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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเทศบาลต าบลสีมามงคล (พ.ศ. ๒๕6๑ – ๒๕๖๕) ฉบับนี้          

เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการ ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวมท้ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยา) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล
สีมามงคล  (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์) โดยใช้แนวทางการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงาน หรือผลสัมฤทธิ์   
(Results-Based Management) ภายใต้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-Based Budgeting) 

สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาฉบับนี้ ประกอบด้วยการศึกษาสภาพปัจจุบัน  
สภาพแวดล้อมท้ังปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสภาพพื้นท่ีของเทศบาลต าบล      
สีมามงคล โดยใช้เทคนิค SWOT เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เปูาประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการและแนวทางการก ากับ ติดตามและประเมินผล 

ขอขอบคุณ คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลสีมามงคล   คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนา- 
เด็กเล็กเท ศบาลต าบลสีมามงคล  ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีให้การสนับสนุนให้ค าปรึกษาแนะน า สนับสนุน
งบประมาณ และร่วมในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบล -            
สีมามงคล จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 

        คณะผู้จัดท า  
                                                                                  กันยายน  2562 
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บทที่ ๑ 
บทน า 

 

๑.๑  หลักการและเหตุผล 
 

               ตามระเบียบส านกันายกรฐัมนตร ีวา่ด้วยการพฒันาเด็กปฐมวยั พ.ศ. ๒๕๕๑  ก าหนดให้เด็กปฐมวัย
ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
โดยมุ่งเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย  มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเล้ียงดู การสร้างประสบการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้และ       
มีพัฒนาการสมวัย   
 

             เทศบาลต าบลสีมามงคลได้จัดการศึกษา โดยจัดให้มีศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล 
(โรงเรียนเบทาโกรวิทยา)   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนบุญบันดาลวิทยานุสรณ์)     
เป็นสถานท่ีรับเด็กเข้าเรียน อายุ 2-4 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการการอบรมเล้ียงดูเพื่อส่งเสริมกระบวน          
การเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน (ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา)           
ให้คุณมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และสมรรถนะตามวัยโดยองค์รวมผ่านการเล่นและกิจกรรมท่ีเหมาะสมตามวัย  
ส่งเสริมให้เด็กสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพ          
แบ่งเบาภาระผู้ปกครองในการอบรมเล้ียงดู  ส่งเสริมความรักเอื้ออาทรของสถาบันครอบครัว ชุมชนและสังคมท้องถิ่น   
 

             ในการรบัเด็กเข้าเล้ียงดูและส่งเสริมพฒันาการ (ศพด.ทต.สีมามงคล ร.ร.เบทาโกรวิทยา)           
มีเขตพื้นที่บริการ 5 หมู่บ้าน คือ  หมู่ท่ี 1 (หมู่บ้านปางอโศก) หมู่ท่ี 5 (หมู่บ้านปางแจ้ง)  หมู่ท่ี 8 (หมู่บ้านหนอง -
เครือคต) หมู่ท่ี 10 (ซับตะเคียน) และหมู่ท่ี 15 (หมู่บ้านถ้ าเต่าพัฒนา) จ านวนประชากรท้ัง  5 หมู่บ้าน             
จ านวน 6,062 คน จ านวนเด็กในพื้นท่ี 5 หมู่บ้านท่ีมีอายุระหว่าง 3 -4 ปี จ านวน  27 คน และ                  
(ศพด.ทต.สีมามงคล ร.ร.บุญบันดาลวิทยานุสรณ์) มีเขตพื้นที่บริการ 9 หมู่บ้าน คือ หมู่ท่ี 2 (หมู่บ้านบุญบันดาล) 
หมู่ท่ี 3 (หมู่บ้านญาติสามัคคี) หมู่ท่ี 4 (หมู่บ้านชายเขา)  หมู่ท่ี 7 (หมู่บ้านกลางดง)  หมู่ท่ี 9  (หมู่บ้านเขาพระ)       
หมู่ท่ี 13 (หมู่บ้านมิตรภาพ บางส่วน) หมู่ท่ี 14 (หมู่บ้านชลประทาน) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ร้อยละ ๔๐ รับจ้างท่ัวไป ร้อยละ ๕๐ รับราชการ ร้อยละ ๕ และอาชีพค้าขาย ร้อยละ ๕     
 

             ศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญบันดาลวิทยา -
นุสรณ)์ ได้เปิดท าการจัดการเรียนการสอนมาแล้วเป็นเวลา  10 ปี จัดประสบการณ์ให้กับเด็กในระดับก่อนอนุบาล  
อายุ 2 ปี มีผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จ านวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จ านวน ๑ คน  และจ านวนเด็กเข้ารับการเล้ียงดูและส่งเสริม
พัฒนาการ  จ านวน 39 คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕ 62)  เพื่อให้มีความต่อเนื่องจึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า      
แผนยุทธศาสตร์ (พ.ศ. ๒๕6๑-๒๕6๕) ขึ้น 
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๑.๒  นโยบายและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
          แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖ 0-๒๕๖ ๔ )               
ซึ่งแปลง  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทาง        
การพัฒนา  ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทย         
ให้เป็น  ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง           
โดยมีกรอบ  วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕ 60 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี      
เป็นกรอบท่ีแผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาท่ีก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี    
ต่อจากนี้ ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาท้ังจากภายนอกและภายในประเทศท่ีบ่งช้ีถึงจุดแข็ง
และ  จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเส่ียงในการท่ีจะผลักดันขับเคล่ือนให้การพัฒนา           
ในด้าน  ต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีท้ังนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอด      
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป  

          

 ๑.๒.๑  ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
            การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  ๑๒       
จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มข้ึนในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อปูองกันปัจจัยเส่ียงท่ีสังคมไทยต้องเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศด้านต่างๆให้เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ       
ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลง มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม        
อย่างเป็นธรรม รวมท้ังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์    
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน าไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน              
โดยมีแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นต่างๆ ท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ดังนี้ 
           ๑. การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึง  
บริการท่ีมีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ท้ังในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง  ทางสังคม       
(Social Protection) และสวัสดิการ ( Welfare) ท่ีเหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และการ  พัฒนาทักษะฝีมือ   
เพื่อประกอบอาชีพและยกระดับรายได้โดย   

๑.๑ ขยายโอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส          
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ถูกจ้ากัดศักยภาพจากสภาพครอบครัว พื้นท่ี และสภาพร่างกาย การ  ดูแลนักเรียน
ยากจน  ท่ีอาศัยในพื้นท่ีห่างไกลท่ีครอบคลุมต้ังแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน การสนับสนุนค่า  เดินทางไปยัง
สถานศึกษา การให้ทุนการศึกษาต่อระดับสูง เพื่อปูองกันไม่ให้เด็กนักเรียนออกจากโรงเรียน  กลางคัน รวมถึง
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในพื้นท่ีห่างไกล  

๑.๒ จัดบริการด้านสุขภาพให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายฯ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล โดย           
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดระบบบริการทางการแพทย์เพื่อประชากรในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้         
มีโอกาสเข้าถึงบริการท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึงท้ังในด้านการรักษา การให้ค าปรึกษา การปูองกัน         
กลุ่มเส่ียงท่ีจะเกิดปัญหาเรื้อรังต่อสุขภาพ และการส่งเสริมด้านสุขอนามัย  
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๑.๓ สร้างโอกาสในการมีท่ีดินท้ากินของตนเองและยกระดับรายได้โดยรัฐเข้าไป สนับสนุนการ   
มีท่ีดินท ากินอย่างยั่งยืนในรูปแบบท่ีครบวงจร ต้ังแต่การจัดสรรท่ีดินท ากินอย่างมีเงื่อนไขเพื่อ  ปูองกันการเปล่ียนมือ    
ผู้ได้รับการจัดสรรท่ีดินให้แก่กลุ่มคนจนในภาคเกษตรที่ไร้ที่ดินท ากิน การพัฒนาทักษะ ความช านาญการจัดสรรเงินทุน
เพื่อประกอบอาชีพอย่างท่ัวถึง การขยายโอกาสในการเข้าถึงข่าวสาร สารสนเทศ  และองค์ความรู้ในการประกอบ
อาชีพและการสนับสนุนด้านการตลาด ตลอดจนส่งเสริมทักษะ  การบริหารเงิน  เพื่อให้สามารถจัดการรายได้       
เงินทุน และหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการจัดต้ังธนาคารที่ดิน  เพื่อเป็นกลไกท่ีท าให้เกิดการกระจาย
การถือครองท่ีดิน ท่ีจะช่วยให้เกษตรกร กลุ่มเกษตร ผู้ยากจน ได้มีท่ีดิน   ท ามาหากินและมีท่ีอยู่อาศัย  

๑.๔ ก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหล่ือมล้ าในสังคมและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ีมี   
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มการจัดเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน อาทิ ภาษีท่ีดินและส่ิง  ปลูกสร้าง ภาษี
ก าไรจากการเพิ่มค่าของทรัพย์สิน ( Capital Gain) และปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีท่ีมี  ประสิทธิภาพ             
เพื่อให้สามารถจัดเก็บภาษีได้อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม ตลอดจนปรับโครงสร้างการจัดสรร งบประมาณรายจ่ายภาครัฐ 
โดยให้ความส าคัญกับการจัดสรรงบประมาณเชิงบูรณาการและเชิงพื้นท่ีท่ีมี การก าหนดเปูาหมายเพื่อลดความยากจน
และลดความเหล่ือมล้ าในสังคมควบคู่ไปกับเปูาหมายทางเศรษฐกิจ  

๑.๕ เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุด   
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อาทิ เพิ่มเบ้ียคนพิการและเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุท่ียากจนให้เพียงพอท่ีจะด ารงชีพ                  
ได้สนับสนุนการจัดหาท่ีอยู่อาศัยและระบบสาธารณูปโภคให้กับประชากรกลุ่มเปูาหมายเพื่อแก้ปัญหาชุมชนแออัด     
ในเมือง สนับสนุนชุมชนให้มีการจัดบริการตามความจ าเป็นส าหรับผู้สูงอายุ  ท้ังนี้ จะต้องมีการเช่ือมโยงระบบ
ฐานข้อมูลกับการจัดบริการภาครัฐ โดยเช่ือมโยงฐานข้อมูล  ของหน่วยงานราชการท้ังหมดและร่วมใช้ประโยชน์       
จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ในการก าหนดเปูาหมายคนจน  คนเกือบจน และกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐                 
ท่ีมีรายได้ต่ าสุด เพื่อให้สามารถระบุประชากรกลุ่มเปูาหมายได้ อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  

2. การกระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ             
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขัน    
ท่ีเป็นธรรม เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน  สามารถพัฒนา
ศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดย   

๒.๑ ส่งเสริมให้มีการกระจายการบริการด้านการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมกัน    
มากขึ้นระหว่างพื้นท่ี ประกอบด้วย  

(๑) ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรครูมีการกระจายตัวอย่างมี ประสิทธิภาพ 
มากขึ้น ท้ังมาตรการที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน อาทิ สวัสดิการบ้านพักครู เส้นทาง ความก้าวหน้าทางอาชีพที่ชัดเจน 
เพิ่มโอกาสในการพัฒนาครู  

(๒) สร้างระบบความรับผิดชอบ (Accountability) ของการจัดการศึกษา โดยน า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามาประกอบการประเมินผลครูและ โรงเรียน  

(๓) ขยายการจัดการศึกษาทางไกลโดยใช้โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      
เพื่อช่วยเหลือ โรงเรียนท่ีอยู่ห่างไกลและขาดแคลนครูผู้สอน  
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๒.๒ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ผ่านการ 
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ปุวยท้ังในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมท้ังน า  เทคโนโลยี 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์เฉพาะ ทางในพื้นท่ีห่างไกล 

๒.๓ เร่งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แรงงานนอกระบบตระหนักถึงประโยชน์ของการ             
สร้างหลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม รวมถึงการขยายความครอบคลุมของสวัสดิการ
ด้านการจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกพื้นท่ี  

