
การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบประเมิน Denver II 
 

หลักการและเหตุผล 

ในช่วงปี 2555 – 2559 เป้าประสงค์การพัฒนาเด็ก

และเยาวชน คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความมั่นคง 

แข็งแรง ดี มีสุข และสร้างสรรค์ ซึ่งการวางรากฐานที่ดีแก่เด็ก

ตั้งแต่แรกเริ่ม จะทําให้เด็กนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพใน

อนาคต โดยเฉพาะในช่วงแรกเกิด – 6 ปี เป็นช่วงที่มีพัฒนาการ

ด้านต่างๆ อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ 

จิตใจ และสังคม พยาบาลผู้ดูแลเด็กจึงควรมีความรู้ในเรื่อง

พัฒนาการตามวัย และสามารถประเมินได้ว่าเด็กมีพัฒนาการ

ผิดปกติหรือไม่ เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กที่มีพัฒนาการผิดปกติได้

อย่างทันท่วงที  ด้วยความสําคัญดังกล่าว    สภาการพยาบาลได้

กําหนดสมรรถนะหลักของพยาบาลวิชาชีพในเรื่องความรู้

ความสามารถในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคของ

พยาบาลวิชาชีพใ ห้ มีความสามารถในการประเมินการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลแต่ละวัยโดยใช้กลวิธีที่

เหมาะสม   

ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ เล็งเห็นว่าแบบ

ประเมินพัฒนาการ Denver II เป็นแบบประเมินที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลาย จึงกําหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ

ประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบประเมิน Denver II แก่อาจารย์

พยาบาลจากสถาบันการพยาบาลต่างๆ และพยาบาลผู้ดูแลเด็ก 

เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วย 

Denver II อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ส่งผลให้เกิด

ประสิทธิภาพในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต่อไป 

 

 

 

 

 

วัตถุประสงค์  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ มีความสามารถในการคัดกรองและ

แปลผลพัฒนาการเด็กด้วย Denver II ได้ถูกต้อง 

 

ผู้เข้าร่วมอบรม 

อาจารย์พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ 

 

ค่าลงทะเบียน 

คนละ 3,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบประเมิน Denver II” 

วันที่ 23 – 25 เมษายน 2557 

ณ   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล                     

วิทยาเขตบางกอกน้อย 

*************************************************************** 

ชื่อ-นามสกุล (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... 

เลขที่สมาชิกสภาการพยาบาล............................................................ 

เลขที่ใบอนุญาตฯ (10 หลกั)............................................................... 

สถานที่ตดิต่อไดส้ะดวก...................................................................... 

เลขที่..........................................ถนน................................................. 

ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต....................................        

จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์.........................................มอืถือ........................................... 

โทรสาร..................................E-mail.................................................. 

มีความประสงค์สมัครเข้ารว่มอบรม  และชําระค่าลงทะเบียน  

คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)   

(ค่าลงทะเบียนไมร่วมอาหารกลางวนั) 

วิธีชําระเงิน 

 โอนเงินเข้าบญัชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช                       

ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่บญัชี  016-407832-7   

โดยสแกน หรือ *ถ่ายภาพ ใบสลปิโอนเงิน พร้อม ใบสมัคร ส่งมาที่  

E-mail: pornprom.kae@mahidol.ac.th เมื่อสง่หลกัฐานเรียบร้อย

แล้วกรุณาโทรตรวจสอบรายชื่อที่ นายพรพรหม แก้วสุวรรณ    

โทรศัพท์ : 02-441-5333 ต่อ 2460, 2465  

มือถือ: 081-804-3957 

   

*กรณีถ่ายภาพ: รายละเอียดหลักฐานต้องครบถ้วนชัดเจน 

 

 

อยู่ในระหว่างการขอหน่วยคะแนนจากสภาการพยาบาล 



 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

การประเมินพัฒนาการเด็กด้วยแบบประเมิน Denver II 

ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2557  

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

วิทยาเขตบางกอกน้อย 

----------------------------------------------------------- 

 

วันที่ 23 เมษายน 2557  

8.00 – 8.45 น.     ลงทะเบียน 

8.45 – 9.00 น.     พิธีเปิดการอบรม  

9.00 –10.30 น.    บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังและการคัด  

กรองพัฒนาการเด็ก 

                        โดย รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

10.30 – 10.45 น. พักอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น. บรรยาย เรื่อง การเฝ้าระวังและการคัด  

 กรองพัฒนาการเด็ก (ต่อ) 

12.00 – 13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 14.30 น.  บรรยาย เรื่อง การใช้แบบคัดกรอง

พัฒนาการ Denver II 

    โดย ผศ.ฉันทิกา  จันทร์เปีย 

14.30 – 14.45 น.  พักอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น. บรรยาย เรื่อง การใช้แบบคัดกรอง 

 พัฒนาการ Denver II (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 24 เมษายน 2557  

8.00 - 16.00 น.    ฝึกปฏิบัติคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยแบบ 

ประเมิน Denver II ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก ก่อน

วัยเรียน 

   โดย รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

         ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย 

         ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง 

 

วันที่ 25 เมษายน 2557  

8.00 - 12.00 น.   ฝึกปฏิบัติคัดกรองพัฒนาการเด็กด้วยแบบ 

 ประเมิน Denver II ณ ศูนย์พัฒนาเด็ก  

 ก่อนวัยเรียน 

   โดย รศ.ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

         ผศ.ฉันทิกา จันทร์เปีย 

         ผศ.ดร.อาภาวรรณ หนูคง  

12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 16.00 น.    ทดสอบความรู้ภายหลังเข้ารับการอบรมฯ 

                          ประเมินผล   

     พิธีปิดการอบรม 

  

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

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ขอเชิญเขา้ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

เรื่อง   

 

การประเมินพัฒนาการเด็กด้วย         

แบบประเมิน Denver II 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่ 23-25  เมษายน 2557 

ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล         

วิทยาเขตบางกอกน้อย 
 

 


