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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา 
(พ.ศ.2560 - 2563) 

 
 
 

 
 
 

ของ 
 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 

 อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560 – ๒๕๖3) 

------------------ 
  ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖3) เพื่อก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน สอดคล้องตามแนวทางของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนา
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ใน
คราวประชุมคร้ังที่ 3 ประจ าปี พ.ศ.๒๕๕9 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ๒๕๕9 นั้น  
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กบ้านหนองครกสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จึงขอประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560 – ๒๕๖3) เพื่อเป็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

  จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

   ประกาศ  ณ  วันที่   25  กันยายน   พ.ศ.๒๕๕9 
 

 
        
          (นายณัฐพล  พักจันทร์) 
          หัวหน้าสถานศึกษา ปฏิบัติราชการแทน 
                   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
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ค าน า 
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก ได้จัดท าขึ้นตามแนวทางของการ

วางแผนพัฒนาการศึกษา โดยกระบวนการวิเคราะห์ น าปัญหาความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
มาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์เป้าหมายและแนวทาง การพัฒนา มีเป้าประสงค์ที่ชัดเจน โดยการจัดท าเป็นโครงการ
พัฒนาการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาในด้านต่างๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การ
วางแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ได้ยึดตัวผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเน้นการมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน เป็นการบูรณาการการท างานให้สามารถบรรลุเป้าหมายภายใต้แนวทางตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ครอบคลุม
ปัญหาความต้องการในทุก ๆ ด้าน เพ่ือให้มีความทันสมัยต่อสถานการณ์ เหตุการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์และสามารถบรรลุผลส าเร็จสูงสุดของการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการ
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป  

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
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สารบัญ 

        หน้า 

บทที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     1  
บทที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา     34  
บทที่ 3 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา      41  
บทที่ 4 การติดตามและการประเมินผลการนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  42 

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  
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ชื่อสถานศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ าปลิว  ตั้งอยู่   ณ  เลขที่ 161  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองปรือ อ าเภอ

รัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130   
     หมายเลขโทรศัพท ์ 075-284757  หมายเลขโทรสาร 075-284757 ต่อ 16  สังกัดส านักปลัด    
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   จังหวัดตรัง 
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก  

 
 
 

 

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ชื่อ – สกุล  นางศรีสาคร  ทองบัว  คร ูค.ศ.1 รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
วุฒิการศึกษาสูงสุด   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
ด ารงต าแหน่งในสถานศึกษาแห่งนี้  ตั้งแต่วันที่  24 ตุลาคม  ๒ 

๑. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

บทท่ี ๑  
 

๑.๑. ข้อมูลทั่วไป 

 

๑.1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

    

บทน า  
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   
ตั้งอยู่  ณ  เลขที่ 161  หมู่ที่ 8 ต าบลหนองปรือ อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กตั้งอยู่บนที่ดินประมาณ  1 ไร่  200 ตารางวา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก สังกัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองปรือ ได้ด าเนินการจัดตั้ง โดยกรมการพัฒนาชุมชน ต่อมาได้ถ่ายโอนตามนโยบายการกระจายอ านาจ
จากราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ตั้งแต่วันที่ 30 
กันยายน 2545 เป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษาให้กับเด็กระดับปฐมวัยเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านการเรียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลาน ตามนโยบายของหน่วยงาน
ต้นสังกัด ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก รับเด็กเข้าเรียนอายุ 2 -5 ปี มีครูผู้ดูแลเด็กจ านวน 3 คน 
นักเรียน จ านวน 56 คน โดยใช้อาคารของหมู่บ้านเป็นศูนย์ชั่วคราว จนถึงปัจจุบัน  
 

สภาพชุมชน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 161 หมู่ที่ 8 บ้านหนองครก ต าบลหนองปรือ อ าเภอ
รัษฎา จังหวัดตรัง  

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต  
บ้านหนองครกตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอ าเภอรัษฎา  มีพื้นท่ีทั้งหมด  ๒,๒๐๐  ไร่ (๒.๓ ตารางกิโลเมตร)           

มีระยะทางห่างจากอ าเภอประมาณ ๑๕ กิโลเมตร 
อาณาเขตติดต่อ 
   ทิศเหนือ   จด     บ้านหนองปรือหมู่ท่ี  ๗  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอรัษฎา 
    ทิศใต้       จด      หมู่ที่  ๒ – ๔  ต าบลท่างิ้ว อ าเภอห้วยยอด 
    ทิศตะวันตก      จด      หมู่ที่  ๑  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอรัษฎา          
   ทิศตะวันออก              จด     บ้านน้ าปลิวหมู่ที่  ๒  ต าบลหนองปรือ  อ าเภอรัษฎา      

จ านวนครัวเรือนและประชากร   (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ) 
 ครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน  จ านวน  ๑๔๐ ครัวเรือน  ประชากรทั้งหมด  จ านวน ๕๑๐  คน  แยกเป็น ชาย  

๒๔๙  คน  หญิง  ๒๑๖  คน 

  ลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่ 
         สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  พื้นที่ส่วนมากเป็นสวนยางพารา ไม่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อม  เรื่องขยะมูลฝอย  มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  พ้ืนที่เป็นที่ราบตลอดพ้ืนที่ ฝนตกชุกเกือบตลอดปี เหมาะแก่
การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มี  2 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน 

วัฒนธรรมของชุมชน 
 การตั้งบ้านเรือนจะอยู่ในเขตพ้ืนที่สวนของตนเองกระจายอยู่ทั่วทั้งพ้ืนที่ของหมู่บ้าน  การด ารงชีวิตจะเป็นอยู่
ในลักษณะเครือญาติ  สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่มีความมั่นคงถาวรไม่มีงานเทศกาลใดของหมู่บ้าน  จะมีประเพณี  
วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างคนภาคใต้อ่ืน ๆ เช่น ประเพณีวันสารท  ประเพณีชักพระ  ประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  
งานบุญ งานบวช งานแต่งงาน งานศพ  เป็นต้น 

๑.1.2  ประวัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
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สภาพทางเศรษฐกิจ 
 การประกอบอาชีพในหมู่บ้าน 
  อาชีพหลัก  ปลูกยางพารา 
  อาชีพรอง  รับจ้าง และปลูกปาล์มน้ ามัน 
    อาชีพเสริม  ปลูกผัก  เลี้ยงปลา  เลี้ยงสัตว์ 
                    บ้านหนองครก ราษฎรมีรายได้เฉลี่ย  51,436  บาท/คน/ปี 
ความรู้และการศึกษา 

     การศึกษาของคนในหมู่บ้าน( ข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ) 
          ไม่เคยศึกษา                                               จ านวน      25      คน 
          อนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                     จ านวน      20      คน 

              ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา                                    จ านวน       4      คน 
             จบชั้นประถมศึกษา (ป. 4 ,ป. 7 ,ป. 6 )                       จ านวน    197      คน 
             มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.1- 3 , ม. 1-3 )                      จ านวน      71      คน 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.ศ. 4-5 , ม. 4-6 , ปวช. )        จ านวน      43      คน 
                อนุปริญญา หรือเทียนเท่า                                       จ านวน      18      คน 

          ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า                              จ านวน      29      คน 
          สูงกว่าปริญญาตรี                              จ านวน        0      คน 

ศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 
บ้านหนองครก เป็นหมู่บ้านศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับอ าเภอ และเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบ ปี 2555 มีกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในศูนย์ และที่กระจายอยู่ในหมู่บ้าน  อาทิเช่น 
                  กิจกรรมท าปุ๋ยชีวภาพ 
                  กิจกรรมเลี้ยงหมูหลุม 
         กิจกรรมปลูกปาล์มน้ ามัน 
                  กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ / เลี้ยงเป็ด / ไก่ด า 
                  กิจกรรมแปรรูปปลาดุกแดดเดียว 
                  กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
                  กิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรง 
                  กิจกรรมการท าน้ าส้มควันไม้ 
                  กิจกรรมสหกรณ์ยางพารา 
                  กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซิเมนต์ 
                  กิจกรรมการเลี้ยงกบ 
                  กิจกรรมการท าน้ ายาล้างจาน 
                  กิจกรรมการเพาะเห็ด 
                  กิจกรรมการท าปุ๋ยหมักแห้ง 

                         กิจกรรมปลูกมะนาวในท่อซิเมนต์ 
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ค าขวัญ 
สุขภาพดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

คติพจน ์
พัฒนาการดี กิจกรรมเด่น เน้นความรู้คู่คุณธรรม 

อุดมการณ์ 
จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาการของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ตราประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 