๒.๔ ส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ และโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม พร้อมท้ัง  ส่งเสริม
บทบาทของกลุ่มข้างต้นในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อ  สนับสนุน         
การพัฒนาประเทศ  

๒.๕ ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมท้ังกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่  
เป็นธรรม อาทิ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการผูกขาดทางการค้า การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ทางภาษีของธุรกิจ
ขนาดเล็ก-กลางให้เหมาะสมและไม่ด้อยกว่าของธุรกิจขนาดใหญ่ ส่งเสริมการด าเนินธุรกิจท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 
(Corporate Social Responsibility) และผลักดันการบังคับใช้และปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการ  คุ้มครอง
ผู้บริโภคให้ทันต่อรูปแบบสินค้าและบริการท่ีเปล่ียนไป  

๓. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง การเงิน 
ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการ  จัดการทุนท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชม โดย  

๓.๑ สร้างและพัฒนาผู้น าการเปล่ียนแปลงในชุมชนให้มีขีดความสามารถในการสร้างแรง  
บันดาลใจให้เกิดความเช่ือมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน  ส่งเสริม    
การรวมกลุ่มและสร้างจิตส านึกให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมท้ังส่งเสริมและสนับสนุน  

๓.๒ ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการถ่ายทอดองค์ความรู้          
ในชุมชนเพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีและการต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่เชิงพาณิชย์ รวมท้ังส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างการจัดการความรู้ในชุมชน  

๓.๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน          
การสนับสนุนศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การส่งเสริมการเช่ือมต่อระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรม ( Cluster) ใน พื้นท่ีกับ
เศรษฐกิจชุมชน การสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการร่วมกันพัฒนาความรู้  ในเชิงทฤษฎี
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติเพื่อสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการประกอบ  ธุรกิจการสนับสนุน        
การประกอบธุรกิจแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่นและการ  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์      
ในชุมชนท่ีมีแหล่งท่องเท่ียว  
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๓.๔ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน      
การปรับองค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าท่ีเป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้านต าบลท่ีท าหน้าท่ีท้ังการให้  กู้ยืม 
และการออม และจัดต้ังโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ  สหกรณ์     
เป็นแม่ข่าย  

๓.๕ สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการจัดการทรัพยากร  
ในชุมชน ในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเปิดรับสมาชิก   
ทุกคนในท้องถิ่น  โดยไม่เลือกปฏิบัติผลักดัน พ.ร.บ.โฉนดชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการบริหารจัดการและใช้  ประโยชน์
จากท่ีดินและทรัพยากรในพื้นท่ีร่วมกัน 

๑.๒.๒  นโยบายการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล  
นโยบายด้านการศึกษา  

แนวทางในการขับเคล่ือนนโยบายด้านการศึกษา ประกอบด้วย ดังนี้  
1. น้อมน ากระแสพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา         

มาเป็นแนวทางปฏิบัติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชด ารัสเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ดังนี้  
1.1 “ให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู”  
1.2 “ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ าใจกับเพื่อน ไม่ให้แข่งขันกัน แต่ให้แข่งกับตัวเอง ให้เด็กท่ีเรียนเก่งกว่า     

ช่วยสอนเพื่อนท่ีเรียนช้ากว่า”  
1.3 “ให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กท าร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคี ” กระทรวงศึกษาธิการ   

โดยหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง น้อมน ากระแสพระราชด ารัส  มาเป็นกรอบแนวทาง                
ในการปฏิบัติงานการสอนของครูและจัดกิจกรรมโดยการถ่ายทอดพระราชด ารัส  ท้ัง 3 ประการให้บังเกิดผล         
เป็นรูปธรรม และเป็นเส้นทางสู่ความส าเร็จการปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่อไป  

2. แนวนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  การขับเคล่ือนการด าเนินงาน         
ขององค์กรหลักและหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ท่ีต้องสอดคล้องและขยายผล               
ตามแนวนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการศึกษา ดังนี้  

2.1 ท าให้เร็ว มีผลสัมฤทธิ์  
2.2 ประชาชน สังคมพึงพอใจ ประเทศได้คนมีคุณภาพ  
2.3 ปรับลดภาระงานท่ีไม่จ าเป็นของกระทรวงศึกษาธิการลง  
๒.4 เร่งปรับหลักสูตร/ต ารา แต่ละกลุ่มให้เหมาะสม การพิมพ์ต าราต้องคุ้มราคา  
2.5 ผลิตคนให้ทันกับความต้องการของประเทศ จบแล้วต้องมีงานท า สามารถเข้าท างานในประชาคม  

เศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) เพื่อช่วยแก้ปัญหาว่างงาน และปัญหาสังคมได้  
2.6 ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีท าให้เด็ก ครู ผู้ปกครองมีความสุข  
2.7 ใช้ส่ือการเรียนการสอน กระตุ้นผู้เรียนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับเด็ก  
2.8 ลดความเหล่ือมล้ า จัดการศึกษาให้ท่ัวถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ  
2.9 น าระบบ ICT เข้ามาใช้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมและกว้างขวาง  
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2.10 การเรียนไม่ใช่เพื่อการสอบ แต่เรียนให้ได้ทักษะชีวิตสามารถอยู่ในยุคโลกไร้พรมแดน แนวนโยบาย 
ด้านการศึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายท่ัวไป 17 เรื่อง 

1. การจัดท าแผนงาน/โครงการริเริ่มใหม่  
1.1 ต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของงานท่ีปฏิบัติให้ชัดเจน  
1.2 ต้องมองภาพงานในอนาคตได้อย่างชัดเจนสามารถก าหนดรายละเอียดของงานหลัก           

งานรอง และงานท่ีต้องด าเนินการก่อน/หลัง เพื่อให้บรรลุผลส าเร็จ  
1.3 ต้องมีฐานข้อมูลท่ีดีถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจนต้ังแต่หน่วยงานย่อยขึ้นมาจนถึง 

หน่วยงานหลั กและทันต่อสถานการณ์ เช่น จะผลิตนักศึกษาอาชีวศึกษาต้องรู้ความต้องการจ้างงาน                  
ของตลาดแรงงาน ในแต่ละสาขาวิชา  

1.4 มีการวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนการด าเนินงานท่ีผ่านมาให้ชัดเจน ซึ่งผลการ 
วิเคราะห์จะช่วยให้การแก้ไขปัญหามีความแม่นย ามากขึ้น  

2. การปรับปรุงแผนงาน/โครงการเดิมท่ีไม่สัมฤทธิ์ผล ให้ค้นหาสาเหตุปัญหาการด าเนินงาน          
ท่ีผ่านมา แล้ววิเคราะห์หาทางเลือกในการแก้ไขปัญหาท่ีหลากหลาย เช่น ปัญหาเรื่องอายุของผู้เรียน ปัญหาอยู่ท่ีครู
ปัญหาอยู่ท่ีพ่อแม่ ปัญหาอยู่ท่ีสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีหนึ่งวิธีเดียว  

3. แผนงาน/โครงการตามพระราชด าริ  
3.1 ให้มีการด าเนินโครงการตามพระราชด าริในส่วนท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบ 

โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง  
3.2 โครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้า 

พระบรมราชินีนาถฯ  หรือพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใดท่ีกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการ หรือให้การสนับสนุน      
ต้องสามารถ  อธิบายท่ีมา เหตุผล และความส าคัญของโครงการให้นักเรียนนักศึกษารู้และเข้าใจหลักการแนวคิด      
ของโครงการได้ชัดเจน รวมท้ังถ่ายทอดให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  

3.3 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง            
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง โดยการเรียนรู้ท าความเข้าใจและยึดเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินชีวิต พร้อมท้ังสามารถเผยแพร่
ขยายผล ต่อไปได้  

3.4 ส่งเสริมให้มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและ 
สถาบัน หลักของชาติ  

4. งบประมาณ  
4.1 งบลงทุน  

1) ให้เตรียมการด าเนินโครงการให้พร้อมในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
2) การใช้งบประมาณ เมื่อได้รับแล้วต้องเร่งด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด เพื่อให ้     
    เกิดการกระจายงบประมาณในพื้นท่ี  
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4.2 งบกลาง  
      1) ให้เสนอขอใช้งบกลางอย่างมีเหตุผลและใช้เท่าท่ีจ าเป็น  

    2) ให้เกล่ียงบประมาณปกติของส่วนราชการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
4.3 การใช้งบประมาณในการด าเนินงาน ต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

ซึ่งรัฐบาลจะแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้งบประมาณภาครัฐ (คตร.) ทุกระทรวง  และมีการ
แต่งต้ังคณะกรรมการ คตร. เฉพาะกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ  ภาครัฐ                
ของกระทรวงศึกษาธิการ และช่วยการปฏิบัติงานของผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการเพื่อความโปร่งใส และถูกต้อง  

4.4 งานบางโครงการท่ีต้องมีการบูรณาการตามแผนงบประมาณบูรณาการนั้น              
ให้มีการบูรณาการ งบประมาณหน่วยงานย่อยร่วมกันภายในกระทรวงให้เรียบร้อยก่อนการบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้การใช้งบประมาณคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

5. เน้นการส่ือสารภายในและภายนอกองค์กร  
5.1 จัดให้มีช่องทางการส่ือสารอย่างเป็นระบบ น าเทคโนโลยีการส่ือสารเข้ามาช่วย 

ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมทางไกล โปรแกรมไลน์ เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  
1) สร้างความเข้าใจภายในองค์กรให้มากขึ้น  
2) ให้ผู้บริหารมีช่องทางติดต่อส่ือสารได้ตลอดเวลา สามารถถ่ายทอดค าส่ังไปยัง       

หน่วยรอง และหน่วยปฏิบัติได้ทันทีรวดเร็ว และท่ัวถึง  
3) ให้มีการรายงานท่ีรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และทดสอบระบบท่ีมีอยู่เสมอ   

5.2 ทุกหน่วยงานต้องจัดให้มีแผนการประชาสัมพันธ์อาทิ  
1) เสมาสนเทศ เป็นการส่ือสารประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร คือ การสร้างความเข้าใจ  

ภายในองค์กร หน่วยงาน   
2) ประชาสนเทศ เป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือภายนอกองค์กร คือ การสร้าง        

ความเข้าใจกับประชาชน  
6. อ านวยการเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุ ภัยพิบัติ หรือเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบต่อ 

สถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน  นักศึกษา ท้ังท่ีเกิดในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา อาทิ  การกล่าวหา
พฤติกรรมผู้บริหาร การประท้วง  ต่อต้านผู้บริหาร นักเรียนเจ็บปุวยผิดปกติ โรงเรียนถูกขู่วางระเบิด โรงเรียนเกิด     
วาตภัย ฯลฯ ให้ทุกหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ วิธีการ ข้ันตอนปฏิบัติท่ีชัดเจน ในการปูองกันแก้ไขปัญหา 
ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ทบทวนปรับปรุงหรือ ท าการซักซ้อมความเข้าใจอยู่เสมอ 
ซึ่งเบ้ืองต้น ต้องมีรายละเอียดดังนี้  

๑) มีการจัดระบบและก าหนดผู้ปฏิบัติท่ีชัดเจน  
๒) มีวิธีการ ข้ันตอนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ระยะส้ัน และระยะยาว  
๓) ส ารวจระบบท่ีมีอยู่ให้มีความพร้อมปฏิบัติงานอยู่เสมอ  
๔) ให้มีระบบการรายงานเหตุด่วนตามล าดับช้ันอย่างรวดเร็ว  
 
 

7 
 



 

 

 

7. การร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ให้เข้ามา 
มีส่วนร่วมด าเนินการจัดการศึกษาให้ครบวงจร  เช่น ร่วมก าหนดหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนนักศึกษา        
เข้าท างานระหว่างก าลังศึกษา และการรับ เข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา  

