปั จ จุ บั น : อาจารย์ พิ เ ศษสาขาวรรณกรรมส าหรั บ เด็ ก
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ผลงาน : นั ก เขี ย นและนั ก วาด
ภาพประกอบเล่านิทานสาหรับเด็ก บรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็ก ที่ปรึกษาโรงเรียนอนุบาล
บ้านวังทอง
- คุณเกวลิน ชุ่มช่างทอง ผลงาน : บรรณาธิการหนังสือสาหรับเด็ก
2. ดร.ขัตติยดา ไชยโย ปัจจุบัน : บรรณาธิการบริหารสานักพิมพ์ บริษัทเพอลังอิ พับลิชชิ่ง (ประเทศไทย) จากัด
ผลงาน : นักเขียนนิทานสาหรับเด็ก วิทยากร เรื่อง การเขียนนิทานสาหรับเด็ก
3. ดร.สิริยากร กองทอง ปัจจุบัน : ผู้อานวยการส านักงานประสานงานโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผลงาน วิทยากร เรื่อง ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอก อาจารย์ส อนหมวดวิชาศึก ษาทั่ วไป ผลิตสื่อการสอน บิ งโกอัก ษรแสนสนุ ก
เตรียมความพร้อมสู่อาเซียน เรียนรู้อักษรไทย-อังกฤษ