สีประจ าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เขียว-ชมพู 
 

 

หมายถึง การเติบโต ความหวัง ซึ่งเปรียบเสมือนเด็กซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งเป็นความหวังของ
ครอบครัว เติบโตเป็นผู้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นมนุษยชาติ เป็นพลังส าคัญในการพัฒนา
ประเทศ 

 
หมายถึง สติ ปัญญา ความฉลาด เฉียบแหลม ริเริ่มอย่างสร้างสรรค์  

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร  สื่ออุปกรณ์  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา  งบประมาณ  และชุมชน 
ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

เน้ือที ่            ประมาณ  1  ไร่    200 ตารางวา                       
จ านวนอาคารเรียนถาวร รวม                  -             หลัง 
จ านวนอาคารเรียนช่ัวคราว                     1                     หลัง 
จ านวนห้องทั้งหมด                               2                     ห้อง 
 
 
 
 
 

สีเขียว 

สีเหลือง 



๙ 
 

 

 

จ านวนสนามเด็กเล่น                              1                         พื้นที่ใช้สอย 
พ้ืนที่ท้ังหมดของศูนย์พัฒนาเด็ก/สถานรับเลี้ยงเด็ก    1.5        ไร่ / ตารางวา / ตารางเมตร ประกอบด้วย 

- พื้นที่สีเขียว        200     ตารางวา / ตารางเมตร    
- พื้นที่รับประทานอาหาร         48    ตารางวา / ตารางเมตร   
- พื้นที่ส าหรับการเล่น การจัดกิจกรรม          264              ตารางวา / ตารางเมตร   
- พื้นที่ท่ีว่างโล่ง       16                 ตารางวา / ตารางเมตร   
- พื้นที่ในห้องเรียน    72                 ตารางวา / ตารางเมตร   
- พื้นที่ส าหรับการนอน                                                                     ตารางวา / ตารางเมตร   

 จ านวนสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอ านวยความสะดวก 
                   - จ านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด               ๑               เครื่อง 
                      - ใช้ในงานบริหาร จ านวน                     ๑                      เครื่อง 

                       - จ านวนโทรทศัน์.                            1                        เครื่อง 
ข้อมูลงบประมาณ  (ที่ใช้จ่ายจริงปีล่าสดุ ) 

   - รายได้ รวมทั้งสิ้น            1,410,354.40        บาท  
- ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น         1,335,106.00           บาท  

     
    
 ข้อมูลชุมชน  (ข้อมูลของต าบล หรืออ าเภอ หรือจังหวัดที่ศูนย์พัฒนาเด็กตั้งอยู ่) 

- จ านวนประชากร   7,357                                       
- อาชีพส าคัญ   เกษตรกรรม             . 
- ศาสนา  พุทธ            . 
- รายได้เฉลีย่ต่อครอบครัว ๑๕,๐๐๐ – ๒๐,๐๐0                บาท  
- ลักษณะ/สภาพของชุมชน  เป็นชุมชนชนบท 
- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  
   วัดเขาเทียมปุา 

     ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ประจ าต าบล 

ศูนย์เรียนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 

ศูนย์สาธารณสุขมลูฐาน 
  - โอกาสของสถานศึกษากับความรว่มมือในด้านต่างๆ ของชุมชน 
   - ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองจากชุมชนอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  
   - มีชุมชนเป็นรั้ว 
   - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายให้เข้ามามสี่วนร่วมในการบรหิารจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย ์

              เด็กเล็กเป็นฐาน (SBM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 

 

รายนามคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
๑.   นายสมคิด    สิทธิชัย  ประธานกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประธาน 
๒.   นายแดง  สิทธิชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา           กรรมการ 
3.   พระครูวิมลกิจจานุยุต  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ 
4.   นางวันด ี  ภิรมย์  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา  กรรมการ  
5.   นางสาวนชุรีย ์ เทพรัตน์  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
6.   ว่าที่ร.ต.หญิงกาญจนา ทองขาว ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ 
7.   นายสัมฤทธิ์  สุขด า  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
8.   นายพิณ  ศรีเรือง  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
9.   นายวิโส  นาทอง  ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
10. นายธนบด ี  นาคจันทร์ ผู้แทนชุมชน    กรรมการ 
11. นายสุบินชา  ชูวงศ์  ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ 
12. นางสาวจิตติมา สังข์สุวรรณ์ ผู้แทนสาธารณสุข   กรรมการ 
13. นางประคอง  เรียบร้อย ผู้แทน อสม.    กรรมการ 
14. นางอุไร  แพงมี  ครูผู้ดูแลเด็ก    กรรมการ 
15. นางสาวเสาวล ี ปลอดเถาว์ ครูผู้ดูแลเด็ก    กรรมการ 
๑6. นางศรีสาคร  ทองบัว    รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กรรมการและเลขานุการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๑ 
 

 

 

ข้อมูลบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕8 
มีครู/ผู้ดูแลเด็กจ านวน      2       คน ครูชายจ านวน     -    คน ครูหญิงจ านวน      2      คน 
ครูอัตราจ้างจ านวน          1       คน    เป็นอัตราจ้างชายจ านวน                         -       คน  
เป็นอัตราจ้างหญิงจ านวน        1         คน อัตราลูกจ้างประจ าชายจ านวน                  -   คน  
อัตราลูกจ้างชายจ านวน  -   คน(คนขับรถ)อัตราลูกจ้างชั่วคราวชายจ านวน     -     คน (ภารโรง)   
แม่ครัวหญิงจ านวน    -    คน  

ข้อมูลบุคลากร 
จ านวนบุคลากร 

 
ประเภทบุคลากร 

จ านวน ระดับการศึกษาสงูสุด อายุ
เฉลี่ย 
(ป)ี 

ประสบการณ ์
เฉลี่ย 
(ป)ี 

รวม ชาย หญิง ต่ า
กว่า  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.โท ป.
เอก 

ผู้บริหารและผูช้่วยผู้บริหารที่ไดร้ับการ
แต่งตั้ง 

๑ 1 - - - 1 - 43 20 

ครูประจ าการ/ผูดู้แลเด็ก * 2 - 2 - 2 - - ๓๗ 8 

ครู /ผู้ดูแลเด็ก (อัตราจ้าง/ช่วยสอน/ไม่
บรรจุ) 

1 - 1 - 1 - - 29 ๕ 

นักการ/ภารโรง - - - - - - - - - 
รวมทั้งสิ้น 4 4 - 3 1 -  

   
   *   ครู/ผู้ดูแลเด็ก ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือบรรจุเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนตรงตามความถนัด      100           .                   
- ร้อยละของครู/ผู้ดูแลเด็กท่ีสอนตรงตามวิชาเอก/โท     100    . .                                      
- จ านวนชั่วโมงสอนเฉลี่ยต่อสัปดาห์                          30    . .                                                

 
ข้อมูลนักเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก  จัดการศึกษาระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา  ๒๕๕8  
มีนักเรียนจ านวนทั้งสิ้น  57  คน  แยกเป็นระดับชั้นต่างๆ  ดังนี้ 
 

จ านวนนักเรียน  
หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

26 31 57  
 

 
 



๘ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบรหิารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานธุรการ-การเงินและพัสด ุ งานสัมพันธ์ชุมชน 

- งานหลักสูตร 
- งานการเรียนการสอน 
- งานนิเทศการสอน 
- งานสื่อการเรียนการ
สอน 
- งานวัดและประเมินผล 
- งานห้องสมุด 
- งานวิจัยในช้ันเรียน 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานก าหนดความ
ต้องการบุคลากร 
- งานสรรหาบุคลากร 
- งานจัดระบบบรหิาร 
- งานพัฒนาบุคลากร 
- งานส่งเสริมและ
สวัสดิการ 
- งานอ่ืนท่ีได้รับ
มอบหมาย 

- งานกิจการนักเรียน 
- งานปกครองนักเรียน 
- งานโภชนาการ 
- งานอาหารเสรมิ (นม) 
- งานอนามัยโรงเรียน 
- งานสวัสดิการนักเรียน 
- งานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 

- งานสรรบรรณ 
- งานทะเบียน 
- งานสถิติ 
- งานงบประมาณ 
- แผนการปฏิบตัิงานท่ี
จัดท าขึ้น 
- งานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
- งานครุภัณฑ ์
 

- แผนก่อสร้างอาคารเรียน 
- แผนการพัฒนาการจดั   
  สภาพแวดล้อม 
- แผนงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
 