8. ให้ความส าคัญกับการบริหารงานส่วนภูมิภาคและเขตพื้นท่ีต่าง ๆ ของแต่ละส่วนราชการ  
8.1 ให้มีการทบทวนบทบาทหน้าท่ีการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับพื้นท่ีให้ครบถ้วน  
8.2 ก าหนดบทบาทภารกิจในส่ิงท่ีต้องรู้และส่ิงท่ียังไม่รู้ให้มีการแบ่งภารกิจงานให้ชัดเจน  
8.3 ก าหนดความต้องการและส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้พอเพียง  

9. โครงการจัดอบรม สัมมนา ต้องบรรลุตามวัตถุประสงค์  
9.1 การจัดโครงการประชุมสัมมนา ต้องด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย         

ท่ีก าหนด อย่างมีประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย และเกิดประโยชน์แก่ประชาชน  
9.2 การคัดเลือกกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร หรือส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนากับ

หน่วยงาน ในทุกระดับต้องเป็นผู้ท่ีมีความรู้เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ  
10. ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร ให้เร่งยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน 

กลุ่มเปูาหมายหลักนักเรียน นักศึกษา ให้มีความรู้  และสามารถใช้ในการส่ือสารเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
รวมถึงครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

11. ให้มีการน า ICT มาใช้ในการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
11.1 ให้มีการด าเนินงานของศูนย์ศึกษาทางไกล ( Distance Learning Thailand)         

โดยบูรณาการเข้ากับสถานีวิทยุเพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (ETV) และเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารเพื่อการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

11.2 จัดให้มี CEO ด้าน ICT เพื่อขับเคล่ือนงานการจัดการศึกษา การใช้ส่ือ   เพื่อสร้าง     
ความเข้าใจ ความสนใจ และการประชาสัมพันธ์ด้าน “เสมาสนเทศ” และ “ประชาสนเทศ”   

12. ให้ความส าคัญกับเทคนิคการสอน และการส่ือความหมาย ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนาหรือต่อ 
ยอดนวัตกรรมการเรียนการสอน การใช้ส่ือเทคโนโลยีต่าง ๆ  จัดการเรียนการสอน การสร้างความรู้ความเข้าใจท่ีดี     
ท าให้เด็กเกิดความสนใจเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น  

13. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม  
13.1 ให้มีการประดับธงชาติในสถานท่ีราชการและสถานศึกษาให้เรียบร้อย เหมาะสม  
13.2 ดูแลความสวยงามและความสะอาด บริเวณพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน  และ

สถานศึกษาทุกระดับ  
13.3 การรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีแผนรักษา     

ความปลอดภัยให้ชัดเจน อาทิ แผนเผชิญเหตุอัคคีภัย อุทกภัย จัดล าดับความส าคัญและสภาพปัญหา  ภัยคุกคาม    
ของแต่ละพื้นท่ี และมีการซักซ้อมแผนอย่างสม่ าเสมอ  
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14. ให้ลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนของครู และนักเรียน  

14.1 ให้น้อมน ากระแสพระราชด ารัส มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานการสอนของครู  
14.2 ให้ลดเวลาเรียนต่อวันในช่วงเวลาบ่าย เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลานอกห้องเรียน             

เพื่อการเรียนรู้  และเข้าร่วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นตามความถนัดและความสนใจ เพื่อให้เกิดการผ่อนคลายและมี
ความสุข  

14.3 ให้สถานศึกษาลดภาระงานท่ีไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอน การน านักเรียน และครู    
ออกนอกห้องเรียนไปร่วมกิจกรรมท่ีไม่เกี่ยวกับการศึกษา อาทิ การยืนเข้าแถวต้อนรับผู้ใหญ่ เป็นต้น ควรส่งเสริม     
ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้ สร้างทักษะ ความสามารถ 

15 การประเมินเพื่อมีหรือเล่ือนวิทยฐานะให้สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้จัดระบบการ 
ประเมินผลงาน ความก้าวหน้า และการปรับเพิ่มวิทยฐานะและภาระงาน  ของครูผู้สอนให้สามารถวัดผลได้จริง
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ท้ังด้านความรู้ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ และทักษะชีวิต  

16. การแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เร่งรัดการด าเนินโครงการขับเคล่ือน 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  และสนับสนุนการด าเนินโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ให้บังเกิดผล
โดยเร็ว อาทิ โครงการสานฝันการกีฬา สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น  

17. ครูควรมีข้อมูลนักเรียนและผู้ปกครอง ให้จัดระบบการท าระเบียนข้อมูลประวัติผู้เรียนและ 
ผู้ปกครองให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นระบบดูแล นักเรียนและช่วยแก้ไขปัญหาท่ีตัวผู้เรียนและครอบครัวเป็นรายบุคคลได้ 
เช่น ครอบครัวท่ีประสบเหตุภัยแล้ง อุทกภัยต่าง ๆ และรวบรวมเป็นข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานระดับพื้นท่ีในการ
ให้ความช่วยเหลือบรรเทา ปัญหาในรูปแบบท่ีเหมาะสมต่อไป นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา       

๑.๓  นโยบายและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัดและอ าเภอ 
๑.๓.๑  นโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับกลุ่มจังหวัด   ซึ่งเป็นกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดสุรินทร์และจังหวัดบุรีรัมย์ มีนโยบายและทิศทางการพัฒนา
ในภาพรวมดังนี้  

แนวทางที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถ      
    ในการแข่งขัน 

         แนวทางที่ ๒ : พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
         แนวทางที่ ๓ : สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน 
         แนวทางที่ ๔ : การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

               
 

 
 
 
 

9 
 



 

 

 

๑.๓.๒  นโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๔ ป ี(พ.ศ. ๒๕61-๒๕๖5) วิสัยทัศน์                  

“ โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย”  
 

พันธกิจ  
(1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสาปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
(3) ส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
(4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
(6) ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
(7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

เป้าประสงค์  
(1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน 
(2) รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
(3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
(4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามล าดับความส าคัญ)  
(1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
(2) การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
(3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

         สรุประดับการพัฒนา  ของจังหวัดนครราชสีมา  ในภาพรวมใกล้เคียงกับค่ากลางของประเทศ
และ มีระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา  โดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มดีขึ้น  ยกเว้นมิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสีเขียว            
มีปัญหาปริมาณขยะและการใช้ไฟฟูาในภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือน และการใช้น้ามันในภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างมาก  และ
ยังมีตัวชี้วัดท่ีควรให้ความส าคัญ  เช่น  มูลค าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด  อัตราการว่ างงาน  หนี้สินครัวเรือน           
ความยากจนการลดปริมาณขยะ และการเข้าถึงประปา 
ประเด็นที่จังหวัดควรให้ความส าคัญ คือ 

- การแก้ไขปัญหาความยากจน  การเพิ่มประสิทธิภาพและแปรรูปสินค้าเกษตรไปสู่สินค้า        
ชนิดใหม่ท่ีมีมูลค่าสูง ส่งเสริมอาชีพต่างๆ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและ สนับสนุน SME 

- การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  การประหยัดพลังงาน  และส่งเสริม
พลังงานทดแทน การบริหารจัดการขยะระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
   เทศบาลต าบลสีมามงคลจะต้องด าเนินตามนโยบายท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา  ถึงจะช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของนโยบายและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
นครราชสีมาได้ 
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๑.๓.๓   นโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับอ าเภอ 
                ส าหรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาระดับอ าเภอ ใช้นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา   
ระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด 

๑.๔  นโยบายและทิศทางการพัฒนาท้องถ่ิน 
การบริหารงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล ครอบคลุมภารกิจของเทศบาลสามารถด าเนินการ

บริหารงานได้อย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน            
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างแท้จริง  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลสีมามงคลจึงก าหนดนโยบาย          
การพัฒนาการบริหารงานของเทศบาลต าบลสีมามงคล ดังนี้   

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
๓. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
๔. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 
๕. นโยบายด้านการพัฒนาระบบการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและสาธารณสุข 
๖. นโยบายด้านการเมือง-การบริหาร 

ส าหรับนโยบายการพัฒนาท้องถิ่นในด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและสาธารณสุข                    
มีการส่งเสริมอุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนในพื้นท่ีเทศบาลต าบล        
สีมามงคล ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ีของเทศบาลต าบลสีมามงคล 

สรุปภาพรวมของนโยบายและทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลสีมามงคล ดังนี้ มีการส่งเสริม
อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีเทศบาล
ต าบลสีมามงคล  ส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครู/ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นท่ี           
ของเทศบาลต าบลสีมามงคล  สนับสนุนงบประมาณจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในเขตพื้นท่ี 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญบันดาลวิทยา -
นุสรณ)์ จะต้องด าเนินงานตามนโยบายท่ีของเทศบาลต าบลสีมามงคล ได้ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของนโยบาย  ถึงจะ
ช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของนโยบายและทิศทางการพัฒนาของเทศบาล          ต าบลสีมา
มงคลได้ 

๑.๕  นโยบายและทิศทางการพัฒนาการศึกษา 
๑.๕.๑  นโยบายการพัฒนาการศึกษาของชาติ    

                รฐับาลปัจจุบันมีนโยบายด้านการศึกษาท่ีจะยกระดับคุณภาพการศึกษาดังได้แถลงต่อรฐัสภา              
ท่ีจะปฏิรูประบบการเรียนรู้  ซึ่งรัฐบาลมีความต้ังใจและก าหนดเป็นนโยบายด้านการศึกษา และได้ด าเนินการ            
มาเป็นล าดับ อย่างไรก็ตาม  เมื่อพิจารณาจากสภาพการณ์ของสังคมโลกและสังคมไทยจากโจทย์ท่ีประเทศนี้  จะต้อง
รับมือจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง  “ยกเครื่องการศึกษาไทย ” ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากลและสอดคล้องกับ
สังคมโลกยุคใหม่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงประกาศ “การรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา ” 
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ซึ่งหมายความว่ากระทรวงศึกษาธิการจะท าตามล าพังไม่ได้ ต้องอาศัยพลังของสังคมท้ังมวลมาช่วยกันขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานตามแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและสานต่องานท่ีได้ด าเนินการไว้แล้ว 

                 ท้ังนี้ ได้ก าหนดเปูาหมายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค์และทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับศตวรรษที 21  

-  ให้ผลการจัดอันดับการศึกษาไทยผลการทดสอบ PISA ของไทยอยู่ในอันดับท่ีดีขึ้น 
-  ให้สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาต่อสามัญเปล่ียนเป็น ๕๐: ๕๐ 
-  ให้มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับโลกมากข้ึนและ 
-  ให้มีการกระจายโอกาสและเพิ่มความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น 

                  ในส่วนของผลทดสอบ  PISA และการปรับสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษานั้น เป็นเรื่องท่ี
กระทรวงศึกษาธิการสามารถท าได้เองโดยตรง  โดยจะต้ังคณะท างานก าหนดยุทธศาสตร์  และกระบวนการในการ
ท างานให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ฝุายต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมาร่วมกันด าเนินการ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์เปล่ียนไปในทางท่ีดีขึ้น
อย่างมีเปูาหมาย  ท้ังนี้ จะเน้นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนท่ีมีศักยภาพเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น ท้ังในการรับผิดชอบ
ร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษาในเรื่องนี้วงการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของรัฐต้องมีความเข้าใจร่วมกันว่า
การศึกษาของภาคเอกชนเป็นก าลังส าคัญของประเทศ นโยบายท่ีจะเร่งรัดด าเนินการท้ัง  ๘  ประการ ดังนี้ 
                 ๑. เร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เช่ือมโยงกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 

-  เร่งรัดและสานต่อเรื่องปฏิรูปหลักสูตรให้ก้าวหน้าและให้แล้วเสร็จ 
-  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนในปัจจุบันและเพื่อรองรับหลักสูตรใหม่ 
-  พัฒนาระบบทดสอบวัดและประเมินผลท้ังภายในและภายนอก 

