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ค ำน ำ 
 
รายงานประจ าปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563  ฉบับนี้   โรงเรียนบ้านคลองลาวได้จัดท า

ขึ้น ตามกฎกระทรวง ว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ข้อ 3 ที่ระบุให้สถานศึกษาแต่ละ
แห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้   จัดให้มีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการด าเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  

เอกสารรายงานประจ าปีของสถานศึกษาฉบับนี้ ประกอบส่วนส าคัญ  คือ บทสรุปของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา  และส่วนที่ 4 ภาคผนวก  

โรงเรียนบ้านคลองลาว ขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้ง
ภายในและภายนอกโรงเรียนที่มีส่วนร่วมในการจัดท าเอกสารรายงานฉบับนี้ และหวังว่าเอกสารรายงาน
ฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในปีถัดไป และเป็นฐานข้อมูล
ในการก าหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและของเขตพ้ืนที่การศึกษา   
ตลอดจนเพ่ือประโยชน์ในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ต่อไป 

  
 
 
            โรงเรียนบ้านคลองลาว 
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  ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐำน 
 

    

1.1 ข้อมูลทั่วไป             
       

ชื่อโรงเรียน บ้ำนคลองลำว 
ที่อยู่ 154 หมู่ 7  ต ำบลวังใหม่  อ ำเภอนำยำยอำม  จังหวัดจันทบุรี 
สังกัด ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 1 
โทรศัพท์  039 – 460861 E-mail :   klonglao@hotmail.com 

เปิดสอนระดับชั้น อนุบำล 2  ถึงระดับชั้น   ป.6    

       

1.2 ข้อมูลบุคลำกรของสถำนศึกษำ         
       

     1) จ ำนวนบุคลำกร      
       

บุคลำกร ผู้บริหำร ครูผู้สอน 
พนักงำน
รำชกำร 

ครูอัตรำ
จ้ำง 

เจ้ำหน้ำที่
อ่ืนๆ 

รวม
ทั้งหมด 

ปีการศึกษา 2563 2 16 0 5 4 27 
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1.3 ข้อมูลนักเรียน   (ข้อมูล ณ 10 กรกฎำคม 2563)        
    
  จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ 2563     รวมทั้งสิ้น 81 คน    

  

ระดับชั้นเรียน 
จ ำนวน

ห้องเรียน 

จ ำนวนนักเรียน เฉลี่ยต่อ
ห้อง 

  

ชำย หญิง รวม   

อนุบาลปีที่ 1 0 0 0 0 0   

อนุบาลปีที่ 2 2 21 17 38 19   

อนุบาลปีที่ 3 2 25 18 43 22   

รวม 2 46 35 81 41    

        

        

 
 

 

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 
 

 
1.4  ผลกำรประเมินพัฒนำกำร ตำมหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย 
     

   นักเรียนชั้นอนุบำลปีที่ 3  ที่เข้ำรับกำรประเมิน  จ ำนวน 43 คน  

       

พัฒนำกำร 

 ผลกำรประเมินของเด็กตำมระดับคุณภำพ 

ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ด้ำนร่ำงกำย 43 100.00 0 0.00 0 0.00 
ด้ำนอำรมณ์และจิตใจ 43 100.00 0 0.00 0 0.00 
ด้ำนสติปัญญำ 37 86.04 6 13.95 0 0.00 
ด้ำนสังคม 43 100.00 0 0.00 0 0.00 

       

 

 
 

   

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 
 
 
 
       



 
 
 1.5 ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ระดับปฐมวัย ปีกำรศึกษำ 2563 

 

มำตรฐำน 
ระดับ

คุณภำพ 
แปลผล 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก 4 ดีเลิศ 

     1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

4 ดีเลิศ 

     1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 4 ดีเลิศ 

     1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 4 ดีเลิศ 

     1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐานและแสวงหา
ความรู้ได้ 

4 ดีเลิศ 

 

มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 
 

 