- แผนงานจัดตั้งโรงเรียน 
- แผนงานรับความ
ช่วยเหลือจากชุมชน 
- แผนงานเข้าร่วม
กิจกรรมชุมชน 
- แผนงานเผยแพร่
ข่าวสาร 
- แผนงานแต่งตั้ง
กรรมการโรงเรียน 
- แผนงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ฝุายบรหิารวิชาการ ฝุายบรหิารงานท่ัวไป 

งานอาคารสถานท่ี 

ฝุายบรหิารงานบุคลากร ฝุายบรหิารแผนและงบประมาณ 

ข้อมูลการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
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1.2.2 นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล 
 

1.2.1 ทิศทางการพัฒนาการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบับที่ 11 
 

  
 

 

การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตอฉบับที่ 11 มีความต่เนื่องจากแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 – 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวสร้างความ
มั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืน และสร้างความสุขใจให้กับคนไทย จ าเป็นต้องพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้าน และการวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว จึงเป็นการ
จัดท าวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และก าหนด
วิสัยทัศน์ พ.ศ.2570 ไว้ดังนี้ 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบบวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพสังคมที่มีความปลอดภัย
และม่ันคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ใน
ประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคงแห่งชาติฉบับที่ 11 จึงเป็นการด าเนินการ 
เพ่ือบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาว โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบริบทการ
เปลี่ยนแปลงที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงส้รางเศรษฐกิจสู่การเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 

 “                                       แถ                                  
                         แ                         ถ                                  
แ               แ       แ                                      แ       12      2557 
            แ                แ       แ      แ                                                 
                      2                                                               แ              
                                           ่                  แ       แ                  
                   แ                                           แ                                          

1.2 นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
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  แ                                                                                                  
                         แ                               แ                                                 
                                                          แ                                
                                                                                แ                   
                                               แ                                             
                                                                                          ” 
                                              คือ      19                           
                        แ                                                แ              
                                                    ำ                                
                  แ                                     แ                                    
            ถ                                    แ               แ       แ        
แ                                                           80,000                                      
                            แ            ถ              แ                                           
          ้ี             ถ                                                แ   แ               ” 
                                                     

1.                 ถ                    
2.                               
3.           แ          
4.                               
5.         แ                                 แ           
6.                                       แ                   
7.                                                                   2557  

                 
8.              แ                                                                      

                        
9.         แ                                                       แ       แ   

         
10.                                 แ                                           

     ช               
11.                        แ                      แ                           แ   

                        

การบริหารราชการแผ่นดินที่ดีมุ่งพัฒนาประเทศให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก และพัฒนาไปสู่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมุ่งมั่นสร้างความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งน าไปสู่ความ
ร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองประเทศให้ก้าวหน้าเพ่ือประโยชน์ สุขของ
ประชาชนชาวไทยทุกคน โดยยึดหลักการบริหารที่มีความยืดหยุ่นที่ค านึงถึงพลวัต การเปลี่ยนแปลงของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนิน นโยบายของรัฐบาล โดยด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นดังนี้ 

1. ด้านการสร้างรายได้ 
2. ด้านเศรษฐกิจ 
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3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
4. ด้านที่ดนิ 
5. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
 
 

 
 

วิสัยทัศน์ของจังหวัดตรัง 

 "ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก บนพ้ืนฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
พืชเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน"” 
 

  
     1. การพัฒนาทรัพยากรทางการท่องเที่ยว  
     2. สินค้าและบริการให้เชื่อมโยงและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันและนานาชาติ
อย่างยั่งยืน  
     3. การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการเพ่ือรักษาฐานนักท่องเที่ยวเดิมและเพ่ิมประมาณ
นักท่องเที่ยวคุณภาพบนอัตลักษณ์และภูมิปัญญา 
     4. การพัฒนากลไกการจัดการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันแบบพหุภาคี 

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM) เชิงรุก 
        ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงสองฝั่งทะเลภาคใต้  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างระบบขนส่งหลายรูปแบบและส่งเสริมพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการค้าและการลงทุนโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมและด้านพลังงานทดแทน
และอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องกับภาคเกษตร 

 
 

 

  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับท่ี ๑๑ 
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนไทยได้เรียนรู้

ตลอดชีวิต เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีคุณภาพ มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกของความ
เป็นไทย มีความเป็นพลเมืองที่ดี ตระหนักและรู้คุณค่าของขนบธรรมเนียบประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมที่ดีงาม มี
ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยมีเปูาหมายหลักดังนี้ 

 

1.3  นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

พันธกิจ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

1.3.1 นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 

 ๑.3.2 ทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
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1. ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
2. สถานศึกษาทุกระดับทุกประเภทผ่านการรองรับมาตรฐานทางการศึกษา 
3. คนไทยทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างทั่วถึง และเป็นธรรม 
4. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมมีคุณภาพ ได้รับการเผยแพร่ น าไปใช้ประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาสังคม 

ประเทศ หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์  
5. ผู้เรียนและก าลังแรงงานได้รับการเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงสู่สังคมและประชาคมอาเซียน 
6. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา และส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

 
 

 
 

นโยบายการจัดการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๔7 – ๒๕61) 

นโยบายขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ 
  ๑.นโยบายด้านการเมือง 
  ๒.นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
  ๓.นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
  ๔.นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๕.นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
  ๖.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๗.นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมีคุณภาพที่ดี การเมืองการบริหารโปร่งใส บริการประทับใจ” 

พันธกิจ (Mission) 
  1.ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
  ๒.พัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอก

ระบบโรงเรียน 
  ๓.ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองและการบริหาร ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของประชาชน 
  ๔.ปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  ๕.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๖.พัฒนาและส่งเสริมความเปูนอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทางด้านการศึกษาหลายประการ เพ่ือ
มุ่งเน้นให้เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พัฒนาให้ประชาชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เกิดความมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์ สืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงาม และพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต ประชาชนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

๑.4 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การศึกษา 
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 ฉะนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ จึงได้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาแผนพัฒนาการศึกษา ดังนี้ 

 ๑. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่เข้าไปในขบวนการผลิตขาย เสพ 
เพราะมีครอบครัวที่เป็นสุข และอบอุ่นอยู่แล้ว 

 ๒. เด็กนักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และได้รับบริการด้านกีฬา
นันทนาการอย่างทั่วถึง 

 ๓. ครูผู้สอน มีเทคนิค และสื่อการเรียนการสอนที่ดี และมีประสิทธิภาพที่จะถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจ
ได้โดยง่าย ท าให้นักเรียนไม่เบื่อกับการเรียน 

 ๔. เยาวชน ประชาชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้คง
อยู่สืบต่อไป 

 ๕. เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและประพฤติ
ตนเป็นคนดีของสังคม 

 ๖. สถานศึกษามีอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และเพียงพอ 

 ๗. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาท่ีได้มาตรฐานทัดเทียมกับสถานศึกษาที่มีมาตรฐานอ่ืนๆ 

 ๘. เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน ได้มีช่องทางและแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

 ๙. นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาต่อในชั้นที่สูงขึ้นกันทุกคน เพราะผู้ปกครองมีรายได้เพ่ิมข้ึนจาก 

อาชีพเสริม 

 

  

 

 
พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และ 

(ฉบับที ่3) พ.ศ.2553 
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญตันิี้ 
“การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการ 

ถ่ายทอดความรู ้การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหนา้ ทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจยัเกื้อหนุนให ้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

“การศึกษาขั้นพืน้ฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษา ใน

ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อยา่งต่อเนื่อง 
ตลอดชีวิต 

 
 

1.5 นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 

๑.5.๑. นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
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“สถานศึกษา” หมายความวา่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลยั สถาบัน 
มหาวิทยาลยั หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอานาจหนา้ที่หรือมี 
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา “สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน” หมายความวา่ สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขัน้
พื้นฐาน 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกบัคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค ์และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศึกษาทุกแหง่ และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสาหรับการ ส่งเสริม
และกากับดแูล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพและ 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานัน้เอง หรือโดย หน่วยงานต้น
สังกัดท่ีมีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น 

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความวา่ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคลหรือหนว่ยงานภายนอกท่ีสานักงานดงักลา่วรับรอง เพื่อเป็นการประกันคุณภาพ และให้
มีการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศกึษา 

“ผู้สอน” หมายความวา่ ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทาหน้าทีห่ลักทางด้านการเรียนการสอนและการ ส่งเสริม

การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธกีารต่าง ๆ ในสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพทีรั่บผิดชอบการบริหารสถานศึกษา แตล่ะ

แห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน 
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชพีที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก 

สถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพืน้ที่การศึกษาขึ้นไป 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความวา่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง 

ผู้สนบัสนนุการศึกษาซึง่เป็นผู้ทาหน้าที่ให้บริการ หรือปฏบิัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการ 
สอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ 

หมวด 3 ระบบการศึกษา 
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย 
(1) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กาหนดจุดมุง่หมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ

การศึกษาการวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสาเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
(2) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยดืหยุน่ในการกาหนดจุดมุง่หมาย รูปแบบ วิธีการ

จัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขสาคญัของการสาเร็จ การศึกษา 
โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตอ้งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปญัหาและความตอ้งการของ บุคคลแต่
ละกลุ่ม 

(3) การศึกษาตามอัธยาศยั เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรยีนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหลง่ ความรู้อ่ืน 
ๆ สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรือทั้งสามรูปแบบก็ได ้ให้มีการเทียบโอนผลการ
เรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่าง 
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รูปแบบเดียวกันหรือตา่งรูปแบบได ้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจาก
การเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การทางาน 

มาตรา 18 การจัดการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้พื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี ้
(1) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก ่ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน เกณฑ์ของ

สถาบนัศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมของเดก็พิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษ หรือสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

(2) โรงเรียน ได้แก ่โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนทีส่ังกัดสถาบันพุทธศาสนา หรือ
ศาสนาอื่น(3) ศูนย์การเรียน ได้แก ่สถานที่เรียนที่หน่วยงานจดัการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถาน
ประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย ์สถานสงเคราะห ์และสถาบนัสงัคมอืน่เป็นผูจ้ัด 

แผนการศึกษาแห่งชาตฉิบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
แผนการศึกษาแห่งชาต ิฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดงักลา่วตอ่ไป ซึ่งสาระสาคญั
ของแผนการศึกษาแหง่ชาติฉบับปรับปรุง มีดังนี ้

ปรัชญาหลกัและกรอบแนวคิด 
การจัดทาแผนการศึกษาแหง่ชาต ิฉบับปรับปรุง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดทางสาย

กลางอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลพอด ีรู้จักพอประมาณ อย่างมีเหตผุล มีความรอบรู้เท่าทันโลก เพื่อมุ่งให้
เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยู่ดีมสีุขของคนไทย เกิดการบูรณาการแบบองค์รวมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนาอยา่งมีดลุยภาพ ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม เป็นแผนที่บูรณาการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากบัการศึกษาทุกระดับ รวมทั้งเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาดา้น
ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร ์และเทคโนโลย ี
เป็นต้น โดยคานงึถึงการพัฒนาอยา่งต่อเนื่องตลอดชีวิต 

เจตนารมณ์ของแผน 
แผนการศึกษาแห่งชาติมีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

สติปญัญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเข้มแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ด้าน คือ เป็นสงัคมคุณภาพ 
สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ และสังคมสมานฉันทแ์ละเอื้ออาทรต่อกัน 

วัตถุประสงค์ของแผน 
เพื่อให้บรรลุตามปรัชญาหลักและเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุงฯ จึงกาหนด 

วัตถุประสงค์ของแผนที่สาคัญ 3 ประการ คือ  
1) เพื่อพัฒนาคนอยา่งรอบด้านและสมดลุเพื่อเป็นฐานหลกัของการพัฒนา 
2) เพื่อสรา้งสังคมไทยให้เปน็สังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้  
3) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสงัคมเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาคน และสร้างสงัคมคณุธรรม ภูมิ

ปัญญา และการเรียนรู ้
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แนวนโยบาย เป้าหมาย และกรอบการดาเนินงาน 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท้ังสามประการดงักลา่ว ประกอบกับการคานงึถึงทิศทางการพัฒนา

ประเทศในอนาคตท่ีเน้นการใช้ความรู้เป็นฐานของการพัฒนา ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประชากร 
สิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีจึงได้กาหนดแนวนโยบายในแต่ละวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ 1 พฒันาคนอย่างรอบด้าน และสมดุล เพ่ือเป็นฐานหลกัของการพฒันาแนวนโยบาย 

- พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับและประเภทการศึกษา 
- ปลูกฝังและเสริมสร้างใหผู้้เรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม มีจิตสานึกและมีความภูมิใจ

ในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะ คานึงถงึประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และรังเกียจการทุจริต ต่อต้านการซื้อสิทธ์ิขายเสยีง 

- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิตได้มโีอกาสเข้าถึงบริการ
การศึกษาและการเรียนรู ้โดยเฉพาะผูด้้อยโอกาส ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ยากจน อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล 
ทุรกันดาร 

- ผลิตและพัฒนากาลงัคนใหส้อดคล้องกับความต้องการของประเทศ และเสริมสร้างศกัยภาพการ
แข่งขันและร่วมมือกับนานาประเทศ 

- พัฒนามาตรฐานและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบประกันคุณภาพภายในและ
ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

- ผลิตและพัฒนาคร ูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน มีคุณธรรม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
วัตถุประสงค์ 2 สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม ภูมิปัญญาและการเรียนรู้แนวนโยบาย 

- ส่งเสริมการจัดการศึกษา อบรม และเรียนรู้ของสถาบันศาสนา และสถาบันทางสงัคม ทั้งการศึกษา
ในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศยั 

- ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายภูมิปัญญา และการเรียนรู้ประวัติศาสตร ์ศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา กีฬา
เป็นวิถีชีวิตอย่างมีคุณภาพและตลอดชีวิต 

- ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพยส์ินทางปญัญา พัฒนาระบบ
บริหารจัดการความรู ้และสร้างกลไกการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
วัตถุประสงค์ 3 พฒันาสภาพแวดล้อมของสังคม เพ่ือเป็นฐานในการพฒันาคน และสร้างสังคมคุณธรรม 
ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

- พัฒนาและนาเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยเร่งรัดกระจายอานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่ 
สถานศึกษา เขตพื้นที่การศกึษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชาสงัคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการ
บริหารจัดการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา 

- ระดมทรัพยากรจากแหลง่ตา่งๆ และการลงทุนเพื่อการศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการ และใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่าประเทศด้านการศึกษา พัฒนาความเปน็สากลของการศึกษา เพื่อ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกันกับพลโลกอย่างสนัติสุข มีการพึ่งพาอาศัยและเก้ือกูลกนั 

 
 
 
นโยบายการพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชั้นน าของ

ประเทศ อนุรักษ์จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่โดดเด่นให้คงอยู่มีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 

๑. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 ๒. ผู้เรียนมีความรู้ที่หลากหลาย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
 ๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี 
 ๔. ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิด และการแก้ปัญหา 

๕. ผู้เรียนมีความเป็นประชาธิปไตยยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในความเป็นไทย/
ท้องถิ่นวัฒนธรรม และอนุรักสิ่งแวดล้อม 

๖. ครูผู้ดูแลเด็กได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

๗. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศ ภูมิทัศน์ที่เอ้ือ
ต่อการจัดการเรียนรู้ 

๘. ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 

 

  
 

 

 

 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2545 เป็นสาระ

เกี่ยวกับอุดมการณ ์เป้าหมาย และยุทธศาสตร ์การจัดการศึกษาของชาติที่พงึประสงค ์มีไว้เป็นหลักสาหรับ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ อาชีวศึกษา และคณะกรรมการอุดมศึกษา นาไปใช้กา
หนดแนวทางการพัฒนาและจัดการศึกษา เพื่อประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เต็มตาม
ศักยภาพ และตรงตามความต้องการอยา่งคุ้มคา่ เสมอภาค และเป็นธรรม มาตรฐานการศึกษาของชาต ิ
ประกอบด้วยสาระสาคญั 4 ประเด็น ดังนี ้

1. อุดมการณ ์หลักการในการจัดการศึกษาของชาต ิ
2. คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองไทย และพลโลก 
3. การจัดการศึกษา 
4. แนะน าสู่การปฎิบัติ 
 