                  ๒. ปฏิรูประบบผลิตและพัฒนาครูให้มีจ านวนการผลิตท่ีสอดคล้องกับความต้องการมีความรู้
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรปัจจุบันรองรับหลักสูตรใหม่และการเรียนรู้ในโลกยุคใหม่ 
                  ๓. เร่งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมาใช้ในการปฏิรูปการเรียนรู้สร้างมาตรฐานการเรียน
การสอนด้วยคอมพิวเตอร์แบบพกพา  (แท็บเล็ต ) และพัฒนาเนื้อหาสาระพัฒนาครูและการวัดประเมินผล               
ท่ีได้มาตรฐานรวมท้ังเพื่อเป็นเครื่องมือให้เกิดระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทย 
                 ๔. พัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษาให้มีมาตรฐานเทียบได้กับระดับสากล ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ โดยผลักดันให้เกิดการใช้กรอบคุณวุฒิวิชาชีพตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพื่อมาใช้ 
ก าหนดทักษะความรู้  ความสามารถท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ท าให้มีงานท ามีความก้าวหน้าและ          
ได้รับค่าตอบแทนตามสมรรถนะท่ีเพิ่มข้ึน 
                 ๕. ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเร่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานมากกว่าการขยายเชิงปริมาณส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยให้มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานและจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก      
(World Class University) ให้มากขึ้น 
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               ๖.  ส่งเสริมให้เอกชนและทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดและสนับสนุนการศึกษามากขึ้นสนับสนุนระบบ   
ความร่วมมือแบบเป็นหุ้นส่วนทางการศึกษารัฐและเอกชน (Public Private Partnerships) ตลอดจนเปิดโอกาส     
ให้เอกชนมีส่วนร่วมในการออกแบบหลักสูตรเป็นวิทยากรสนับสนุนการฝึกงานและเรียนรู้การท างานจริงในสถานท่ี
ท างาน   
             ๗. เพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับบริการ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนากองทุนเงินกู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต (ICL)       
ให้สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาคุณภาพเพิ่มโอกาสและผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
เรื่องกองทุนเงินกู้ยืมท่ีผูกกับรายได้ในอนาคต  
               8. พัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและสถานศึกษา    
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสังคมอัตลักษณ์และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น        
ให้มากขึ้นโดยให้ความส าคัญกับความปลอดภัยการสร้างขวัญก าลังใจให้กับ นักเรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑.๕.๒ นโยบายการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาท้องถ่ิน  
วิสัยทัศน์ 

“การจัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ภายใต้พื้นฐานความเป็นไทย มุ่งสู่ความเป็นสากล” 

พันธกิจ 
๑. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๓. จัดหาและพัฒนาส่ือ อุปกรณ์  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน แหล่งเรียนรู้ที่ 

หลากหลาย  
๔. พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๖. อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน 
๘. พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญของเศรษฐกิจ 

พอเพียง  
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาท่ีสามารถตอบสนองความ 

ต้องการของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
๒. ระบบการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาเป็นไปตามหลักการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาของชาติ 
๓. การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาเป็นระบบคุณธรรม 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ 
๕. สถานศึกษามีครูครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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๖. ครูสามารถในการจัดท าส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
๗. สถานศึกษามีส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ีทันสมัย 
๘. สถานศึกษามีเครือข่ายในการใช้ส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาระหว่าง 

โรงเรียน 
๙. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๑๐. ครูมีความสามารถในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร 
๑๑. สถานศึกษามีหลักสูตรที่หลากหลายโปรแกรมตามความต้องการของผู้เรียน 
๑๒. สถานศึกษามีหลักสูตรท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและการด ารงชีวิต      

ในท้องถิ่น 
๑๓. สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑๔. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น 
๑๕. สถานศึกษามีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
๑๖. สถานศึกษามีเครือข่ายในการจัดการศึกษาท้ังระดับสถานศึกษา ระดับจังหวัด และระดับชาติ 
๑๗. ผู้เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (เก่ง ดี มีความสุข) 
๑๘. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๑๙. โรงเรียนถ่ายโอนมีคุณภาพได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าเดิม 
๒๐. โรงเรียนเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเข้าใจให้เกิดสันติสุข 
๒๑. การจัดการอาชีวศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐาน 
๒๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และกิจกรรมเด็ก เยาวชน และ 

ประชาชน 
๒๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการนิเทศการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
๒๕. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา     

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒๖. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารจัดการศึกษาพิเศษท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 
๒๗. ส านัก/กอง/ส่วนการศึกษา/สถานศึกษามีระบบการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ด้านนโยบายและทิศทางการพัฒนามาตรฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบการ 
บริหารการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดหาและ
พัฒนาส่ือ อุปกรณ์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจน แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย พัฒนาคุณภาพ         
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  อนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน และ
ประชาชน พัฒนาและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญบันดาลวิทยา -
นุสรณ)์ จะต้องด าเนินตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้  ถึงจะช่วยสนับสนุนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย            
ของนโยบายและทิศทางการพัฒนาของการศึกษาของชาติและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 

๑.๖  มาตรฐานการศึกษา 
๑.๖.๑   มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

อุดมการณ์ส าคัญของการจัดการศึกษา   คือ  การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้     

มาตรฐานที่  ๑  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก 
คนไทยเป็นคนเก่งคนดีและมีความสุข 

๑.๑  ก าลังกาย  ก าลังใจที่สมบูรณ์  
  ๑.๑.๑)คนไทยมีสุขภาพกายและจิตใจท่ีดี มีพัฒนาการด้าน

ร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาในแต่ละช่วงวัย       
๑.๒  ความรู้และทักษะที่จ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิต  

๑.๒.๑) คนไทยได้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพของตนเอง 
๑.๒.๒) คนไทยมีงานท า  และน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและสร้างประโยชน์ให้สังคม      

๑.๓  ทักษะการเรียนรู้และการปรับตัว  
๑.๓.๑)คนไทยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   รักการเรียนรู้   รู้ทันโลก   รวมท้ังมีความสามารถ    

ในการใช้แหล่งความรู้และส่ือต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม  
๑.๓.๒)  คนไทยสามารถปรับตัวได้   มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี   และสามารถท างานร่วมกับคนอื่นได้    

เป็นอย่างดี     
๑.๔  ทักษะทางสังคม  

๑.๔.๑)คนไทยเข้าใจและเคารพในธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและสังคม  มีทักษะและความสามารถ     
ท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข  

๑.๔.๒)  คนไทยมีความรับผิดชอบ   เข้าใจ  ยอมรับและตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรม           
ท่ีแตกต่างกันสามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสังคมไทยและสังคมโลกโดยสันติวิธี      

๑.๕  คุณธรรม  จิตสาธารณะและจิตส านึกในความจ าเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก  
๑.๕.๑)  คนไทยด าเนินชีวิตโดยกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจริต  
๑ .๕.๒)คนไทยมีความรับผิดชอบทางศีลธรรมและสังคม  มีจิตส านึกในเกียรติภูมิ                 

ของความเป็นคนไทย  มีความภาคภูมิใจในชนชาติไทย  รักแผ่นดินไทย  และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไต ย            
เป็นสมาชิกท่ีดี  เป็นอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคมในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก   
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              มาตรฐานที่   ๒  แนวการจัดการศึกษา   จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญและการบริหาร
โดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน       

๒.๑  การจัดหลักสูตรการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ  

๒.๑.๑)   มีการจัดหลักสูตรหลากหลายตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เรียนทุกระบบสอดคล้อง
ตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน  

๒.๑.๒)  ผู้เรียนมีโอกาส / สามารถเข้าถึงหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีจัดไว้อย่างท่ัวถึง  
2.๑.๓)  องค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้   มีอาคารสถานท่ี  

มีการส่งเสริมสุขภาพอนามัย และความปลอดภัย  
๒.๑.๔)   มีการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   ส่ือเพื่อการเรียนรู้   และการให้บริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม         
๒.๒  มีการพัฒนาผู้บริหาร  ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  

๒.๒.๑)   ผู้บริหาร   ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง  เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

๒.๒.๒)   ผู้บริหาร   ครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม   มีความพึงพอใจ       
ในการท างาน และผูกพันกับงาน  มีอัตราการออกจากงานและอัตราความผิดทางวินัยลดลง  

๒.๒.๓)   มีแนวโน้มในการรวมตัวจัดต้ังองค์กรอิสระเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะกลุ่มและ
ติดตามการด าเนินงานของบุคลากรและสถานศึกษา  ตลอดจนส่ังสมความรู้ท่ีหลากหลาย        
           ๒.๓  มีการบริหารจัดการที่ใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  
               ๒.๓.๑)   องค์กร   ชุมชน   มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น          
สภาพปัญหาและความต้องการท่ีแท้จริงของผู้เรียน  
               ๒.๓.๒)   ผู้รับบริการ /  ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มมีความพึงพอใจต่อการจัดบริการทางการศึกษา       
ของสถานศึกษา 
               ๒.๓.๓)   มีการก าหนดระบบประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ  และสามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้       

  มาตรฐานที่   ๓  แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียน / สังคมแห่งความรู้  การสร้างวิถีการเรียนรู้และ 
การเรียนรู้ให้เข้มแข็ง  

๓.๑  การบริหารวิชาการและสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชนให้เป็นสังคมแห่งการ
เรียนรู้ / สังคมแห่งความรู้ 

๓.๑.๑   สถานศึกษาร่วมมือกับบุคลากรและองค์กรในชุมชนท่ีเกี่ยวข้องทุกฝุายทุกระดับ         
ร่วมจัดปัจจัยและกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน   และบริการทางวิชาการท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคน         
ในชุมชน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งปัญญา และคนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
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๓.๑.๒)  ชุมชนท่ีเป็นท่ีต้ังขององค์กรท่ีให้บริการทางการศึกษามีสถานภาพเป็นสังคม แห่งการเรียนรู ้/  
สังคมแห่งความรู้  มีความปลอดภัย  ลดความขัดแย้ง  มีสันติสุข  และมีการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง      

๓.๒  การศึกษาวิจัยสร้างเสริม  สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้  และกลไกการเรียนรู้  
   ๓.๒.๑)  ศึกษา  วิจัย  ส ารวจ  จัดหา  และจัดต้ังแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ  
   ๓.๒.๒) ระดมทรัพยากร  ( บุคลากร งบประมาณ อาคารสถานท่ี  ส่ิงอ านวย ความสะดวกภูมิ 

ปัญญาและอื่นๆ )  และความร่วมมือจากภายในและภายนอกสถานศึกษาในการสร้างกลไกการเรียนรู้                   
ทุกประเภท  เพื่อให้คนไทยเข้าสามารถถึงแหล่งการเรียนรู้  และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง  

   ๓.๒.๓)  ศึกษาวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่และการพัฒนาประเทศ   
๓.๓  การสร้างและการจัดการความรู้ในทุกระดับทุกมิติของสังคม   

๓.๓.๑)  ครอบครัว   ชุมชน  องค์กรทุกระดับและองค์กรท่ีจัดการศึกษามีการสร้างและใช้ 
ความรู้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้จนกลายเป็นวัฒนธรรมการเรียนรู้         

 
๑.๖.๒   มาตรฐานของส านักงานรองรับมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรม             
ท่ีสามารถแสดงออกตามข้ันพัฒนาการด้านร่างกายได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีการเปล่ียนแปลงลักษณ ะทางร่างกาย
เริ่มต้นจากส่วนบนไปสู่ส่วนล่าง และจากแกนกลางไปสู่ส่วนข้าง  รวมถึงการพัฒนาทักษะทางการเคล่ือนไหวร่างกาย
ท่ัวไปไปสู่การเคล่ือนไหวแบบเจาะจงและมีพฤติกรรมท่ีสามารถดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเองได้
เหมาะสมตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๑  เด็กมีสุขภาพกายสมวัย   
ตัวบ่งชี้ที่  ๑.๒  เด็กมีสุขนิสัยสมวัย    

