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สังกัด ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 



สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับปฐมวัย 

 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ดี 
1. มีพัฒนาดา้นร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตน
องได้ 

ดี  

2. มีพัฒนาการดา้นอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได ้ ดี  
3. มีพัฒนาการดา้นสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ดี  
4. มีพัฒนาการดา้นสติปัญญา สือ่สารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหา
ความรู้ได ้

ดี  

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้งสี่ด้าน สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดี  
2. จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ดีเลิศ  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ ดีเลิศ  
4. จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

ดีเลิศ  

5. ให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนบัสนนุการจัด
ประสบการณ ์

ดีเลิศ  

6. มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ดีเลิศ  
มาตรฐานที่ 

3 
การจัดประสบการณ์ที่เนน้เด็กเป็นส าคัญ  ดี 
1. จัดประสบการณท์ี่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกดา้น อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

ดี  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เลน่และปฏิบัติอยา่งมีความสุข ดี  
3. จัดบรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัย ดี  
4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็ก
ไปปรบัปรุงการจัดประสบการณแ์ละพัฒนาเด็ก 

ดี  

สรุปผลการประเมินระดับปฐมวัย ดี 
 
 
 
 



จุดเด่น 
ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

- เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวยัครบทั้ง 4 ด้าน คือร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา  
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

- สถานศึกษามีการบริหารจัดการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- ครูจัดประสบการณ์การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยสง่เสริมให้เด็กลงมือปฎิบัติท าได้ดว้ยตัวเอง   
 
จุดควรพัฒนา 
ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

- ควรส่งเสริมให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก ในการน าเสนอผลงานของตนเองทั้งภายในและนอกโรงเรียน  
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

- ควรจัดการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาการศึกษาและบริบทของโรงเรียน    
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 

- ควรจัดแสดงผลงานเด็กเผยแพร่ต่อผู้ปกครองและชุมชน  
 
แนวทางการพัฒนา 

1)  จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อปรัชญาการศึกษาและบริบทของโรงเรียน    
2) จัดนิทรรศการและเผยแพร่ผลงานนักเรียนให้ผู้ปกครองและชุมชนได้รับชม  
3) จัดให้มีการฝึกทักษะความสามารถของเด็กและเปิดโอกาสให้เด็กเข้าร่วมการประกวดทักษะทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงเรียน  

 



 
 

                                         สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
                                       ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐานที ่

1 
คุณภาพของนักเรียน  ดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางวชิาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดค านวณ ดี  
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแก้ปัญหา 

ดี  

3. มีความสามารถในการสรา้งนวัตกรรม ดี  
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ดี  
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา ดี  
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ ดี  
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษาก าหนด ดีเลิศ  
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ดีเลิศ  
3. การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย ดีเลิศ  
4. สุขภาวะทางรา่งกายและจิตสังคม ดี  

มาตรฐานที ่
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ดีเลิศ 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพนัธกิจที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน ยอดเยี่ยม  
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ดีเลิศ  
3. ด าเนินงานพฒันาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

ดี  

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวชิาชีพ ดีเลิศ  
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
6. จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อสนับสนนุการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ ดี  

มาตรฐานที ่
3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดี 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏบิัติจริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิต
ได ้

ดีเลิศ  

2. ใช้สื่อ เทคโนโลยสีารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดี  
3. มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ดีเลิศ  
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเปน็ระบบ และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน ดีเลิศ  
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ดีเลิศ  

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดี 



จุดเด่น 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีทักษะชวีิต มีระเบียบวนิัย มีจิตอาสาท างานร่วมกับคนอ่ืนอย่างมีความสุข 
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

- สถานศึกษามีการบริหารจัดการ โดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นระบบ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

- ครูจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสรมิคุณธรรม พัฒนาทักษะการคิดและปฏิบตัิจริง  
 
จุดควรพัฒนา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
คุณภาพของผู้เรียน 

- ควรส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดและสรา้งนวัตกรรมทางการเรียนรู ้
กระบวนการบริหารและการจดัการ 

- ควรส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมหรือวิธีการที่เป็นแบบอยา่งที่ดีด้านการบริหารจัดการ 
- จัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- ควรส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างความรู้ ทกัษะและ

สมรรถนะในยุค Digital 
 
แนวทางการพัฒนา 

1) ปรับปรุงหลักสูตรโรงเรียนให้เป็นหลักสูตรแนวทางฐานสมรรถนะ เพื่อพัฒนานักเรียนให้เข้าสู่การเรียนรู้ใน 
โลกศตวรรษที่ 21    

2) ส่งเสริมให้มีการสร้างนวัตกรรมและวิธีการที่เปน็แบบอย่างที่ดดีา้นคุณภาพผู้เรียน กระบวนการบริหารและ 
การจัดการ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการเผยแพร่สู่สาธารณะชน  

3) จัดหาสื่อเทคโนโลยีที่เพียงพอตอ่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
4) ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด และสมรรถนะในยุค Digital 
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