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การศึกษาเอกชน เปิดสอนตัง้แต่ชัน้อนุบาล ๑ ถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้รบัการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม เมือ่วนัที ่๑๙ ถงึ ๒๑ เดอืนมถุินายน พ.ศ. ๒๕๕๕ มกีารจดัการศกึษา ๒ ระดบั คอื 

๑. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : การศกึษาปฐมวยั    
๒. ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน : ประถมศกึษา  

 

 วชิาการดเียีย่ม เป่ียมดว้ยคุณธรรม น าเอกลกัษณ์ไทย พลานามยัสมบูรณ์ ปรชัญา

 เป็นโรงเรยีนทีจ่ดัการศกึษาร่วมกบัผูป้กครองและชุมชน โดยมุ่งเน้นใหน้ักเรยีนวิสยัทศัน์ 
มคีวามเป็นเลศิทางดา้นวชิาการ มคีวามสามารถในการสื่อสารภาษาองักฤษ และสามารถน าเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใชใ้นชวีติประจ าวนัได้ เป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรมประจ าใจ มกีริยิามารยาทงดงามสมความ
เป็นไทย มสีุขภาพกายและสุขภาพจิตที่สมบูรณ์ตามวัยของตนเอง สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข โดยครแูละบุคลากรทางการศกึษาทีม่ทีกัษะในการจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ มี
จรรยาบรรณ มคีวามมัน่คงในอาชพี ผ่านสื่อและวธิกีารจดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามหลากหลาย และมี
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอนจนนักเรยีนเป็นที่ยอมรบัของผู้ปกครอง 
ชุมชนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝา่ย 

พนัธกิจ 

๑. จดักระบวนการเรยีนรูต้ามมาตรฐานการศกึษาของชาต ิโดยมุ่งเน้นความเป็นเลศิทางวชิาการ
และปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเป็นผูม้คีุณธรรมจรยิธรรมและมคีวามสุข 

๒. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวยั และมาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาชาต ิ

 ๓. พัฒนาครูและสนับสนุนให้มีการใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มี
ประสทิธภิาพ 

 ๔. พฒันาสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนใหส้วยงาม สะอาด ปลอดภยั และเอือ้ต่อการเรยีนรู้ 

 ๕. สรา้งความตระหนกัใหทุ้กภาคส่วนเหน็ความส าคญัและมสี่วนรว่มในการจดัการศกึษา 

 

mailto:tothunyawit@gmail.com
http://www.thunyawit.com/


ข้อมูลสรปุจากผลการประกนัคณุภาพภายใน  
 

 สถานศกึษาประสบความส าเรจ็ดา้นการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของเดก็ปฐมวยั มผีลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีนของผู้เรยีนระดบัประถมศกึษาอยู่ในเกณฑด์ ีสถติกิารสอบเขา้เรยีนต่อระดบัมธัยมศกึษา
เป็นทีน่่าพงึพอใจ สถานศกึษามจีุดเด่นดา้นการเรยีนการสอนภาษาจนีท าใหผู้เ้รยีนมโีอกาสเรยีนรูภ้าษา
ทีส่ามในการตดิต่อสื่อสาร 
 

 มจี านวนครเูหมาะสมท าใหส้ามารถจดัประสบการณ์และการเรยีนการสอนไดแ้ละมเีวลาเพยีงพอ
ในการดูแลผู้เรยีนเป็นรายบุคคล ครูและบุคลาการได้ท างานตรงกบัความรูค้วามสามารถของตนเอง มี
ความสามารถในการใชส้ื่อเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนการสอนและมกีารพฒันานวตักรรมเพื่อใชใ้นการ
จดัการเรยีนการสอน 

ผูบ้รหิารมภีาวะผู้น า สามารถท าใหส้ถานศกึษาเป็นทีย่อมรบัของผูป้กครองและชุมชน ส่งผลให้
จ านวนเดก็ทีเ่ขา้เรยีนต่อในแต่ละปีเพิม่ขึน้ในอตัราต่อเนื่อง มสีื่อและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการ
สอนอย่างเพยีงพอ มกีารสนับสนุนให้ครูใช้สื่อและผลติสื่ออย่างหลากหลายและเหมาะสมกบัการจดั
กระบวนการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน 