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย  หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรม     
ท่ีสามารถแสดงออกตามข้ันพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกจากการรับรู้ความรู้สึกท่ัวไปสู่ความรู้สึกท่ีละเอียดลึกซึ้งจากการรับรู้
ความรู้สึกของตนเองไปสู่การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๑  เด็กมีสุขภาพจิตสมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่  ๒.๒  เด็กมีสุนทรียภาพสมวัย  

ตัวบ่งชี้ที่  ๓   เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย   หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรมท่ีสามารถ
แสดงออกตามข้ันพัฒนาการด้านสังคมได้อย่างเหมาะสมกับวัย  สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  กติกาของสังคมและ
สถานศึกษาในส่ิงท่ีดีงาม  บอกเหตุผลสะท้อนความเข้าใจได้ว่าการกระท าใดถูกหรือผิด  สามารถติดต่อและสร้าง
สัมพันธ์กับผู้อื่น  และปรับตัวจากการพึ่งพาผู้ใหญ่ไปสู่การพึ่งพาตนเอง  เพื่อการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ตามวัย  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๑  เด็กมีวินัยและรู้ผิดชอบสมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่  ๓.๒  เด็กสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้    

ตัวบ่งชี้ที่  ๔   เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    หมายถึง  เด็กมีลักษณะพฤติกรรม            
ท่ีสามารถแสดงออกตามข้ันพัฒนาการด้านสติปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับวัย  มีการเปล่ียนแปลงทางความสามารถ
ทางการรู้คิด โดยพัฒนาจากการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสและการรู้จักคิดเชิงรูปธรรมไปสู่ความเข้าใจในการ             
ใช้สัญลักษณ์  แล้วจึงรู้จักคิดเป็นนามธรรม  รวมถึงการพัฒนาความคิดท่ียึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่การคิด           
ท่ีมีเหตุผล   

ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๑  เด็กมีความใฝุรู้สมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๒  เด็กมีการเรียนรู้ด้วยตนเองสมวัย  
ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๓  เด็กมีทักษะในการส่ือสารสมวัย    
ตัวบ่งชี้ที่  ๔.๔  เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สมวัย   

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในช้ันต่อไป หมายถึง  เด็กมีทักษะและความรู้พื้นฐาน     
ท่ีส าคัญส าหรับการสร้างองค์ความรู้ตามพัฒนาการท้ังด้านร่างกาย อารมณ์และจิตใจ สังคม และสติปัญญา            
อย่างเหมาะสมตามวัย 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑  เด็กมีความรู้พื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย   
ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๒  เด็กมีความรู้พื้นฐานสมวัย   

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ประสิทธิผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ หมายถึง   
ผลส าเร็จของการจัดการศึกษา  ซึ่งเกิดจากการจัดเตรียมสภาพแวดล้อม  การจัดวัสดุอุปกรณ์และส่ือต่างๆ  ส าหรับ
การท ากิจกรรมของเด็กตามสถานการณ์ท่ีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กก าหนดข้ึน  จนเด็กเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์      
ท่ีก าหนด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน  คือ  ด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา  โดยครูหรือ    
ผู้เล้ียงดูเด็กสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเด็กและผู้ปกครองเด็ก  เพื่อให้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เป็นไป        
อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๑  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านร่างกาย 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๒  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๓  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสังคม 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๔  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา 

ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญา   
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๕  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมความสัมพันธ์ทางบวกกับเด็ก    
ตัวบ่งชี้ที่  ๖.๖  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กส่งเสริมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติ  และพัฒนาการ 

ของเด็ก    
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ตัวบ่งชี้ที่  ๗  ประสิทธิผลของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาผลของการใช้ 
ทรัพยากรเพื่อการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษาอย่างคุ้มค่าและบรรลุวัตถุประสงค์  เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
เด็กโดยถือว่าเด็กมีความส าคัญท่ีสุด  จัดกระบวนการจัดการศึกษา  ท่ีส่งเสริมให้เด็กสามารถพัฒนาจนตามธรรมชาติ  
สอดคล้องกับพัฒนาการและเต็มศักยภาพ  โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการ
สถานศึกษา  ครูหรือผู้เล้ียงดูเด็ก  พ่อแม่หรือผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วม  

ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๑  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๒  ประสิทธิภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๓  ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กเพียงพอและ      

มีคุณภาพ  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๔  ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  ให้เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะ  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๕  ประสิทธิภาพของสถานศึกษา   ในการจัดสภาพแวดล้อมภายในอาคาร  ให้เอื้อ 

ต่อการเรียนรู้  ปลอดภัย  และถูกสุขลักษณะ  
ตัวบ่งชี้ที่  ๗.๖  ประสิทธิภาพของสถานศึกษาในการจัดให้มีมาตรการ  ด้านความปลอดภัย 

และการปูองกันการบาดเจ็บในเด็ก  
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายในให้เลือกใช้ตัวบ่งช้ีย่อยตาม 
ประเภทของสถานศึกษา  ตามมาตรา  ๑๘ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  แก้ไขเพิ่มเติม       
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๑  ประสิทธิผลของระบบประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีมี 
หน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา 

 ส าหรับสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก  ได้แก่  กระทรวงมหาดไทย  เขตพื้นท่ี 
ปกครองพิเศษ  (กรุงเทพฯ และเมืองพัทยา) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ของรัฐและ
เอกชน) กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงแรงงาน  (ของรัฐและของสถานประกอบกิจการ)  กระทรวงกลาโหม  
(กองทัพบก  กองทัพเรือ  กองทัพอากาศ)  ส านักนายกรัฐมนตรี  (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน)  
กระทรวงศึกษาธิการ  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  กระทรวงยุติธรรม  (ส านักสังคมสงเคราะห์) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘.๒  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด 
การประเมินตัวบ่งช้ีจะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  ไม่ต้องท าการประเมินใหม่  
โดยมีการด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

1. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  (ครูและบุคลากรทางการศึกษา  หลักสูตร / ต ารา  วิธีการ
เรียนการสอน  ส่ิงอ านวยความสะดวกเพื่อการศึกษา) 

2. จัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ท่ีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
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3. จัดระบบบริหารและสารสนเทศ 
4. ด าเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
6. จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
7. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
8. จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 ส าหรับสถานศึกษาประเภทโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาระดับปฐมวัย  ได้แก่  โรงเรียนของรัฐ
และโรงเรียนเอกชน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙    ผลการพัฒนาให้บรรลุเปูาหมายตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษา  หมายถึง  ผลลัพธ์หรือผลการด าเนินงานตามปรัชญา  ปณิธาน  พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดต้ังสถานศึกษาซึ่งก าหนดไว้เป็นข้อมูลเบ้ืองต้นและเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา  
ผู้บริหารสถานศึกษา  หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีก ากับดูแลสถานศึกษา  ท่ีก าหนดเป็นอัตลักษณ์   
ของสถานศึกษาโดย สมศ. จะประเมินตามอัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์              
ของสถานศึกษา  หมายถึง  ผลการด าเนินงานตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
ซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถานศึกษานั้นๆ  เช่น  โรงเรียนท่ีเน้นความสามารถด้านดนตรี  กีฬา  วิถีพุทธ  
วัฒนธรรมท้องถิ่น  สองภาษา  เป็นต้น 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ผลการด าเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา  หมายถึง  
สถานศึกษา  มีการก าหนดมาตรการที่น ามาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาท้ังในสถานศึกษาและ / หรือ  ชุมชน
รอบสถานศึกษา  โดยเน้นการแก้ปัญหาท้องถิ่นที่มีการด าเนินงานท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมท้ังสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  
ชุมชนและสังคม  รวมท้ังมีการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  การจัดท า
หลักสูตรการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาบุคลากร  เช่น  ปัญหาผู้เรียนขาดสารอาหาร  
การแก้ปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่น  การส่งเสริมการศึกษาต่อตามศักยภาพของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา  
การมีแบบอย่างการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐาน  และ 
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศท่ีสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาหมายถึง  สถานศึกษามีการก าหนดมาตรการที่
น ามาปรับปรุงและพัฒนา  เพื่อมุ่งไปสู่สถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ  เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างสถานศึกษา  หน่วยงาน
ต้นสังกัด  สมศ.  และ / หรือ  หน่วยงานสนับสนุน  เช่น  ส านักงบประมาณ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคม  เป็นต้น  โดยกรณีสถานศึกษาของรัฐบาลควรมีการก าหนดมาตรการร่วมกันกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องตามข้อตกลงในการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากรกับรัฐบาล  โดยพิจารณาตามผลการประเมิน
สถานศึกษาในรอบสอง  ดังนี้ 

1. กลุ่มท่ีต้องยกระดับมาตรฐาน  คือ  สถานศึกษาท่ีมีผลการประเมินยังไม่ได้รับการรับรอง 
2. กลุ่มท่ีต้องรักษามาตรฐาน  คือ  สถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี 
3. กลุ่มท่ีต้องพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  คือ  สถานศึกษาท่ีได้รับการรับรองและมีผลการประเมินในระดับดี

มาก 
๑.๖.๓   มาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งชาติ 

    ๑.  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศูนย์เด็กเล็ก 
๑.๑ การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 
๑.๒ การบริหารจัดการบุคลากร 
๑.๓ การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์เด็กเล็ก 
๑.๔  มาตรการด้านความปลอดภัยของศูนย์เด็กเล็ก 
๑.๕ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม 
 

๒. มาตรฐานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
๒.๑ การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
๒.๒ การส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย 
๒.๓ พัฒนาการด้านจิตใจ /อารมณ์ 
๒.๔ พัฒนาการด้านสังคม 

 ๓.  มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก 
๓.๑ พัฒนาการด้านร่างกาย และสุขนิสัยของเด็ก 
๓.๒ เด็กมีพัฒนาการด้านจิตใจ-อารมณ์ สังคม 
๓.๓ เด็กได้รับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
๓.๔ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

๑.๖.๔   มาตรฐานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

มาตรฐานที่ ๑  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีวุฒิ / ความรู้ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 
                   หมั่นพัฒนาตนเอง  มีครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ                         
มาตรฐานที่ ๒  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความสามารถในการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    
                   และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ         
มาตรฐานที่ ๓  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณธรรมจริยธรรมมีภาวะผู้น าและมีความสามารถ                          
                   ในการบริหารจัดการ                                                                                                                            
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มาตรฐานที่ ๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีจ านวนผู้เรียนและอายุตามเกณฑ์                                      
มาตรฐานที่ ๕  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีทรัพยากร และสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์ 
                   การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ                             
มาตรฐานที่ ๖  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดองค์กร โครงสร้าง ระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
                    อย่างเป็นระบบและครบวงจร                                                                                                                
มาตรฐานที่ ๗  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการศึกษาโดยใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นฐาน                        
มาตรฐานที่ ๘  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดท าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                    
มาตรฐานที่ ๙  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลาย                    
มาตรฐานที่ ๑๐ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียน 
                    พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ                       
มาตรฐานที่ ๑๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความร่วมมือระหว่างบ้าน องค์กรทางศาสนา สถาบันการศึกษา  
                    องค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาวิถีการเรียนรู้ในชุมชน                                      
มาตรฐานที่ ๑๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็ก 
                     อย่างต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA        
มาตรฐานที่ ๑๓ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์        
มาตรฐานที่ ๑๔ ผู้เรียนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ และพัฒนาส่ิงแวดล้อมร่วมกับผู้ปกครอง และชุมชน   
มาตรฐานที่ ๑๕ ผู้เรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม สามารถปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้ 
                    และมีเจตคติต่ออาชีพสุจริต         
มาตรฐานที่ ๑๖ ผู้เรียนมีทักษะ ด้านการคิด การใช้ภาษา การสังเกต การจ าแนกการเปรียบเทียบ 
                    และแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย           
มาตรฐานที่ ๑๗ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะท่ีจ าเป็นตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/ 
                     แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้     
มาตรฐานที่ ๑๘ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
                     อย่างต่อเนื่อง     
มาตรฐานที่ ๑๙ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกายและจิตใจท่ีดี        
มาตรฐานที่ ๒๐ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย ด้านศิลปะ ดนตรี และการเคล่ือนไหว   
  