๑.6.1.1 มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 

๑.5.2. นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น 

1.6 มาตรฐานการศึกษา 
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มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย แบ่งเป็น 5 ด้าน มี 11 มาตรฐาน 51 ตัวบ่งชี้ 
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ 
1. มีน้าหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2. มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย 
3. มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน 
4. หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด 
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ 
ตัวบ่งชี้ 
1. ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง 
2. มีความม่ันใจ และกล้าแสดงออก 
3. ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย 
4. ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหว และรักธรรมชาติ 
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ 
1. มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคาสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์ 
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน 
3. เล่นและทางานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
4. ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทย และศาสนาที่ตนนับถือ 
มาตรฐานที่ 4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ตัวบ่งชี้ 
1. สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้ 
2. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย 
4. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
5. จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ 
1. ครูเข้าใจปรัชญา หลักการ และธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัย และสามารถนามา 

ประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์ 
2. ครูจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และสามารถจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3. ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก 
4. ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสม และสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก 
5. ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการของเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผล 

พัฒนาการของเด็กแก่ผู้ปกครอง 
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6. ครูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์ 
7. ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
8. ครูมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง 
9. ครูมีวุฒิความรู้ความสามารถในด้านการศึกษาปฐมวัย 
10. ครูจัดทาสารนิทัศน์และนามาไตร่ตรองเพ่ือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก 
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฎิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ตัวบ่งชี้ 
1. ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ภาวะผู้นา และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
3. ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด 

ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ 
4. ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
5. ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
6. ผู้บริหารให้คาแนะนา คาปรึกษาทางวิชาการ และเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัย เต็ม 

ศักยภาพ และเต็มเวลา 
7. เด็กและผู้ปกครอง และชุมชน พึงพอในผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย 
มาตรฐานที่ 7 แนวทางการจัดการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 
1. มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา และนาสู่การปฎิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. มีระบบ และกลไกให้มีผู้มีส่วนร่วมทุกฝุาย ตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย 
4. สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และท้องถิ่น 
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 
ตัวบ่งชี้ 
1. กาหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
2. จัดทาและดาเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งพัฒนา 

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
3. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ (2คะแนน) 
4. ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษาของ 

สถานศึกษา 
5. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
6. จดัทารายงานประจาปีที่เนการประเมินคุณภาพภายใน 
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ 9 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษา เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 
1. เป็นแหล่งเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษา ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชน 

และองค์กรที่เก่ียวข้อง 
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ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้น ของ 

การศึกษาปฐมวัย 
ตัวบ่งชี้ 
1. จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเปูาหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์ และจุดเน้นการจัด 

การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา 
2. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม 
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย และแนวทางปฎิรูปการศึกษาเพื่อยกระดับ

คุณภาพให้สูงขึ้น 
ตัวบ่งชี้ 
1. จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย 
2. ผลการดาเนินงานบรรลุตามเปูาหมาย 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนเป็นคนดี   
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิด  
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีทักษะชีวิต 
มาตรฐานที่ ๕ ครู/อาจารย์เป็นคนดีมีความสามารถ  
มาตรฐานที่ ๖ ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งการเรียนรู้คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๗ ครู/อาจารย์มีผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
มาตรฐานที่ ๘ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนนความรู้/ประสบการณ์  
มาตรฐานที่ ๙ การด าเนินการของคณะกรรมการสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑๐ การด าเนินการของผู้อ านวยการ 
มาตรฐานที่ ๑๑ การบริหารความเสี่ยง 
มาตรฐานที่ ๑๒ การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  
มาตรฐานที่ ๑๓ การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม 
มาตรฐานที่ ๑๔ การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา  
มาตรฐานที่ ๑5 การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 
มาตรฐานที่ ๑6 การพัฒนาสุนทรียภาพ 
มาตรฐานที่ ๑7 อัตลักษณ์ผู้เรียน 
มาตรฐานที่ ๑8 เอกลักษณ์สถานศึกษา 
มาตรฐานที่ ๑9 มาตรฐานการส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา) 
มาตรฐานที่ 20 มาตรฐานการส่งเสริม(ภายนอกสถานศึกษา) 

 

๑.6.1.2 มาตรฐานของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ (ครม. ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2554) 
มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแหง่ชาติ ประกอบไปด้วย เกณฑ ์3 ด้าน คือ 
1. การบริหารจดัการศูนยเ์ดก็เล็ก ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้5 ด้าน 

1) การบริการงานอยา่งเป็นระบบ 
2) การบริหารจัดการบุคลากร 
3) การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
4) มาตรการดา้นความปลอดภัยของศนูยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
5) การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม 

2. การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสง่เสริมพัฒนาการเด็ก ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้5 ด้าน 
1) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา 
2) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
3) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้านจิตใจ–อารมณ ์
4) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้านสังคม 
5) การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสง่เสริมพัฒนาการด้านสติปญัญา 

3. คุณภาพเด็ก ประกอบด้วยตัวบ่งชี ้4 ด้าน 
1) เด็กมีพัฒนาการดา้นร่างกาย และสุขนิสยัในการดูแลสขุภาพ 
2) เด็กมีพัฒนาการทางดา้นจติใจ–อารมณ ์สังคม 
3) เด็กได้รับการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค ์
4) มีพัฒนาการด้านสติปัญญา       

 

 

มาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 23 
มาตรฐาน 94 ตัวบ่งช้ี ประกอบด้วย 

มาตรฐานที่ ๑ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรม มีวุฒิ/ความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบหมั่น    
พัฒนาตนเอง มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 

มาตรฐานที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดประสบการณ์เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
    เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๓ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถในการ  

   บริหารจัดการ 
มาตรฐานที่ ๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์ 
มาตรฐานที่ ๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมที่เอต่อการจัด 
   ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                             
มาตรบานที่ ๖  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 

  อย่างเป็นระบบครบวงจร 

๑.6.1.3 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
 

๑.6.1.4 มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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มาตรฐานที่  ๗ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 
มาตรฐานที่ ๘ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
มาตรฐานที่ ๙ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย 
มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน 

  พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา  

  สถาบันการศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน เพ่ือพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน 
มาตรฐานที่ ๑๒  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบกระกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่าง 
    ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานที่ ๑๔  ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครองและชุมชน 
มาตรฐานที่ ๑๕  ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมสามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนได้และมีเจตคติ 

   ที่ดีต่ออาชีพสุจริต 
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนก การเปรียบเทียบและ 
    แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะกับวัย 
มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/แผนการ 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
มาตรฐานที่ ๑๘  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจที่ดี 
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว 
มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
   ประมุขเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
   ของผู้ปกครอง และชุมชน 
มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุนในการ 
    พัฒนาการศึกษา 
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จากการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครกในการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเปูาหมายต้อง

อาศัยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้จากผล
ประเมินคุณภาพมาตรฐานทั้ง  ๒3  มาตรฐาน  94  ตัวบ่งชี้  และผลการประเมินความสามารถทางการเรียน
ของนักเรียน  ข้อมูลทั้งหมดที่ได้  สถานศึกษาได้น ามาวิเคราะห์เพื่อวางแผนในการพัฒนาการจัดการศึกษาใน
อนาคต   
ยุทธศาสตร์ที่  1     การพัฒนาการด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาและความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เหมาะสมตามวัยและศักยภาพ อยู่ในระดับดี 
ผู้เรียน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ร่าเริงแจ่มใสเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกับ
คนอ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  2    การพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

การบริหารจัดการและการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้บริหารมีการวางแผนการพัฒนาด้านการศึกษาที่
เปน็ระบบ เน้นการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของชุมชน ตลอดจนมีการส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ช่วยครู
ผู้ดูแลเด้กได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้การปฏิบัติงานเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑.7  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
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๑.  สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 -  จุดแข็ง  (Strength) 
 -  จุดอ่อน(Weekness) 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. อาคารเรียนมีความแข็งแรงมั่นคงและ  

ปลอดภัย 
2. ห้องเรียนของศูนย์ฯมีสิ่งอ านวยความ

สะดวก 
3. สภาพแวดล้อมร่มรื่นมีการปรับภูมิทัศน์

ให้น่าอยู่อย่างสม่ าเสมอ 
4. มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้ง

ในและนอกห้องเรียน 
5. มีสถานที่เพียงพอในการจัดกิจกรรมห้อง

สุขาเหมาะสมกับวัย 
 
 
 

1. สนามกีฬา และสนามเด็กเล่นยังไม่
เหมาะสม ปลอดภัยกับเด็ก 

2. ไม่มีพ้ืนที่ส าหรับจัดการเรียนรู้ภายนอก
ห้องเรียนให้แก่เด็ก 

3. ไม่มีการจัดสถานที่พักรอและมุมการ
เรียนรู้ส าหรับผู้ปกครอง 

 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองแลชุมชน 
2. ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรจากกรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. งบประมาณมีจ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ด้านอาคารสถานที่ 