 

 

ผลการประเมินคณุภาพภายนอกของสถานศึกษา 
 

 1. การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี) 

 คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๙๖.๓๕ คะแนน  

 ระดบัคณุภาพดีมาก ทุกมาตรฐาน 
 

 2. การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัประถมศึกษา  

 คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ผลการประเมินได้ ๙๔.๓๐ คะแนน  

 ระดบัคณุภาพดีมาก ทุกมาตรฐาน 
 

 



ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัการศึกษาปฐมวยั (๒-๕ ปี)  
 

ช่ือตวับ่งช้ี 
น ้าหนัก 
คะแนน 

คะแนน   
ท่ีได ้

ระดบั
คณุภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีวา่ด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๑ เดก็มพีฒันาการดา้นร่างกายสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๒ เดก็มพีฒันาการดา้นอารมณ์และจติใจสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๓ เดก็มพีฒันาการดา้นสงัคมสมวยั ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๔ เดก็มพีฒันาการดา้นสตปิญัญาสมวยั ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 
ตวับ่งชีท้ี ่๕ เดก็มคีวามพรอ้มศกึษาต่อในขัน้ต่อไป ๑๐.๐๐ ๙.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์      

ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพฒันาให้บรรลุตามปรชัญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์ พนัธกิจ และ 
วตัถุประสงคข์องการจดัตัง้สถานศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นทีส่่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ
สถานศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๒ มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการบริหารจดัการศึกษา      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๑๕.๐๐ ๑๔.๕๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      
ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษา

มาตรฐาน และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปู
การศกึษา 

๒.๕๐ ๒.๕๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๓ มาตรฐานท่ีว่าด้วยการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั 

     

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลการจดัประสบการณ์การเรยีนรูท้ีเ่น้นเดก็เป็นส าคญั ๓๕.๐๐ ๓๔.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๔ มาตรฐานท่ีวา่ด้วยการประกนัคณุภาพภายใน      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๘ ประสทิธผิลของระบบการประกนัคุณภาพภายใน ๕.๐๐ ๔.๘๕ ดมีาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐.๐๐ ๙๖.๓๕ ดีมาก 



จดุเด่น  
๑. เดก็มพีฒันาการดา้นรา่งกาย ดา้นอารมณ์และจติใจ ดา้นสงัคม และดา้นสตปิญัญาสมวยั 

สถานศกึษามกีารก าหนดอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และโครงการพเิศษอยา่งเด่นชดั  
๒. ครูมกีารส่งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาการดา้นร่างกาย ด้านอารมณ์และจติใจ ด้านสงัคม และ

ดา้นสตปิญัญา ตลอดจนส่งเสรมิความสมัพนัธท์างบวกกบัเดก็และครอบครวั 
๓. ผูบ้รหิารมกีารบรหิารจดัการสถานศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพ มกีารจดัสภาพแวดลอ้มทีเ่อื้อต่อ

การเรยีนรู ้ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และจดัใหม้มีาตรการดา้นความปลอดภยัและป้องกนัการบาดเจบ็ใน
เดก็น าผลการประเมนิคุณภาพภายในมาใชใ้นการปรบัปรงุและพฒันาเพื่อมุ่งไปสู่สถานศกึษาทีม่คีุณภาพ
อยา่งชดัเจน 

๔. สถานศกึษามรีะบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
จดุท่ีควรพฒันา 

 ไมม่ ี
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจดัการศึกษา 
ไมม่ ี

๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
  ไมม่ ี

๓. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
  ไมม่ ี

๔. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
  ไมม่ ี
 
  
นวตักรรมหรือตวัอย่างการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



ตารางสรปุผลการประเมินคณุภาพภายนอกจ าแนกเป็นรายมาตรฐานตามกฎกระทรวงฯ 
 

การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน : ระดบัประถมศึกษา  
 

ระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

(ประถมศึกษา) 

น ้าหนัก 

(คะแนน) 