มาตรฐานที่ ๒๑ ผู้เรียนปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
                    เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม        
มาตรฐานที่ ๒๒ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู ผู้ดูแลเด็ก และผู้เรียนมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ 
                    ของผู้ปกครอง และชุมชน          
มาตรฐานที่ ๒๓ ผู้ปกครองและชุมชนให้การยอมรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีส่วนร่วมสนับสนุน 
                    ในการพัฒนาการศึกษา    
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๑.๖.5  สถานการณ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
     ในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญ- 

บันดาลวิทยานุสรณ์) ได้ด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น  เพี่อต่อยอดการพัฒนาจากเดิม  ๑๒ มาตรฐาน  ๔๓ ตัวชี้วัด เป็น ๒๓ มาตรฐาน  ๓๒๔ ตัวบ่งช้ี  เพื่อให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น 
 

๑.๗  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา 
               ในภาพรวมการบรหิารและการจัดการของเทศบาลต าบลสีมามงคล ให้มีประสิทธภิาพ                  
บรรลุวัตถุประสงค์ความส าเร็จตามนโยบาย สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

๑. ด้านบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
๒. ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๓. ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

๑.๘  ปัญหาที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการแก้ไข และความต้องการของประชาชน/ชุมชนในท้องถ่ินและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียของสถานศึกษา 
       - ระยะทางเป็นอุปสรรคเพราะพื้นท่ีเขตต าบลนั้นกว้าง  
        - ไม่มีครูที่เป็นข้าราชการ ท าให้การประสานงานไม่คล่องตัว  
        - การประสานงานระหว่างกองงานและศูนย์ฯ ไม่สะดวกเนื่องจากมีระยะทางอยู่ห่างไกลกัน 
        - อาคารศูนย์ฯ ช ารุด อาจเกิดอันตรายกับเด็กได้  บริเวณยังไม่เป็นระเบียบ  มีส่ือสนับสนุน
พัฒนาการเด็กไม่ครบท้ัง ๔ ด้าน ยังมีความต้องการเพิ่มเติมอีกในส่วน 
        - ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอาบน้ า บริเวณล้างหน้า       
แปรงฟันต้องปรับปรุงบางส่วน 
        - สภาพแวดล้อมศูนย์ฯ ยังรกด้วยวัชพืช ท าให้ไม่เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก   
        - การจัดท าหลักสูตรยังขาดความรู้ความเข้าใจ 
        - ต้องการให้มีรถรับส่งเด็กนักเรียนเพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกกับเด็กและผู้ปกครอง    
        - ส่ือ อุปกรณ์ มุมฝึกพัฒนาการต่าง ๆ ต้องมีหลากหลาย ใช้ได้สะดวก แต่ยังไม่เป็นปัจจุบัน  
        - ชุมชนและผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจสอบคุณภาพการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้  น้อยมาก 
๑.๙  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) 
             สภาพท่ัวไปของศูนย์พฒันาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล (โรงเรียนเบทาโกรวิทยาและโรงเรียนบุญ
บันดาลวิทยานุสรณ์) เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีต้ังอยู่ในเขตเทศบาลต าบลสีมามงคล จึงมีสภาพแวดล้อมท่ีร่มรื่น 
สะอาด ชุมชนให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษา เป็นอย่างดี แต่ก็มีปัจจัยท่ีเป็นโอกาสท่ีเอื้อต่อการ
พัฒนา และปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้วยเช่นกัน ดังนี้ 
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๑.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
๑.๑ จุดแข็ง 

  ๑) บุคลากร 
   -  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านอบรมเล้ียงดูเด็ก  
   -  ครู/ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่มีวุฒิตรงตามการปฏิบัติงาน  
   -  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  
            -  ครู/ผู้ดูแลเด็กมีความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นทีม  

๒) งบประมาณ 
   -  ได้รับงบประมาณจากต้นสังกัดอย่างเพียงพอ  
   -  การใช้จ่ายงบประมาณมีความโปร่งใส  

๓) อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก 
   -  อาคารสถานท่ีกว้างขวาง สะดวกต่อการจัดกิจกรรม  
   -  มีส่ือ / เทคโนโลยีเพียงพอและทันสมัย  

๔) การบริหารจัดการ 
   -  มีการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการอย่างชัดเจน  
  ๑.๒ จุดอ่อน 
  ๑) บุคลากร  
   -  ครู/ผู้ดูแลเด็กบางคนไม่ใช้เทคโนโลยีในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
  ๒) งบประมาณ  
   -  ขาดบุคลากรในการบริหารจัดการงานพัสดุ  
   -  ทะเบียนพัสดุ ครุภัณฑ์ไม่ครบ และไม่เป็นปัจจุบัน  
  ๓) อาคารสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวก  
   -  ส่ือ/เทคโนโลยีขาดผู้ช านาญในการบ ารุงรักษา  
  ๔) การบริหารจัดการ  
   -  การลงมือปฏิบัติตามแผน ขาดการประชุมปรึกษาหารือในรายละเอียด  
   -  ขาดการติดตามประเมินผลให้เป็นปัจจุบัน  
   -  ครู/ผู้ดูแลเด็กส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  
   -  การบริหารงานวิชาการยังไม่อยู่ในระดับพึงพอใจ  

๒.  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 ๒.๑  โอกาส 

  ๑)  ด้านเศรษฐกิจ  
   -  เทศบาลต าบลสีมามงคลให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี  
   -  ประชาชนในพื้นท่ีมีรายได้เพียงพอท่ีช่วยส่งเสริมพัฒนาการของบุตรหลาน  
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  ๒)  ด้านการเมือง/กฎหมาย/นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
   -  รัฐบาลมีนโยบายในการจัดการศึกษาฟรี ต้ังแต่ระดับปฐมวัย  
   -  เทศบาลต าบลสีมามงคลให้ความส าคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
  ๓)  ด้านสังคม  
   -  จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองน่าอยู่อันดับ ๗ ของโลก  
   -  ประชาชนในพื้นท่ีให้ความส าคัญของการศึกษาระดับปฐมวัย  
   -  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความยินดีในการสนับสนุนการศึกษา  
  ๔)  ด้านส่ือการเรียนรู้/เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
   -  งบประมาณในการจัดหาเพียงพอ  
   -  มีแหล่งการเรียนรู้ภายนอกมากมาย  
   -  การส่ือสารกับผู้ปกครองและชุมชนสะดวกสบาย  

๒.๒  อุปสรรค/ข้อจ ากัด 
  ๑)  ด้านเศรษฐกิจ  
   -  ผู้ปกครองบางส่วนมีฐานะยากจน  
  ๒)  ด้านการเมือง/กฎหมาย/นโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
   -  นโยบายทางการศึกษาฟรี เปล่ียนแปลงบ่อย  
   -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาอย่างชัดเจ น       
  ๓)  ด้านสังคม  
   -  ประชาชนบางส่วนบิดา-มารดาไม่ได้อาศัยอยู่กับเด็ก  
   -  มีตัวอย่างของเยาวชนบางกลุ่มท่ีประพฤติตนไม่เหมาะสม ในชุมชน  
  ๔)  ด้านส่ือการเรียนรู้/เทคโนโลยีและการส่ือสาร 
   -  เด็กติดการ์ตูนจากการดูโทรทัศน์ท่ีบ้าน  

จุดเน้นในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

๑.  ด้านบุคลากร และการบริหารจัดการ 
๑.๑  จุดเน้น 

๑.๑.๑  บุคลากรต้องมีความรู้ มีจิตส านึก มุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
๑.๑.๒  บุคลากรสามารถแสวงหาความรู้ ทักษะใหม่ ๆ มาพัฒนาการจัดประสบการณ์การ   
          เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
๑.๑.๓  บุคลากรต้องมีความรัก สามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงาน 
๑.๑.๔  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีการจัดระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่าง         
         ต่อเนื่องตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA 
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๑.๒  ยุทธศาสตร์ในการท างาน 
๑.๒.๑  การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีจิตส านึก มุ่งมั่นท่ีจะปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ 
๑.๒.๒  การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อแสวงหาความรู้ ทักษะ ท่ีเกี่ยวกับการจัด 
         ประสบการณ์การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ 
๑.๒.๓  การสร้างบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร ภายในศูนย์ฯ เพื่อให้เกิดความรัก สามัคคีใน  
         หมู่เพื่อนร่วมงาน  
๑.๒.๔  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตามระบบวงจร           

       คุณภาพ PDCA 
๑.๓  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๑.๓.๑  บุคลากรมีความรู้ มีจิตส านึก มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
๑.๓.๒  บุคลากรสามารถใช้ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ มาพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  
         อย่างสม่ าเสมอ 
๑.๓.๓  บุคลากรมีความรัก สามัคคีในหมู่เพื่อนร่วมงาน มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ี 
๑.๓.๔   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีระบบประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กอย่างต่อเนื่องตาม 
          ระบบวงจรคุณภาพ PDCA 

๒.  ด้านอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
๒.๑  จุดเน้น 

๒.๑.๒  อาคารศูนย์ฯ ต้องมีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ือสนับสนุนพัฒนาการ 
          เด็กครบท้ัง ๔ ด้าน 
๒.๑.๒  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอาบน้ า บริเวณ    

       ล้างหน้า แปรงฟันต้องใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด     
๒.๑.๓  สภาพแวดล้อมศูนย์ฯ ต้องสวยงาม  และเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก โดยให้  
         ทุกคนมีส่วนร่วม 
๒.๑.๔  ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ าสะอาด ไฟฟูาให้แสงสว่าง พัดลมต้องมีใช้อย่างเพียงพอ 

       และ เหมาะสม 
๒.๒  ยุทธศาสตร์ในการท างาน 

๒.๒.๑  การซ่อมแซม ตกแต่งอาคารศูนย์ฯ ให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ือสนับสนุน 
       พัฒนาการเด็กครบท้ัง ๔ ด้าน 

๒.๒.๒  การปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอาบน้ า  
       บริเวณล้างหน้าแปรงฟัน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

๒.๒.๓  การพัฒนาสภาพแวดล้อมศูนย์ฯ ให้สวยงาม และเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก  
       โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา 

๒.๒.๔  การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ให้สะดวก  เพียงพอ และท่ัวถึง 
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๒.๓  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๒.๓.๑  อาคารศูนย์ฯ สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีส่ือสนับสนุนพัฒนาการเด็กครบ      
         ท้ัง 4 ด้าน   
๒.๓.๒  ส่ิงอ านวยความสะดวกภายในอาคาร เช่น ห้องน้ า ห้องส้วม ห้องอาบน้ า บริเวณ    
         ล้างหน้า แปรงฟัน ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด        
๒.๓.๓  สภาพแวดล้อมศูนย์ฯ สวยงาม และเอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ทุกคนมี    
         ส่วนร่วมในการดูแลรักษา        
๒.๓.๔  ระบบสาธารณูปโภค ใช้งานได้อย่างสะดวก  เพียงพอและท่ัวถึง 

๓.  ด้านวิชาการ และกิจกรรมตามหลักสูตร 
๓.๑  จุดเน้น 

๓.๑.๑  หลักสูตรเหมาะต้องสมกับพัฒนาการเด็ก และบริบทของท้องถิ่น 
๓.๑.๒  ส่ืออุปกรณ์มุมฝึกพัฒนาการต่าง ๆต้องมีหลากหลายใช้ได้สะดวก และเป็นปัจจุบัน 
๓.๑.๓  เด็กต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
๓.๑.๔  เด็กต้องมีการแสดงออกด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงาม       
         ของท้องถิ่น          
๓.๑.๕  ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีแบบบันทึก และแบบประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน  
๓.๑.๖  ผู้ดูแลเด็ก ต้องมีแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