๑.8  ปัญหาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะต้องด าเนินการแก้ไขและความต้องการของ
ประชาชน/ชุมชนในท้องถิ่น และผู้มีส่วนได้เสียของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 

1. ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและ
ชุมชนในการอ านวยความสะดวกการจัด
กิจกรรมต่างๆ 

2. มีชุมชนเป็นรั้ว 
 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม เช่นท าสวนยางพารา
จึงท าให้โอกาสที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ท ากิจกรรมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
น้อยลง 

2. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาน้อย 

 
 
 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. สามารถบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กเป็นฐาน 
2. ชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

1. ขาดบุคคลากรที่ท าหน้าที่ประสานงาน
ชุมชนโดยตรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านสัมพันธ์ชุมชน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. มีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
2. ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการ

เรียนรู้ส าหรับผู้เรียนอย่างหลากหลาย
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3. บุคลากรพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้มี
ศักยภาพทันยุคทันสมัยอยู่เสมอ 

4. มีการจัดฝึกอบรมหลักสูตรและการ
จัดท าสื่อให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

5. มีการนิเทศภายในติดตามประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนอย่าง
กัลยาณมิตร 

6. มีการพัฒนาผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 
 
 
 

1. ระบบการสื่อสารหรือการสั่งงานในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ยังขาดความต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค(Threats) 
1. นักเรียนมีพัฒนาการครบทั้ง 5 ด้านเต็ม

ศักยภาพ 
2. ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการ

น าบุตรหลานมาศึกษาในศูนย์ฯ 
3. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต้น

สังกัดและหน่วยงานภายนอกในการช่วย
ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
ท าให้สามารถแสวงหาความรู้ได้อย่าง
หลากหลาย 

 
 
 

1. ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลและเอกสาร
ทางวิชาการ 

2. มีสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนที่
ก าลังพัฒนาควบคู่กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
 
 
 

ด้านวิชาการ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีการใช้จ่ายเงิน
ตามแผนพัฒนาการศึกษา โครงการ/
กิจกรรมต่างๆมี การเบิกจ่ายอย่าง
ถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ 

2. มีพัสดุครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย 

1. ขาดความคล่องตัวในการบริหาร
งบประมาณ 

2. ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างมีความ
ซับซอ้นเพราะผู้ที่ก ากับดูแลอยู่ที่ต้น
สังกัด 

3. ครูผู้ดูแลเด็กท่ีผ่านการฝึกอบรมปฏิบติ
หน้าที่พัสดุและหัวหน้าพัสดุซึ่งไม่มีความ
ช านาญ 

 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้การ

สนับสนุนด้านงบประมาณและการจัด
กิจกรรมต่างๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นอย่างดี 

1. การบริหารจัดการวัสดุและการเงินไม่
คล่องตัว 

2. ระบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ด้านการเงิน และพัสดุ 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน(Weakness) 
1. มีการจัดกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการของ

เด็กในทุก ๆ ด้านอย่างสม่ าเสมอ 
2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่

หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
3. มีโครงการสนับสนุนในการจัดการจัด

ประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถ
พัฒนาตามศักยภาพ 

4. มีการปูองกันให้นักเรียนปลอดจากสิ่ง
เสพติดส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร่วมกิจกรรมพิเศษ
จากหน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน
อ่ืนๆ มากเกินไปท าให้การพัฒนาทั้ง 5 
ด้านไม่สมดุล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็มศักยภาพ 
2. มีงบประมาณให้การสนับสนุนโครงการ

จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กร
เอกชน 

3. ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนให้น านักเรียนไปแสดง
ความสามารถ 

1. ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ 

2. ผู้ปกครองบางคนปิดกั้นพัฒนาการของ
ผู้เรียนเพราะขาดความเข้าใจในการ
พัฒนาการดังกล่าว 

3. สภาพครอบครัวที่แตกแยกและ
ครอบครัวที่มุ่งแต่ประกอบอาชีพท าให้
เดก็ขาดความอบอุ่นขาดการดูแลเอาใจ
ใส่ 

4. สภาพเศรษฐกิจของชุมชนค่อนข้างต่ า
ผู้ปกครองมีรายได้น้อยจึงไม่สามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนบุตรหลานได้อย่าง
เต็มที่ 

 
 
 

 
 

ด้านกิจการนักเรียน 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

1. บุคคลากรมีประสบการณ์ในการจัดการ
เรียนรู้และมีการพัฒนาตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานอยู่เสมอ 

2. จ านวนบุคลากรมีความรู้ความสามารถ
และเพียงพอต่อจ านวนนักเรียน 

3. บุคลากรมีการใฝุรู้ ใฝุเรียนและได้รับการ
ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4. บุคลากรมีความรู้ความสามรถในการ
เผยแพร่สู่ภายนอก 

5. บุคลากรมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรพร้อมอุทิศตนเพื่อองค์กร 

1. บุคลากรขาดทักษะในการน าเทคโนโลยี
มาใช้ในการจัดประสบการณ์การการ
เรียนรู้ 

2. คร/ูผู้ดูแลเด็ก มีภาระงานหลายอย่างท่ี
รับผิดชอบส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

โอกาส  (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับการจัดสรรอัตราก าลังจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น 

2. ได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
การพัฒนาองค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

3. องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือได้
จัดอัตราก าลังให้อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
 

1. บุคลากรขาดการปฏิสัมพันธ์ไปในทาง
เดียวกัน 

2. บุคลากรขาดการติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
องค์กร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

ด้านบุคลากร 
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1. จัดแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการรู้และมีการ
พัฒนาครบทุกด้าน 

2. มีการพัฒนาหลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้ปกครองชุมชนมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  ให้มากขึ้น  

3. ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงความส าคัญของการศึกษา ระบบประกัน และการให้ความร่วมมือกับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มากยิ่งขึ้น 

 
 
 

1. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เข้มแข็งโดยจัดให้มีการประเมินตนเอง 
2. สรุปรายงานผลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ าปี ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัด 

ประสบการณ์การเรียนรู้ 
3. ส่งเสริมการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่นบูรณาการในหลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง 
4. พัฒนากระบวนการจัดประสบการณ์ท่ีหลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยร่วมกับผู้ปกครองชุมชน  

หรือหน่วยงานอื่น  ในลักษณะของการบูรณาการ     
5. ชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงความส าคัญของการศึกษา ระบบประกัน และการให้ความร่วมมือกับศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กให้มากยิ่งขึ้น 
  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครกมีสมรรถนะภายในที่เข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอ้ือต่อ
การด าเนินกิจการ จึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือขยายงาน และสร้างความเจริญเติบโต 
 
 
 
  
 
 
 

- ชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้ความร่วมมือ  และช่วยเหลือศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ตามศักยภาพของตน 

- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา   
- สามารถศึกษาหาความรู้ได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
- คนในชุมชนต่างเชื้อชาติและศาสนา  สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

 
 
 

1.8.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต 
1.8.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอนาคต 
ท้องถิ่น 

 

1.8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
1.8.2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน

อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

๑.9  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส 
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน

อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม  
1.8.2 ทิศทางการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 

ท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอก 
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- ผู้ปกครองย้ายที่อยู่อาศัยบ่อย  ส่งผลต่อการเรียนของผู้เรียน 
- ครอบครัวของผู้เรียนส่วนใหญ่แยกทางกัน  ขาดการสนับสนุนในด้านพัฒนาการด้านต่าง ๆ 

และส่งผลต่อพฤติกรรม 
- ผู้เรียนเห็นแบบอย่างที่ไม่ดีของคนในชุมชนแล้วเลียนแบบพฤติกรรมนั้นๆ 
- ผู้ปกครองมีระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้ไม่เข้าใจระบบการจัดประสบการเรียนรู้ของทาง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 
 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถได้รับสื่อเทคโนโลยี และการบริการทางด้านไอทีอย่างเต็มที่และ
ทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

 
- ทางบ้านของผู้เรียนบางคน ไม่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ถ้ามีการบ้านท าให้มีค่าใช้จ่ายสูง 
- สื่อและเทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

 
 

 
 
 
 

- มีคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชนให้การสนับสนุนทางด้านทุนการศึกษา 
- ผู้เรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท าให้ประหยัดรายจ่ายในการเดินทาง

มาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 
 
 