5 
 

ยอด
เย่ียม 

     2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 5 ยอดเยี่ยม 

     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 5 ยอดเยี่ยม 

     2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 5 ยอดเยี่ยม 

     2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัยและพียงพอ 5 ยอดเยี่ยม 

     2.5 ให้บริการสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์ 

5 ยอดเยี่ยม 

     2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 5 ยอดเยี่ยม 

มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 4 ดีเลิศ 

     3.1 จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 4 ดีเลิศ 

     3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข 4 ดีเลิศ 

     3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย 4 ดีเลิศ 

     3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

4 ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ 4 ดีเลิศ 



 
 
 

    ส่วนที่ 2 ผลกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ 
 

 
   ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำปฐมวัย 

มำตรฐำน ระดับคุณภำพ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก ดีเลิศ 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเยี่ยม 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ดีเลิศ 

สรุปผลกำรประเมินในภำพรวมของสถำนศึกษำ ดีเลิศ 

มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  

1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
    

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
โรงเรียนบ้านคลองลาว  มีการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อมอนเตสซอรี ที่แบ่งการจัดการเรียนรู้เป็น  

4 หมวดได้แก่ 1. หมวดชีวิตประจ าวัน  2. หมวดประสาทรับรู้  3. หมวดภาษา  4. หมวดคณิตศาสตร์มี
กระบวนการพัฒนาเด็กที่หลากหลาย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี 
และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ โรงเรียนจัดให้เด็กได้รับประทานอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
ปริมาณเหมาะสมตามวัย มีการควบคุมดูแลให้เด็กดื่มนมเป็นประจ าทุกวันอย่างสม่ าเสมอ มีการชั่ ง
น้ าหนัก วัดส่วนสูง ภาคเรียนละ 2 ครั้ง มีกิจกรรมออกก าลังกายหน้าเสาธงก่อนเข้าเรียนทุกวัน จัดหา 
อุปกรณ์ ซ่อมแซมสนามเด็กเล่นให้มีความปลอดภัย สะดวก พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา  ไม่มีจุดที่เป็น
อันตราย มีกฎ กติกา ข้อตกลงในการดูแลตนเองให้ปลอดภัย หลีกเลี่ยงจากอันตราย มีการจัดบอร์ดให้
ความรู้แก่เด็กเกี่ยวกับโรคติดต่อในชุมชน โรคติดต่อจากการอยู่ร่วมกัน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้ใน
ชีวิตประจ าวัน มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดกิจกรรมสุขภาพดีมีสุขเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายให้กับเด็ก และได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังใหม่ ในการดูแล
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของเด็ก นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้เด็กได้เล่นกีฬาตามความสามารถ 
สนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในโรงเรียน มีการจัดกิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก   



 
 
มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม  มีวินัยในตนเอง มีสัมมาคารวะ  

กับผู้ใหญ่ มีมารยาทที่ดี ยิ้ม ไหว้ ทักทาย ช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน สามารถ
รับประทานอาหารด้วยตนเองและมีมารยาทในการรับประทานอาหาร รู้จักดูแลรักษาความสะอาด    
ทั้งภายในและนอกห้องเรียน โดยการจัดกิจกรรมแบ่งเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเพ่ือนใน
ห้องเรียน ท างานร่วมกับเพื่อนๆ ได้ โดยการใช้กิจกรรมกลุ่มในการจัดประสบการณ์ การเรียนรู้ รู้จักเก็บ
ของเล่น สิ่งของเครื่องใช้ ของตน และของส่วนรวม ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักประเพณีวัฒนธรรม ด้วย
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รู้จักทดแทนบุญคุณพ่อ แม่ ครู โดยจัดกิจกรรมวันส าคัญทางชาติ 
กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันแม่ วันไหว้ครู วันเข้าพรรษา ส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์ จิตใจ ปลูกฝังให้เด็กมีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เอาสิ่งของของผู้อ่ืนมาเป็นของตน มีความอดทน    
มีความม่ันใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก ยิ้มแย้มแจ่มใส มีการจัดกิจกรรมทางด้านศิลปะ ดนตรี ให้นักเรียน
ได้วาดภาพ ระบายสี เพ่ือสร้างจินตนาการและมีอารมณ์ผ่องใส ให้เด็กได้ท ากิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือน ทั้งในและนอกห้องเรียน โดยครูได้ด าเนินการจัดประสบการณ์การ
เรียนการสอนตามแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และมีการจัดกิจกรรมร้อง เล่น เต้น อ่าน ให้เด็ก
ได้แสดงออกตามศักยภาพของตน  โรงเรียนได้ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้      
มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ โดยการเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่ง
ประเทศไทย โครงการค่ายวิทยาศาสตร์  ท าให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกต ความคิด
สร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา มีการจัดกิจกรรมโครงงานเพ่ือการเรียนรู้ โดยส่งเสริมให้เด็กมีความสนใจ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว กล้าซักถามเพ่ือค้นหาค าตอบ มีการจัดกิจกรรมหนูรักภาษาไทย เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กมีทักษะทางภาษา มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมให้เด็กอ่านนิทานและเล่านิทานที่ตนเองอ่านให้ครูและ
เพ่ือนฟัง  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ    
มีการสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะโดยการวาดภาพระบายสี การ ฉีก ตัด ปะ ส่งเสริมให้เด็กได้เสนอ
ผลงานด้วยภาษาที่เหมาะสมตามวัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพ่ือให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่ แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง 
 