3.๒  ยุทธศาสตร์ในการท างาน 
๓.๒.๑  การประเมินและพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับเด็ก และบริบทของท้องถิ่น 
๓.๒.๒  การร่วมมือกันผลิต และพัฒนาส่ือ อุปกรณ์ มุมฝึกพัฒนาการต่าง ๆ ให้ใช้ได้สะดวก  
          และเป็นปัจจุบัน 
๓.๒.๓  การจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยเด็ก ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดความ 
         สามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
๓.๒.๔  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกด้านวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี 
         ท่ีดีงามของท้องถิ่น 
๓.๒.๕  การประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน อย่างสม่ าเสมอ 
๓.๒.๖  การประเมิน และพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยเน้นเด็กเป็นส าคัญ 

๓.๓  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๓.๓.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีและใช้หลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็ก และบริบทของท้องถิ่น 
๓.๓.๒  มีส่ือ อุปกรณ์ ศูนย์ฝึกพัฒนาการต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ใช้ได้สะดวก และเป็นปัจจุบัน 
๓.๓.๓  เด็กมีลักษณะนิสัย ด้านคุณธรรม จริยธรรม เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน 
๓.๓.๔  เด็กมีเจตคติวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
๓.๓.๕  เด็กได้รับการประเมินพัฒนาการเด็กครอบคลุมท้ัง ๔ ด้าน อย่างสม่ าเสมอ 
๓.๓.๖  ผู้ดูแลเด็ก มีและใช้แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
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๔.  ด้านการมีส่วนร่วม และการสนับสนุนจากชุมชน 
๔.๑  จุดเน้น 

๔.๑.๑  ชุมชนและผู้ปกครอง ต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจสอบ 
       คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

๔.๑.๒  ระบบประชาสัมพันธ์ต้องมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้าใจอันดี และเป็น     
          ท่ียอมรับจากผู้ปกครอง ประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ในการท างาน 
๔.๒.๑  การเปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
          และตรวจสอบคุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.๒.๒  การปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อความเข้าใจอันดี และเป็น 
          ท่ียอมรับจาก ผู้ปกครองประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

๔.๓  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
4.๓.๑  ชุมชนและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตรวจสอบ 
          คุณภาพการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
๔.๓.๒  ระบบประชาสัมพันธ์มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างความเข้าใจอันดี และเป็น 

       ท่ียอมรับจากผู้ปกครองประชาชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
๕.  ด้านงานธุรการ การเงิน และพัสดุ  
๕.๑  จุดเน้น 

๕.๑.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้องมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
๕.๑.๒  การบันทึกข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ต้องให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๕.๑.๓  การจัดเก็บเอกสารข้อมูล  ต้องเป็นระบบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา  
๕.๑.๔  ระบบข้อมูล ระบบการวางแผน การนิเทศติดตามผล มีความคล่องตัว สามารถ 
          ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว   

๕.๒  ยุทธศาสตร์ในการท างาน 
๕.๒.๑  การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้เพียงพอ และจัดจ้างซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
๕.๒.๒  การตรวจสอบการบันทึกข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
๕.๒.๓  การรณรงค์การจัดเก็บเอกสารข้อมูล  ให้เป็นระบบ โดยเน้นหลัก ๕ ส.  
๕.๒.๔  การปรับปรุงระบบข้อมูล ระบบการวางแผน การนิเทศติดตามผล ให้มีความคล่องตัว  
          สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว   

๕.๓  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๕.๓.๑  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีวัสดุ ครุภัณฑ์เพียงพอ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
๕.๓.๒  การบันทึกข้อมูล เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นปัจจุบันเสมอ 
๕.๓.๓  จัดเก็บเอกสารข้อมูล  เป็นระบบ หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา  
๕.๓.๔  ระบบข้อมูล ระบบการวางแผน การนิเทศติดตามผล มีความคล่องตัว สามารถ 
         ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว   
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บทที่ ๒ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

๒.๑  วิสัยทัศน ์
“ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน  

และปลอดโรค เน้นกระบวนการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วม มีส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสม ด ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์              
ความเป็นไทย” 
๒.๒  พันธกิจ 

๑. พัฒนาและส่งเสริม เปิดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่เด็กเยาวชนทั้งในระบบ  นอกระบบให้มีคุณภาพ           
ได้มาตรฐาน  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ 

๒. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดการศึกษา 
๓. พัฒนากีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๔. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศาสนา การบ ารุงศิลปะ จารีต ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม   

อันดีของท้องถิ่น   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน 
๒.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

เทศบาลต าบลสีมามงคลมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาการศึกษาหลายประการ  เพื่อมุ่งเน้นให้เด็ก  นักเรียน  
เยาวชน และประชาชนได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง  พัฒนาประชาชนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม เกิดความ
มุ่งมั่นท่ีจะอนุรักษ์  สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามและพัฒนาภูมิปัญญาให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้น  เทศบาลต าบลสีมามงคลจึงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาแผนการศึกษา  
ดังนี้ 

 
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
๒. เด็กให้มีพัฒนาการดีทุกด้าน  ท้ังด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา   มีวินัย 

คุณธรรม  จริยธรรม   
๓. 
๔. 
๕. 
 
๖. 

ให้ผู้ปกครอง  ชุมชน  เข้ามามีส่วนร่วม ในการด าเนินกิจกรรมของศูนย์ 
ส่งเสริมการกีฬา  นันทนาการ  กิจกรรมเด็ก  เยาวชนและประชาชน  ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
ปลูกฝังจิตส านึกให้เยาวชน  ประชาชน  อนุรักษ์  ศาสนาศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณภาพ  มีความรู้ มีทัศนคติต่อการให้บริการ  
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายของยุทธศาสตร ์

จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการ
พัฒนา 
(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 
(Baseli

ne 
Data) 

เป้าหมาย Targets) 

   ปี 6๒ ปี 6๓ ปี 6๔ ปี  6๕ 
๑.ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 
มีมาตรฐาน 

1.1 มาตรฐานด้าน
บุคลากร 
- จบปฐมวัยทุกคน 
-จัดประสบการณ์
ตามแผนได้ 
-ได้รับการอบรม
อย่างน้อย 
คนละ ๒ ครั้ง/ปี 
1.2 มาตรฐานด้าน
อาคารสถานท่ี 
-มีความมั่นคง 
ปลอดภัย 
-จัดสภาพแวดล้อม
ในห้องเรียน 
 เอื้อต่อการเรียนรู้ 
-บริการ
สาธารณูปโภคท่ีดี 
 ถูกหลักอนามัย 
-สนามเด็กเล่น 
อุปกรณ์เครื่องเล่น
มั่นคงแข็งแรง  

 
 

2 คน 
2 คน 

 
3  คน 

 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 

 
 

3 คน 
3 คน 

 
3 คน 

 
 

2 ศูนย์ 
 

2 ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 

 
 

3 คน 
3 คน 

 
3  คน 

 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 

 
 

3  คน 
3  คน 

 
3  คน 

 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 

 
 

3   คน 
3  คน 

 
3  คน 

 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 
 
 

2  ศูนย์ 
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จุดมุ่งหมาย 
เพื่อการพัฒนา 

(Goal) 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline 
Data) 

เปูาหมาย 
(Targets)    

ปี 6๒ ปี 6๓ ปี 6๔ ปี  6๕ 

2.ชุมชน หรือ
หน่วยงานราชการ 
เอกชนมีส่วนร่วมใน 
การบริหารจัดการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

จํานวนกิจกรรมที่ ชุมชน  
หน่วยงานราชการ  
เอกชนมีส่วนร่วมในการ 
บริหารจัดการศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็ก  

15 15 15 15 15  

3. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน ได้รับ 
บริการด้านกีฬาและ
นันทนาการ อย่าง
ท่ัวถึง 

มีจ านวนลานกีฬา /สนาม
กีฬา ครบทุกหมู่บ้านและ
มีเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
ภายในท้องถิ่นหรือ
หน่วยงานอื่นจัด 

- ข้อมูล
ผู้ใช้บริการ
ลานกีฬา
แต่ละ 
หมู่บ้าน
และการ
เข้าร่วม
การแข่งขัน
กีฬา 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

ร้อย
ละ 
80 

    

4. เด็ก เยาวชน 
ประชาชน มี จิต         
ส านึกในการอนุรักษ์
และสืบทอด 
วัฒนธรรมประเพณี 
ท้องถิ่นให้คงอยู่ ต่อไป 

เด็ก เยาวชน ประชาชน 
เข้า ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถิ่น 3 กิจกรรม ขึ้นไป 

3 กิจกรรม 3 4 4 4 

5. เด็กเยาวชน และ
ประชาชนมีจิตส านึก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม มี จิต
สาธารณะและ
ประพฤติตนเป็นคน ดี
ของสังคม 

-เด็ก เยาวชน ประชาชน 
เข้า ร่วมกิจกรรม ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และ
ท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
อย่างน้อย 3 กิจกรรม   
ขึ้นไป 

3 กิจกรรม 3 4 4 4 
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รายละเอียดตัวชี้วัด 
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีมาตรฐาน 
1.1) มาตรฐานด้านบุคลากร 
ตัวชี้วัด     :   จบปฐมวัยทุกคน 

 ขอบเขตความหมาย   :   จบปฐมวัยทุกคน หมายถึง บุคลากรทุกคนของสถานศึกษา  
                                                          มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี      สาขาการศึกษาปฐมวัย 

 หน่วยวัด  :           คน 
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖2 – 25๖๕) :   บุคลากรครูของสถานศึกษาทุกคนจบมีวุฒิการศึกษา 
                                                    ปริญญาตรี สาขาการศึกษาปฐมวัย 
วิธีการค านวณ     :   จ านวนครูที่มีคุณวุฒิ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)   :   บุคลากรของสถานศึกษา 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    :แฟูมข้อมูลประวัติส่วนตัว 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
ตัวชี้วัด      :  จัดประสบการณ์ตามแผนได้ 
 ขอบเขตความหมาย       :   จัดประสบการณ์ตามแผนได้ หมายถึง ครูทุกคนมีการจัด 
         ท าแผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ 
 หน่วยวัด   : คน  
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕ )  :  ทุกศูนย์มีแผนการจัดประสบการณ์รายสัปดาห์ 
วิธีการค านวณ     :  จ านวนครูที่มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)  :  จ านวนครูของสถานศึกษา 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  จ านวนแผนการจัดประสบการณ์ 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :   รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  
 
ตัวชี้วัด       :  ได้รับการอบรมอย่างน้อยคนละ ๒ ครั้ง/ปี 
 ขอบเขตความหมาย   :  ได้รับการอบรมอย่างน้อยคนละ ๒ ครั้ง/ปี หมายถึง  
         บุคลากรทุกคนของสถานศึกษาได้รับการอบรมทุกคน 
         อย่างน้อยคนละ ๒ ครั้ง/ปี 
 หน่วยวัด   : คน 
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ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒– 25๖๕ )   :   บุคลากรของสถานศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ 
วิธีการค านวณ      :  จ านวนบุคลากรท่ีเข้าอบรม 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)    :  บุคลากรของสถานศึกษา 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   
-  แฟูมข้อมูลประวัติส่วนตัว 
-  เกียรติบัตร 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน : รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม 
 
1.2)  มาตรฐานด้านอาคารสถานที่ 
 ตัวชี้วัด      :  มีความมั่นคงปลอดภัย 

ขอบเขตความหมาย  :   มีความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรง มีสภาพแวดล้อมท่ีดี       