- ค่าครองชีพของผู้ปกครองสูงแต่รายได้ต่ า ส่งผลให้การสนับสนุนด้านการศึกษาของผู้เรียนมีน้อย 
ผู้เรียนขาดการสนับสนุนในด้านปัจจัยสี่ 

ประเด็นทีเ่ป็นอุปสรรค  
 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี   
 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ประเด็นที่เป็นโอกาส  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ   
 

ประเด็นที่เป็นอุปสรรค  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 
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- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเน้นกิจกรรมที่ท าให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ที่อย่างหลากหลาย 
- โครงสร้างและนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความชัดเจน 
- มีระบบการตรวจสอบติดตามประเมินผลการท างาน 
- ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐานในการบริหารจัด

การศึกษาปฐมวัย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีสุขภาพดี และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

 
 

- โครงสร้างและนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง 
 

 
 
 
 

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านร่างกาย สังคม อารมณ์-จิตใจ และทักษะชีวิตครบทุกด้าน 
- ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังในคุณธรรมและจริยธรรมผ่านกิจกรรมการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศเหมาะสม

ตามวัย 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดการเรียนรู้สู่โลกกว้างเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้แก่

ผู้เรียน 
 
 
 

- ผู้เรียนขาดการใฝุรู้ด้วยตนเอง เนื่องจากมีผู้ปกครองคอยช่วยเหลือไม่ปล่อยให้ฝึกปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันบางอย่างด้วยตนเองจึงขาดประสบการณ์ตรงในการใฝุรู้ใฝุเรียน 

 
 
 
 
 

- มีจ านวนครู/ผู้ดูแลเด็ก มากข้ึนสามารถช่วยในการท างานได้ดีขึ้น 
- มีการบรรจุพนักงานครูเป็นขั้นตอนและมาตรฐานชัดเจน 
- บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
- บุคลากรมีขวัญและก าลังใจจากการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อรับค่าตอบแทนพิเศษ 

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
 

การวิเคราะห์ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายใน 
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ท้องถิ่น 

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ปัจจัยด้านการให้บริการและคุณลักษณะของผู้เรียน 
 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
 

ปัจจัยด้านปัจจัยด้านบุคลากร 
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- ภาระงานของครู/ผู้ดูแลเด็กมีมากท าให้เตรียมแผนการจัดประสบการณ์และกิจกรรมได้ไม่เต็มที่ 
 
 
 
 
 

- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือและกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

- มีระบบการเบิกจ่ายเงินอย่างเป็นขั้นตอน 
 
 
 

- งบประมาณสนับสนุนบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
 

 
 
 
 

- มีงบประมาณเพียงพอส าหรับมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสร้างสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ทัง้จาก อบต.และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 

- อาคารเรียนเดิมคับแคบในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากจ านวนเด็กมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 
 
 
 
 

- มีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ ท าให้ท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
- มีการบริหารจัดการโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานตามระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

 
 

- ขาดการก ากับติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
- การบริหารงานแต่ละฝุายยังไม่เป็นระบบ ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาช่วยเสริม 
- รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขาดประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ดี 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ปัจจัยด้านการเงิน 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
 

ปัจจัยด้านวัสดุอุปกรณ์ 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 

 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง  
 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ 

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน  
1.8.2 ทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
อนาคต 
ท้องถิ่น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  

วิสัยทัศน์ 
 

                   “ เรียนรู้ผ่านการเล่น มุ่งเน้นคุณธรรม สืบสานประเพณี ยึดหลักประชาธิปไตย” 
 

พันธกิจ 
1)  จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย และสุขภาพจิต 

 2)  จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  
 3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ่านและการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 4)จัดกิจกรรมเสริมสร้างส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
 5)จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิด แก้ปัญหา และการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน 
 6) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 7)  จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
 8)  พัฒนาครูและบุคลากรการจัดการศึกษาการปฐมวัย 
 9)  พัฒนาสื่อ แหล่งเรียนรู้ ให้เหมาะสม ปลอดภัยและส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน 
 10)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยมี ชุมชน ผู้ปกครอง มีส่วนร่วม 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

  
1) การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมายหลักสูตรระดับปฐมวัยพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2) พัฒนาระบบบริหารและการจัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นไปตามมาตรฐานการการบริหาร 

สถานศึกษา 
3) การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการสอนและครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
4) พัฒนาอาคารสถานที่ และจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอกอาคาร และบริเวณศูนย์ให้เอ้ือต่อการใช้

ประโยชน์ และการเรียนรู้  
5) พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

บทท่ี 2  
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 60-63 ปี 60 ปี 61 ปี 62 ปี 63 
1) การพัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุ
เปูาหมายหลักสูตรระดับปฐมวยั 
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
โดยเน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 
 

1.1)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่
เหมาะสมกับวัยจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กมี
พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ 
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
- จ านวนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการ 
(โครงการวันเด็กแห่งชาติ,โครงการศึกษา
แห่งเรียนรู้นอกสถานที่, แข่งขันกีฬา,
กิจกรรมบัณฑิตน้อย) 
1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
-นักเรียนผู้ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ 
(อาหารกลางวัน,อาหารเสริม(นม),
โครงการส่งเสริมละปูองกันโรค ฯลฯ ) 
1.3)  พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
-นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 
(วันแม่, ไหว้ครู) 
1.4)  ส่งเสริมความรู้อนุรักษ์ด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
-นักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ 

57 คน 
 
 
 
 
 

 
 

57 คน 
 
 
 

57 คน 
 
 

57 คน 
 

57 คน 
 
 
 
 
 
 

 
57 คน 

 
 
 

57 คน 
 
 

57 คน 
 

57 คน 
 
 
 
 
 
 
 

57 คน 
 
 
 

57 คน 
 
 

57 คน 
 

57 คน 
 
 
 
 
 
 
 

57 คน 
 
 
 

57 คน 
 
 

57 คน 
 

57 คน 
 
 
 
 
 
 
 

57 คน 
 
 
 

57 คน 
 
 

57 คน 
 
 

 

57 คน 
 
 
 
 
 
 
 

57 คน 
 
 
 

57 คน 
 
 

57 คน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 

2)   พัฒนาระบบบริหาร และการจัดการ
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นไปตาม
มาตรฐานการการบริหารสถานศึกษา 
 

2.1)  บริหารจัดการสานสัมพันธ์
ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง 
คณะกรรมการ และชุมชน 
-ครู คณะกรรมการฯ ผู้ปกครองและ
ผู้มีส่วนร่วม เข้าร่วมประชุม  
(ประชุมผู้ปกครอง,ประชุมคณะ
กรรมการฯ) 

73 คน 37 คน 37 คน 44 คน 52 คน 59 คน 

3)  การจัดหาวัสดุ สื่อการเรียนการ
สอนและครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.1)  แนวทางการ พัฒนาวัสดุ สื่อ
การเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
-จ านวนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหนองครกที่ได้ใช้สื่อที่
เพียงพอ เหมาะสม  

57 คน 57 คน 57 คน 57 คน 57 คน 57 คน 

4) พั ฒนาอาคารสถานที่ แ ละจั ด
สภาพแวดล้อมทั้ งภายใน ภายนอก
อาคาร บริเวณศูนย์ ให้เอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ และการเรียนรู้ 

4.1)  พัฒนาด้านอาคารสถานที่ 
สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
-จ านวนห้องเรียนในศูนยฯ์ ที่ได้รับ
การพัฒนา 

3 ห้องเรียน 4 ห้องเรียน 4 ห้องเรียน 4 ห้องเรียน 4 ห้องเรียน 4 ห้องเรียน 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 (Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPLs) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline Data) 

ค่าเป้าหมาย (Targets) 

ปี 61-64 ปี 61 ปี 62 ปี 63 ปี 64 
 
5)  พัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
5.1)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนา
โดยการจัดโครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้า
ร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 
-ครผูู้เข้าร่วมฝึกอบรม 20 ชั่วโมง/คน/ปี 
5.2) เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ 
-ครทูี่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการ 
 
 
 

 
20 ชม./คน 
จ านวน 3 คน 

 
 

3 คน 

 
3 คน 

 
 

 
3 คน 

 
3 คน 

 
 
 

3 คน 

 
3 คน 

 
 
 

3 คน 

 
3 คน 

 
 
 

3 คน 

 
3 คน 

 
 
 

3 คน 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
 

 ตัวช้ีวัด     1.1)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย  จัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กมี                       
                                       พัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
 ขอบเขตความหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 