คะแนน 

ท่ีได ้

ระดบั 

คณุภาพ 

มาตรฐานท่ี ๑ มาตรฐานท่ีวา่ด้วยผลการจดัการศึกษา    

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน    

ตวับ่งชีท้ี ่๑ ผูเ้รยีนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติทีด่ ี ๑๐.๐๐ ๙.๘๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๒ ผูเ้รยีนมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมทีพ่งึประสงค ์ ๑๐.๐๐ ๙.๓๓ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๓ ผูเ้รยีนมคีวามใฝรู่ ้และเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง ๑๐.๐๐ ๙.๓๑ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๔ ผูเ้รยีนคดิเป็น ท าเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๐๘ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๕ ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน ๒๐.๐๐ ๑๗.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์      

ตวับ่งชีท้ี ่๙ ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน/วิสยัทัศน์ พันธกิจ และ

วตัถุประสงค ์ของการจดัตัง้สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะทอ้นเป็นเอกลกัษณ์ของ

สถานศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      

ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ผลการด าเนินงานโครงการพเิศษเพื่อสง่เสรมิบทบาทของสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๒ การบริหารจดัการศึกษา      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๗ ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุ่มตวับ่งช้ีมาตรการส่งเสริม      

ตวับ่งชีท้ี ่๑๒ ผลการสง่เสรมิพฒันาสถานศกึษาเพื่อยกระดบัมาตรฐาน รกัษามาตรฐาน  

และพฒันาสูค่วามเป็นเลศิ ทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางการปฏริปูการศกึษา 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๓ การจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๖ ประสทิธผิลของการจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั ๑๐.๐๐ ๑๐.๐๐ ดมีาก 

มาตรฐานท่ี ๔ ว่าด้วยการประกนัคณุภาพภายใน      

กลุ่มตวับ่งช้ีพืน้ฐาน      

ตวับ่งชีท้ี ่๘ พฒันาการของการประกนัคุณภาพภายในโดยสถานศกึษาและตน้สงักดั ๕.๐๐ ๔.๗๘ ดมีาก 

ผลรวมคะแนนทัง้หมด ๑๐๐.๐๐ ๙๔.๓๐ ดีมาก 



จดุเด่น  
๑. ผู้เรยีนมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที่ด ีมคีุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยมที่พงึประสงค ์

ปฏบิตัติามหลกัค าสอนของพระพุทธศาสนา เชื่อฟงัค าสัง่สอนของพ่อแม่ ผูป้กครอง มคีวามสุภาพอ่อน
น้อมมมีารยาทในการไหวแ้ละซื่อสตัยส์ุจรติ มคีวามใฝ่รูแ้ละเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง รูจ้กัการแสวงหาความรู้
จากแหล่งเรยีนรูร้อบตวั คดิเป็น ท าเป็น และผลสมัฤทธิท์างการเรยีนในระดบัดมีาก สถานศกึษามกีาร
ก าหนดอตัลกัษณ์ เอกลกัษณ์ และโครงการพเิศษอยา่งเด่นชดั 

๒. ผูบ้รหิารมกีารบรหิารงาน ๔ ฝา่ยอยา่งชดัเจน มกีารจดับรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการเรยีนรู ้มรีะเบยีบ สะอาด ปลอดภยั มกีารจดัแต่งอาคารสภาพแวดลอ้มอยา่งเหมาะสมไม่
สิน้เปลอืงและไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม น าผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอกมาใช้
ในการปรบัปรุงและพฒันาเพื่อมุง่ไปสู่สถานศกึษาทีม่คีุณภาพอย่างชดัเจน 

๓. ครูจดัการเรยีนการสอนอย่างมปีระสทิธภิาพ และเน้นผู้เรยีนเป็นส าคญั มกีารวเิคราะห์
ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล วัดผลประเมินผลตามสภาพจรงิและมคีวามสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศในการจดัการเรยีนการสอน 

๔. สถานศกึษามรีะบบการประกนัคุณภาพภายในทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 

จดุท่ีควรพฒันา 
ไมม่ ี
 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓  

๑. ด้านผลการจดัการศึกษา 
ไมม่ ี

๒. ด้านการบริหารจดัการศึกษา 
ไมม่ ี

๓. ด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
ไมม่ ี

๔. ด้านการประกนัคณุภาพภายใน 
ไมม่ ี
 

นวตักรรมหรือตวัอย่างการปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ของสถานศึกษาท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคม  
หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ 
หลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