   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
- รายงาน สรุป โครงการ/กิจกรรม 
- เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้              

ร้อยละ 100 
- เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ ร้อยละ 100              

สังเกตได้จากการกล้าพูด กล้าแสดงออก รู้จักเข้าแถว รอคิว ในการรับประทานอาหาร รู้จักหน้าที่
รับผิดชอบ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งในและนอกห้องเรียน ตามเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่าเริง แจ่มใส  



 
 
 - เด็กมีพัฒนาด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ได้ร้อยละ 100 สังเกตได้

จากการช่วยเหลือตนเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวัน รู้จักเก็บสิ่งของเครื่องใช้ ทั้งของส่วนตัวและ
ส่วนรวม รู้จักยิ้ม ทักทาย อยู่เป็นนิจ อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

- เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ คิด
เป็นร้อยละ 86.04 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 
 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
เด็กมีร่างกายเติบโตตามวัย มีน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย สามารถ
ดูแลสุขภาพและหลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุ ภัย และสิ่งเสพติด มีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีอารมณ์แจ่มใส ร่าเริง 
สนุกสนาน ร่วมกิจกรรมอยู่ในสังคมได้อย่าง      
มีความสุข มีสติปัญญาเรียนรู้ได้ตามกิจกรรม
ประจ าวันอย่างดี 
 

- ด้านการมีความคิดรวบยอด การแก้ปัญหาที่เกิด
จากการอ่าน 
- การท ากิจกรรมเสริมสติปัญญาให้เหมาะสมตามวัย 
- การพัฒนา ปลูกฝังในเรื่องสุขนิสัยที่ดี เช่น    การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ล้างมือ   ก่อนออก
จากห้องน้ า ห้องส้วม และการเลือกรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ ให้เป็นนิสัย 
- การยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 
- การใช้ค าพูดขอบคุณ ขอโทษ 
- การใช้วาจาสุภาพเหมาะสมกับวัย 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 

1) โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
2) โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
3)  โครงการโรงเรียนสีขาว  
4)  โครงการจัดหาสื่อตามแนวการสอนมอนเทสซอริ 
5)  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน 

 

 

 

 



 
 
 

มำตรฐำนที่ 2  กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร 

1. ระดับคุณภำพ ยอดเยี่ยม 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
การจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนบ้านคลองลาวได้มีการก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และ  

พันธกิจของสถานศึกษาไว้อย่างชัดเจน  มีองค์ประกอบที่ส าคัญเพ่ือที่จะขับเคลื่อนการศึกษาระดับ

ปฐมวัยได้แก่  การจัดการเรียนการสอนตามแนวมอนเทสซอริ  มีการพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพ

ผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ได้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้สอดคล้อง

กับบริบทของท้องถิ่น  พิจารณาจากวัยของเด็ก  ประสบการณ์ของเด็ก โดยเป็นหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาเด็ก

ทุกด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้   

มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพ  ส าหรับด้านระบบกลไก  การเสริมสร้างความตระหนักรับรู้  

และความเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย  โดยให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมการจัด

การศึกษา  โดยให้มีการประสานความร่วมมือเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

โรงเรียนบ้านคลองลาว  ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นซึ่งเอ้ือประโยชน์  และอ านวย

ความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์และจิตใจ  สังคม  และสติปัญญา คือ จัด

สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการเพ่ือการ

จัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ให้พอเพียงกับเด็ก  โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือที่จ าเป็นต่อพัฒนาการของ

เด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม  เครื่องเล่นน้ า  เล่นทราย  ที่เหมาะสม

ปลอดภัย  จัดให้มีพ้ืนที่ส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้าห้องส้วม  พร้อม

อุปกรณ์ที่จ าเป็นและเหมาะสมกับเด็ก มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตร

สถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  เน้นการเรียนรู้ผ่านการ

เล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  ส่งบุคลากรเข้ารับการ

อบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  พัฒนาคุณภาพครูด้านการศึกษาปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง        

ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ

หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็น

รายบุคคล  มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดี 



 
 
 

กับเด็กและผู้ปกครองมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่ค านึงถึงความ

ปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และ

สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ได้จากธรรมชาติหรือสื่อในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปน

เล่นมีความสุขในการเรียนรู้  มีสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก

ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพ่ือพัฒนาครูอย่าง

เพียงพอและทั่วถึง มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

ปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับ

มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  

ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้

หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และปรับปรุงงานอาคารสถานที่ 
-  โครงการระดมทรัพยากร 

          -  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
          -  รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
- การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 
- ครูได้รับการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

- จัดครูให้เพียงพอต่อชั้นเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 
- จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่าง
ปลอดภัย และพอเพียง 
- ก าหนดแผนการพัฒนาครูอย่างชัดเจน 

 
 



 
 
 

แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน (ระบุแผนงำนโครงกำร/กิจกรรม) 
      1)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
      2)  โครงการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

มำตรฐำนที่ 3  กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคัญ 

1. ระดับคุณภำพ   ดีเลิศ 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 
    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 

จัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งเน้นความส าคัญของการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน  ทั้งทางด้านร่างกาย   
อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา  มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
ซึ่งเป็นการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างเป็น
สุข  ภายใต้ค าว่า  เก่ง  ดี   มีสุข ประสบการณ์ในรูปแบบบูรณาการการเรียนรู้ แบบเรียนผ่านเล่น 
เพ่ือให้เด็กได้ประสบการณ์ตรง เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   
สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย ทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน  มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่
ครอบคลุมพัฒนาการในทุกๆด้านให้เหมาะสมกับวัย ดังนี้ ด้านร่างกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวทาง
ร่างกาย เด็กเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกายทุกส่วนทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัด
เล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่าง
เหมาะสม  รู้จักยับยั้งชั่งใจ รู้จักการรอคอย กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบด้าน
สังคม   เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อ่ืนได้      
มีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ด้านสติปัญญา   มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา สื่อสารและมีทักษะ
ความคิดพ้ืนฐานแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมตามวัย  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้
ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเองและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพ่ือก่อให้เกิดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เพ่ือส่งผลให้เด็กเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข จัดบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมความสนใจให้แก่ผู้เรียน  ชั้นเรียนมี
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น  ความเห็นอกเห็นใจ   มีความเอ้ือเผื่อเผื่อแต่ต่อกันและกัน  ซึ่งเป็น
แรงจูงใจภายนอกท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนรักการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน  และปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม 
ให้แก่เด็กนักเรียน 
  
 



 
 

 
ห้องเรียนมีบรรยากาศ  แจ่มใส  กว้างขวางพอเหมาะ   มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  

มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีสื่อการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน การ
ประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัย จากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  และการจัดกิจวัตรประจ าวัน   
ด้วยเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกต  การสอบถาม  การส ารวจ  และการวิเคราะห์
ผลพัฒนาการของเด็ก  โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  เพื่อได้น าผลการประเมินไปพัฒนาศักยภาพของเด็ก
และพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  และอัตลักษณ์ที่
สถานศึกษาก าหนด  มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงาน
และจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมทั้งรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
   2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 
 - มุมประสบการณ์ 
 - แบบบันทึกการพัฒนาการของเด็ก 
 - รายงานผลการประเมินตนเอง 
 - บรรยากาศ  ห้องเรียนแจ่มใส  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้   
 - การจัดกิจวัตรประจ าวัน    

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- เด็กมีพัฒนาการการอย่างสมดุล 
- เด็กเรียนรู้ จากการเล่นและปฏิบัติกิจกรรม 
- มีบรรยากาศ สภาพห้องเรียนเอื้อต่อการเรียนรู้ 
- ประเมินผลเด็กด้วยวิธีการหลากหลาย 

 

- จัดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 
- พัฒนาเครื่องเล่นสนามและระบบสาธารณูปโภค 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
 
1)  โครงการปรับปรุงหลักสูตรปฐมวัย 
2)  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 
3)  โครงการพัฒนาเครื่องเล่นสนาม 
4)  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนระดับปฐมวัย 
5)  โครงการส่งเสริมสุขภาพและสุนทรียภาพผู้เรียน 
6)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
7)  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                         ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรประเมนิ และแนวทำงกำรพัฒนำ 
 
 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญที่สถานศึกษา จะต้อง
น าไปวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือสรุปน าไปสู่การเชื่อมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จ กับแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา (4-6 ปี) และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ
จุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐาน พร้อมทั้งแผนงาน/แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ได้คุณภาพที่
สูงขึ้นในอนาคตดังนี ้
 

ระดับกำรศึกษำปฐมวัยระดับคุณภำพ : ดีเลิศ 

1. ระดับคุณภำพ ดีเลิศ 

2. วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำร
ประเมินตนเอง 

    2.1 วิธีกำรพัฒนำ/ผลที่เกิดจำกกำรพัฒนำ 
 -  ด้านคุณภาพของเด็ก  ได้มีการพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้านทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์ จิตใจ ด้าน
สังคม และสติปัญญา 
 -  ด้านกระบวนการบริหารและจัดการ  จัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้และจัดให้มีสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
 -  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ  จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล  สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นอย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  
 2.2 ข้อมูล หลักฐำน เอกสำรเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลกำรประเมินตนเอง 

      - โครงการต่าง ๆ   
      - กิจกรรมการจัดประสบการณ์  
      - รูปภาพ  
      - ผลงานเด็ก 
 
 
 



 
 

 

3. จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงขึ้น 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนำ 
- เด็กมีพัฒนาการสมดุล 
- มีโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด่นชัด 
- มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่น าสู่การปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การช่วยเหลือตนเองทั้งที่บ้านและโรงเรียน 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองให้มีส่วน
ร่วมในการจัดประสบการณ์เด็ก 

 
แผนพัฒนำคุณภำพเพื่อยกระดับให้สูงข้ึน 
  1)  โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา 

2)  โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เยี่ยมบ้านนักเรียน 
3)  โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ส่วนที่ 4  ภำคผนวก 
 

1. ประกาศค่าเป้าหมายมาตรฐานการศึกษา  
2. ค ารับรองของคณะกรรมการสถานศึกษา 
3. ค าสั่งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
4. ค าสั่งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

ค าสั่งโรงเรียนบ้านคลองลาว 
ที่  19 / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

------------------------------------------ 
ตามท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ได้ก าหนดให้โรงเรียนรายงาน

คุณภาพการศึกษา (SAR) ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2563 ระดับปฐมวัย เพ่ือให้การด าเนินงานในการ
บริหารจัดการศึกษาเป็นการประเมินการประเมินตนเองในปีการศึกษานั้นเพ่ือให้การรายงานคุณภาพ
การศึกษา (SAR) ของโรงเรียนบ้านคลองลาว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและทันตามก าหนด   
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ  ดังนี้ 
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรประกอบด้วย 