หน่วยวัด คน 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  ทุกคน   
วิธีการค านวณ  แบบประเมิน/หาผลรวม 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  57 คน 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละครั้ง 

 
 ตัวช้ีวัด     1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 ขอบเขตความหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
หน่วยวัด คน 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  ทุกคน   
วิธีการค านวณ  แบบประเมิน/หาผลรวม 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  57 คน 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละครั้ง 

 
 ตัวช้ีวัด     1.3)  พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 

ขอบเขตความหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
หน่วยวัด คน 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  ทุกคน   
วิธีการค านวณ  แบบประเมิน/หาผลรวม 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  57 คน 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละครั้ง 
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 ตัวช้ีวัด     1.4)  ส่งเสริมความรู้อนุรักษ์ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ขอบเขตความหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
หน่วยวัด คน 
เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  ทุกคน   
วิธีการค านวณ  แบบประเมิน/หาผลรวม 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  57 คน 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละครั้ง 

 
 ตัวช้ีวัด    2.1)  การบริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 

 ขอบเขตความหมาย จ านวนครั้งที่ครู คณะกรรมการ ผู้ปกครองและผู้มีส่วนร่วมจัดประชุม 
 หน่วยวัด  ครั้ง 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  24    
 วิธีการค านวณ  แบบส ารวจ / หาผลรวม 
 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  73 คน 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละครั้ง 
  

 ตัวช้ีวัด     3.1) แนวทางการ พัฒนาวัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
 ขอบเขตความหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
 หน่วยวัด  คน 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  ทุกคน   
 วิธีการค านวณ  แบบส ารวจ / หาผลรวม 
 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  57 คน 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละครั้ง 

 
 ตัวช้ีวัด      4.1) พัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 ขอบเขตความหมาย นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
 หน่วยวัด  ครั้ง 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  4  
 วิธีการค านวณ  แบบส ารวจ/หาผลรวม 
 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  57 คน 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองครก 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ปีงบประมาณละครั้ง 
 

 ตัวช้ีวัด     5.1) การส่งเสริมศักยภาพบุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัดโครงการให้ผู้ดแูลเด็กได้เข้า
ร่วมการอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 



40 
 

 

 

 ขอบเขตความหมาย ครูเข้าร่วมฝึกอบรม 20 ชั่วโมง/คน/ปี 
 หน่วยวัด  คน 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  3 คน 
 วิธีการค านวณ  แบบส ารวจ/หาผลรวม 
 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  3 คน 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 
 

 ตัวช้ีวัด      5.2) เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ  
 ขอบเขตความหมาย คร ู
 หน่วยวัด  คน 
 เป้าหมาย/เกณฑ์ (ปี 2561-2564)  ทุกคน  
 วิธีการค านวณ  แบบส ารวจ/หาผลรวม 
 ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  3 คน 
 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก/ส่วนการศึกษา 
 ความถี่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน   ปีละครั้ง



41 
 

 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
จัดการศึกษาให้บรรลุเปูาหมาย
ของหลักสูตรระดับปฐมวัย  
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.1)  ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมกับ
วัยจัดกิจกรรมเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  
อารมณ์ จิตใจ สังคม  และสติปัญญา 
1.2) ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 
1.3)  พัฒนาคุณธรรมนักเรียน 
1.4)  ส่งเสริมความรู้ด้านอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

2)    ยุทธ์ศาสตร์การพัฒนา
ระบบการบริหารและการ
จัดการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามมาตรฐานการบริหาร
สถานศึกษา 

 2.1)  บริหารจัดการ สานสัมพันธ์ ระหว่าง ครู 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการและชุมชน 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

3)  ยุทธศาสตร์ การจัดหาวัสดุ 
สื่อการเรียนการสอนและ
ครุภัณฑ์ ที่ทันสมัยให้เพียงพอ
ต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

3.1)  พัฒนา วัสดุ สื่อการเรียนการสอน และครุภัณฑ์ 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

4)   ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อาคารสถานที่และจัด
สภาพแวดล้อมทั้งภายใน 
ภายนอกอาคารเรียนและ
บริเวณศูนย์ฯ ให้เอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ และการเรียนรู้ 

4.1)  พัฒนาด้านอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

5)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
บุคลากรให้สามารถปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1)  ส่งเสริมให้บุคลากรมีการพัฒนาโดยการจัด
โครงการให้ผู้ดูแลเด็กได้เข้าร่วมการอบรม/สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
5.2)  เงินเดือนครู/สวัสดิการต่าง ๆ 

แผนงานการศึกษา 
อบต.หนองปรือ 

 

 
 

บทท่ี 3  
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การติดตามและประเมินผล 
การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑.   นายสมคิด    สิทธิชัย  ประธาน 
2.   พระครูวิมลกิจจานุยุต  กรรมการ 
3.   นางวันดี  ภิรมย์  กรรมการ 
4.   นางสาวนุชรีย์ เทพรัตน์  กรรมการ 
5.   ว่าที่ร.ต.หญิงกาญจนา ทองขาว กรรมการ 
6.   นายสัมฤทธิ์  สุขด า  กรรมการ 
7.   นายพิณ  ศรีเรือง  กรรมการ 
8.   นายวิโส  นาทอง  กรรมการ 
9. นายธนบดี  นาคจันทร์ กรรมการ 
10. นายสุบินชา  ชูวงศ์  กรรมการ 
11. นางสาวจิตติมา สังข์สุวรรณ์ กรรมการ 
12. นางประคอง  เรียบร้อย กรรมการ 
13. นางอุไร  แพงม ี  กรรมการ 
14. นางสาวเสาวลี ปลอดเถาว์ กรรมการ 
๑5. นางศรีสาคร  ทองบัว          กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การ
ปฏิบัติ มีอ านาจหน้ที่ ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผล 
๓. รายงานผลและเสนอความคิดเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลฯ ต่อผู้อ านวยการ

สถานศึกษา เพ่ือให้ผู้อ านวยการสถานศึกษา เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะกรรมการ
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
ฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยภาคเรียนละ  ๑ ครั้งทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่า๓๐ วัน 

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

 

บทท่ี 4  
 

๔.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ 
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ในการด าเนินการตามแผน / โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละฝุายนั้น  คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  หัวหน้างาน จะเป็นผู้ก ากับดูแลกิจกรรมต่าง ๆ  ของโครงการตาม
ความรับผิดชอบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ก าหนด  รวมถึงงบประมาณและระยะเวลาการ
ด าเนินงาน  โดยจะท าการประเมินผลส าเร็จเป็นรายโครงการ และประเมินผลส าเร็จของทุกจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดหรือไม่ ทั้งนี้ควรประเมินผลทั้งระบบ กล่าวคือ ประเมินทั้งปัจจัยที่ใช้ 
กระบวนการด าเนินการ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น ส าหรับ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 

 

 กระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการ  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการด าเนินโครงการ เพราะจะ
ส่งผลให้ผู้จัดท าโครงการสามารถประเมินผลลัพธ์ / ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากโครงการ  ว่าได้ผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่  รวมถึงสภาพปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินโครงการ  ข้อมูล
เหล่านี้ผู้จัดท าสามารถใช้ในการประเมิน  เพื่อปรับปรุงให้การน ากิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการไปปฏิบัติในครั้งต่อไป
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด   

 เพ่ือความสะดวกในการติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองครก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ   ด าเนินงานในแต่ละโครงการด้วยวงจรคุณภาพของวงจรเดมิ่ง   PDCA  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการการประเมินที่ประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  รักษาการ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หัวหน้างานเป็นคณะท างานการติดตามและประเมินผล   

๔.๒ วิธีการติดตามและประเมินผลและประผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ไปสู่การปฏิบัติ 
 

๔.๓ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

ปฏิบัติ 
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ภาคผนวก 
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๑.  นางศรีสาคร   ทองบัว   รก.ในต าแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
๒.  นางอุไร  แพงมี   ครูผู้ดูแลเด็กหัวหน้างานวิชาการ   
๓.  นางสาวเสาวล ี ปลอดเถาว์  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
4. นางสาวสุภาพร อินแก้วศรี  ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  

  
   

      
 
 
 
 
 
  

1. นายณัฐพล พักตร์จันทร์ หัวหน้าสถานศึกษา ประธานที่ปรึกษา 
2. นางสาวสุกัญญา รามรังสฤษฎ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาบและแผน ที่ปรึกษา 

 
 
 
 
 
 

คณะผู้จัดท า 
 

คณะที่ปรึกษา 
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