 หน่วยวัด   :   2  ศูนย์ 
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒– 25๖๕ )  : สถานศึกษาทุกแห่งมีความปลอดภัยมั่นคง แข็งแรง  
                                                มีสภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ 
วิธีการค านวณ      :  จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)    :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบลสีมามงคล 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล :  การส ารวจข้อมูลด้านอาคารสถานท่ี 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน :  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 
ตัวชี้วัด       :  จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 ขอบเขตความหมาย     :  จัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียน หมายถึง มีการจัดตกแต่ง 
         ห้องเรียน เพื่อส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้อย่างมี 
         ประสิทธิภาพ 
 หน่วยวัด   : 2 ศูนย์  
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖0 – 25๖2)  :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯมีสภาพแวดล้อมใน  
                                                        ห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู ้
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วิธีการค านวณ       :  จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบล 
                                                                  สีมามงคล 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  :  แบบนิเทศห้องเรียน 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  :  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี   

 
ตัวชี้วัด       :  บริการสาธารณูปโภคท่ีดี ถูกหลักอนามัย 
 ขอบเขตความหมาย     :.  สาธารณูปโภค หมายถึง การดูแลสุขภาพอนามัย 
          ของเด็กภายในศูนย์ฯให้ถูกหลักสุขอนามัย 
 หน่วยวัด    : จ านวนเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ 

ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕ )           : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ มีสุขภาพ 
                                                                อนามัยท่ีดี 

    
วิธีการค านวณ       :  จ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบลสีมามงคล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
-  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
-  แบบบันทึกน้ าหนัก-ส่วนสูง 

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน       :  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

ตัวชี้วัด       :  สนามเด็กเล่น อุปกรณ์เครื่องเล่นมั่นคงแข็งแรง 
 ขอบเขตความหมาย      :   อุปกรณ์เครื่องเล่น  หมายถึง วัสดุต่างๆหรือของ 
      เล่นท้ังท่ีเป็นของเล่นจากวัสดุธรรมชาติและของเล่นท่ี 
      ผลิตจากโรงงาน ท่ีน ามาให้เด็กเล่นเพื่อส่งเสริม 
      พัฒนาการของเด็กในทุกด้าน 
 หน่วยวัด    :   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 

ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕)   :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯมีอุปกรณ์เครื่องเล่น 
                  มั่นคงแข็งแรง 

วิธีการค านวณ      :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)     :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบลสีมามงคล 
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  : การสังเกต 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน   : รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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2. กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  หน่วยงานราชการ และเอกชนกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 ตัวชี้วัด      : การตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง 
 ขอบเขตความหมาย     : การตรวจสุขภาพ หมายถึง การตรวจสุขภาพโดย 
        เจ้าหน้าสาธารณสุข 
 หน่วยวัด    :        ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕)   :  เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาล 
          ต าบลสีมามงคลได้รับการตรวจสุขภาพร่างกาย 
          สุขภาพในช่องปาก  

วิธีการค านวณ      :  จ านวนครั้งท่ีเด็กได้รับการตรวจสุขภาพ 

         ข้อมูลปจัจุบนั(ข้อมูลพื้นฐาน)  : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบลสีมามงคล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน   : รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
 ตัวชี้วัด       : การประชุมผู้ปกครองอย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี 
 ขอบเขตความหมาย     : ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา หรืออาจหมายถึง 
       บุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้องและดูแลเด็กแทนบิดา  
       มารดา 
 หน่วยวัด    :        ครั้ง 
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕)   :  ผู้ปกครอง บิดามารดา เด็กทุกคนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ี  

                                                                  สังกัดเทศบาลต าบลสีมามงคลเข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง  

วิธีการค านวณ      :  ผลรวมของผู้ปกครอง บิดามารดา 

          ข้อมูลปจัจุบนั (ข้อมูลพื้นฐาน)  : เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบล  
 สีมามงคล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน   :  รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

 ตัวชี้วัด       : การจัดประสบการณ์โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น  
       อย่างน้อย ๕ กิจกรรม เช่น ผลิตส่ือจากวัสดุท้องถิ่น เล่านิทาน 
       กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 ขอบเขตความหมาย      :  ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง การด ารงชีวิตโดย 
      สืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่น เครื่องจักรสาน นิทาน 
      พื้นบ้าน เป็นต้น 
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 หน่วยวัด    :  จ านวนกิจกรรม 
ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕)    :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบลสีมา  
                                                           มงคลจัดประสบการณ์โดยภูมิปัญญาท้องถิ่น จาก 
                                                              ผู้ปกครอง ปราชญ์ชาวบ้าน  อย่างน้อย ๕ กิจกรรม  

วิธีการค านวณ       :  - 

ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)    : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลต าบลสีมามงคล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  : รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ บริการด้านกีฬาและนันทนาการ อย่างทั่วถึง 
  ตัวชี้วัด      :  เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ บริการด้านกีฬาและ 
          นันทนาการ  
       ขอบเขตความหมาย   :  กีฬาและนันทนาการ หมายถึง กีฬาหรือกรีฑาหรือ
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นเป็นงานสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของสังคมหรือชุมชนหรือเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียม
ประเพณี  ในโอกาสอันสมควร  
 หน่วยวัด    :   คน 
 ค่าเป้าหมาย(ปี ๒๕๖๒ – 25๖๕)   :   เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับ บริการด้านกีฬา 
                                                                  และ นันทนาการอย่างท่ัวถึง    
 วิธีการค านวณ       : จ านวนกิจกรรมหรือลานกีฬาท่ีให้เด็ก เยาวชน  
          ประชาชน ได้ใช้บริการ 
ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)    : ลานกีฬา เครื่องออกก าลังกาย  และกิจกรรมท่ี 
        เทศบาลต าบลสีมามงคลด าเนินการ  
แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล    :  หมู่บ้าน/ชุมชน   

ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน  : รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 
3. เด็ก เยาวชน ประชาชน มี จิตส านึกในการอนุรักษ์และสืบทอด วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่นให้คงอยู ่
ต่อไป 
 ตัวชี้วัด ๖.๑) ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วน 
 ขอบเขตความหมาย  -   
 หน่วยวัด :   จ านวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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เป้าหมาย/เกณฑ์  (ปี ๒๕๖๓) ปี  ๒๕๖๓   :  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบล 
                                              สีมามงคลผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานจาก  
                                                 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

วิธีการค านวณ       :  - 

ข้อมูลปัจจุบัน (ข้อมูลพื้นฐาน)    : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีสังกัดเทศบาลต าบลสีมามงคล 

แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 ศูนย์ฯ 
ความถ่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงาน รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
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บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๓– 25๖๕ เทศบาลต าบลสีมามงคล ยุทธศาสตร์และ                  
แนวทางการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑    
ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มี
พัฒนาการรอบด้าน 
 

แนวทางการพัฒนา ๑.๑  
ผู้เรียนมีสุขภาพกายท่ี
แข็งแรงได้รับการส่งเสริม
พัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ของเด็กโดยใช้กิจกรรมท่ี
หลากหลาย 

เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
 

แนวทางการพัฒนา ๒.๑  
ส่งเสริมให้เด็กมีคุณธรรม  
จริยธรรม 

แนวทางการพัฒนา ๒.๒  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตส านึก
รักชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย ์

เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม
ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า
อยู ่ 
 

แนวทางการพัฒนา ๓.๑ 
พัฒนาอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่  
เหมาะสม  ปลอดภัย  และ
เอื้อต่อการเรียนรู้  

แนวทางการพัฒนา ๓.๒
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยและสภาพแวดล้อม
ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่า 

แนวทางการพัฒนา ๓.๓   
พัฒนาอาคารสถานท่ี  จัดหา
วัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์  
เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากร 

เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาครู
และบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถในการจัด
กระบวนการเรียนการสอน 
 

แนวทางการพัฒนา ๔.๑   
พัฒนาบุคลากรจัดการเรียน
การสอนให้จัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ ด้วย
การอบรม  สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน 
แนวทางการพัฒนา ๔.๒   
ส่งเสริมและสนับสนุน
การศึกษา 
แนวทางการพัฒนา ๔.๓   
พัฒนาส่ือและเทคโนโลยีท่ี
ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็ก
  
 

เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕    
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
 

แนวทางการพัฒนา ๕.๑   
พัฒนาการจัดกิจกรรมท่ี
สร้างความสัมพันธ์ของชุมชน 
 

เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖    
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

แนวทางการพัฒนา ๖.๑   
ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
 

เทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   
ส่งเสริมการลงทุน   
และการท่องเท่ียว  
 

แนวทางการพัฒนา ๗.๑ 
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

เทศบาล 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘   
ส่งเสริมศาสนาศิลปะ  
วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
 

แนวทางการพัฒนา ๘.๑ 
ส่งเสริม  อนุรักษ์ศาสนา  
ศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีต
ประเพณี  และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 

เทศบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
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บทที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 
๔.๑   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติ 
               ค าส่ังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลสีมามงคล  ท่ี       /๒๕๖๓                            
ลงวันท่ี       กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลต าบลสีมา
มงคลในคราวประชุมครั้งท่ี  ๑/๒๕๕๙  เมื่อวันท่ี  12  มีนาคม  ๒๕๖๓   ได้แต่งต้ังคณะกรรมการการ
ติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ   ดังนี้ 
๑. นายวิโรจน์ ศรีสังข์ ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ 
๒. นายสัมฤทธิ์ รุนดารัตน์ ผู้บริหารท้องถิ่น รองประธาน 
๓. นางพัชรี  ศรีสังข์  ผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการ 
๔. นายเสวก ผิวละออ ผู้แทนสภาท้องถิ่น กรรมการ 
๕. นายประภาส อ่ าพันธุ์ ผู้แทนสภาท้องถิ่น กรรมการ 
๖. นายณัฐวัฒน์  ขนะทะเล ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
๙. นายเด็ด  จงใจกลาง ผู้แทนประชาคม กรรมการ 
๑๐. ปลัดเทศบาลต าบลสีมามงคล ผู้แทนคณะกรรมการ กรรมการ 
๑๑. ผู้อ านวยการกองการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการ กรรมการ 
๑๒. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ ผู้แทนคณะกรรมการ กรรมการ 
13. หัวหน้าฝุายบริหารการศึกษา ผู้แทนคณะกรรมการ กรรมการ 
14. นักวิเคราะห์แผนและนโยบาย ผู้แทนคณะกรรมการ กรรมการ 
๑๕. ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ 
๑๖. ผู้ดูแลเด็ก ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ 
๑๗. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ      

กองการศึกษา 
ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ 

๑๘. นายณัฐภาค  เอ่าเจริญ ผู้แทนสถานศึกษา กรรมการ/เลขานุการ 
 

 

              ท้ังนี้  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา
ไปสู่การปฏิบัติ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลฯ 
๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ 
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้มาจากการติดตามและประเมินผล ต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก เพื่อให้หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอต่อคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อย
ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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๔.๒  วิธีการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติ 
               ๑. ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ 
               ๒. จัดประชุมคณะกรรมการวางแผนการติดตามและประเมินผลฯ  
               ๓. ด าเนินการติดตามและประเมินผลฯ   
  
๔.๓  ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์ฯไปสู่การปฏิบัติ 
           คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาไปสู่ปฏิบัติ    
ของกองการศึกษา  ดังนี้ 
           ๑)   การติดตามและประเมินผล  ห้วงระยะเวลาตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  ท่ีก าหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ.  256๑-256๕  และแนวทางการพัฒนา  เมื่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการ
แล้วหรือระหว่างการด าเนินการ และท าการประเมิน ๖ เดือน ต่อครั้ง    

๒)   การติดตามและประเมินผล  โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์  โดยการประเมินความส าเร็จ
หรือความคืบหน้าในการในการน าแผนยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติ ปีละ 2 ครั้ง  คือช่วงเมษายน และตุลาคม           

 ๓)  เมื่อประเมินผลแล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการรายงาน ต่อคณะกรรมการบริหารการศึกษา
เทศบาลต าบลสีมามงคล  เพื่อให้ ประธานคณะกรรมการ ด าเนินจัดท ารายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น        
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ         
ให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน  ไม่น้อยกว่า ปีละ  ๑  ครั้ง ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า        
๓๐  วัน 
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