1. นายนริศ  กิจอุดม 
2. นายฉลอง  หินกวน 
3. นายสัญญา  ศรีคงรักษ์ 
4. นายเฉลย  เสมสฤษดิ์ 
5. นายวินัย  พูลผล 
6. นางสุรีรัตน์  นามสุโพธิ์ 
7. พระครูธวัช  จันโทภาส 
8. นายวาด  ศรีคงรักษ์ 
9. นายค านึง   รัตนภาค 
10. นายบรรจบ   กวางติ๊ด 
11. นายทนง  เห็นเจริญสุข 
12. นายธรรมนูญ   พลกิจ 
13. นายศุภชัย  ทสามนต์ 
14. นายสัณห์ศักร เจียระบรรยง                 
15. นางสุชานันท์  รัตนภาค 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
กรรมการสถานศึกษา 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและเลขาฯ 

  มีหน้าที่  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานนิเทศ ติดตาม ก ากับ ดูแล 
แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษา ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการและ
ติดตามการปฏิบัติงานของคณะกรรมการรวบรวม  และจัดท าเอกสารในแต่ละมาตรฐานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย  



 
 
2. คณะกรรมกำรประสำนงำน    

 1. นางสุชานันท์  รัตนภาค ผู้อ านวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 
 2. นายชัยด ารงค์  สิงหเจริญวัฒน์  รองฯโรงเรียนบ้านคลองลาว รองประธานกรรมการ 
 3. นายสัญญา  ศรีคงรักษ์   ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว  กรรมการ 

4. นางสุวิมล  พลอยแหวน ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว  กรรมการ 
5. นางสาวรัตนา  เหลืองาม   ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว  กรรมการ 
6. นางสาวสุภาวดี  บุตตะวงค์ ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว       กรรมการ/เลขานุการ 

     มีหน้าที่  ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักประสานงานระหว่างคณะกรรมการ
อ านวยการ และคณะกรรมการด าเนินงาน และหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดเอกสารเครื่องมือที่ใช้ใน
การด าเนินงาน และรับผิดชอบ    จัดประชุมชี้แจง ปรึกษาหารือคณะกรรมการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา  จัดท ารายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี (SAR) ตรวจสอบรายงานการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  สรุปรายงานประจ าปี และรายงานผลการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายในต่อต้นสังกัด 
3.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
     มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพของเด็ก  

1.1 มีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม  
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพ้ืนฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

ประกอบด้วย  
 1. นางสุวิมล  พลอยแหวน ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว ประธานกรรมการ 
 2. นางเนาวรัตน์ วารีรักษ์  ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว          กรรมการ 
          3. นางสาวนิจพร ขุนเทพ  ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว          กรรมการ 
           4. นางสาวภุมรินทร์   ชูวรรณ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองลาว       เลขานุการ 
      มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร  

2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น  
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน  
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
2.5 ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 

  



 
 
    1. นางเนาวรัตน์  วารีรักษ์   ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวนิจพร  ขุนเทพ  ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว          กรรมการ 
3. นางสุวิมล  พลอยแหวน ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว          กรรมการ 
4. นางสาวภุมรินทร์   ชูวรรณ  ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองลาว         เลขานุการ 

   มำตรฐำนที่ 3 กำรจัดประสบกำรณ์ที่เน้นเด็กเป็นส ำคญั  
3.1.จัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
3.2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่น และปฏิบัติอย่างมีความสุข  
3.3 จัดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย  
3.4 ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการ

จัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ประกอบด้วย  
 1. นางสาวนิจพร  ขุนเทพ             ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว      ประธานกรรมการ 
 2. นางเนาวรัตน์  วารีรักษ์     ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว     กรรมการ 
 3. นางสุวิมล  พลอยแหวน   ครู โรงเรียนบ้านคลองลาว     กรรมการ 
    4. นางสาวภุมรินทร์   ชูวรรณ    ครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านคลองลาว           เลขานุการ
  

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  และเคร่งครัด ใน
ระเบียบ     ของทางราชการ  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนและทางราชการ 
      ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
           สั่ง ณ วันที่   5   เดือน   เมษายน   พ. ศ.  2564 
 
                                                      (ลงชื่อ)  
                           (นางสุชานันท์  รัตนภาค) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคลองลาว 
 
 


