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รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

การศึกษาปฐมวยัและระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

 

 

 

 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 



 

 

๑      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

บทสรุปสำหรับผูบริหาร 
 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส ตั้งอยูที่ ๒๒๖ หมูที่ ๒ ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง ตําบล
หนองผึ้ง เขตสารภี จังหวัดเชียงใหม ๕๐๑๔๐  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เปดสอน
ตั้งแตชั้นเตรียมอนุบาล ๑ (K1) ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ (Grade 8) คณะผูประเมินไดตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 
เม่ือวันท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ ดังนี ้

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

๑. การศึกษาปฐมวัย   

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของเด็ก  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดมีาก 

๓. การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  ดีมาก 

 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของเด็ก  
๑. เด็กมีสวนรวมกับกิจกรรมตามเทศกาลสำคัญไดอยางเหมาะสม เด็กทุกคนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 

แกไขปญหา กระตือรือรน มีความรับผิดชอบ 

๒. เด็กทำกิจกรรมโครงงานตาง ๆ ตลอดปการศึกษาที่มีเอกสารการจัดโครงการและภาพถายกิจกรรม  
โดยสถานศึกษามีปฏิทินวางแผนงานตลอดปการศึกษาอยางตอเนื่อง และมีการบันทึกพัฒนาการของผูเรียนเปน
รายบุคคล 

         ๓. เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการเปนอยางดีเพราะผูสอนมีการทำการวิจัยในชั้นเรียนทั้งเปนรายบุคคล 
และรายหองเรียน และมีการปรับสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณเสริมการเรียนรูของเด็กใหเหมาะสม  
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ  
๑. สถานศึกษามีการจัดการท่ีเปนระบบ มีโครงสรางการบริหารท่ีมีแสดงไวอยางชัดเจน คณะผูบริหารท้ัง

ชาวไทยและชาวตางชาติทำงานรวมกัน 

๒. ผู อำนวยการสถานศึกษามีประสบการณและความเชี ่ยวชาญเปนอยางสูงในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในระบบนานาชาติ  



 

 

๒      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๓. สถานศึกษามีคู ม ือ (Operation handbook) ที ่ระบุขอบขายภาระงาน (Job Description) ของ 
แตละหนาท่ีตั้งแตผูอำนวยการสถานศึกษา ครูใหญฝายตางประเทศ ครู ไปถึงนักการ ภารโรง คูมือของสถานศึกษา
ชุดนี้จะชวยทำใหบุคลากรท่ีทำงานในแตละตำแหนงทราบขอขายหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจนและสามารถติดตาม
ตรวจสอบการทำงานของบุคลากรในแตละฝายไดเปนอยางดี  

๔. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ถูกพัฒนาขึ ้นเปนอยางดี มุ งเนนใหเด็กสามารถพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาทั้ง ๓  ภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
พัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการเรียนรูในศาสตรวิชาสะเต็ม (STEM)  

๕. สถานศึกษามีระบบของการติดตอสื่อสารระหวางบานและสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ   
๑. ครูใชโปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็กในชั้นอนุบาล ๓ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการตรวจสอบโดยครูผูสอน
และผูปกครอง ถือเปนนวัตกรรมใหมและเปนแบบอยางท่ีดี  

๒. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับชั้น
เตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาล ๓ ไดอยางลงตัว โดยใช หลักสูตรมาตรฐานสากลและมีการทำบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับสถาบันภายนอก ซ่ึงเปนตนแบบการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญได 

๓. ครูผูสอนประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อจัดประสบการณ มอบหมายงาน และวัดผล
ประเมินผลในระหวางการปดสถานศึกษาเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

๔. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือใหครู
สามารถจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา   
ดานคุณภาพของเด็ก  

เด็กมีพัฒนาการในแตละปที่แตกตางกัน สถานศึกษาไดจัดใหมีการประเมินกิจกรรมโครงการทุกโครงการ 
สถานศึกษาควรนำขอมูลจากการประเมินกิจกรรมนั้น มาบันทึกเปนหลักฐานอยางตอเนื่องเพื่อใชขอมูลเหลานั้น
เปนแนวทางในการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในจัดกิจกรรมครั้งตอไป  

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำป ดวยกระบวนการ PDCA คือ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แตไมพบขอมูลผล
การประเมินความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมนั้น ๆ วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด 



 

 

๓      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๒. การจัดทัศนศึกษานอกสถานท่ีเพ่ือสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและการสนับสนุนใหครูผูสอนชาว
ไทยบูรณาการการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทยผานการศึกษานอกสถานท่ีควรไดรับ
การสงเสริมเพ่ิมเติมจากคณะผูบริหาร 

 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  
ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชหนังสือเรียนเปนแหลงอางอิงหลัก เพื่อสงเสริมใหเด็กไดสัมผัส

ประสบการณจริง ซึ่งอาจมีขอมูลที่ไมทันสมัยหรือไมเปนไปตามความจริงในปจจุบัน และอาจไมสอดคลองกับ
ชีวิตประจำวันหรือสถานการณปจจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

ขอเสนอแนะ  

ดานคุณภาพของเด็ก  
 เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการเปนรายบุคคล โดยใชผลจากวิจัยในชั้นเรียน สถานศึกษาควรสงเสริมใหครู
ทำวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือนำผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาเด็กไดอยางมีประสิทธภาพ  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเก่ียวของ

ทุกฝาย ไดแก ผูบริหาร คณะครู คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูปกครอง เด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของ โดยมีการ
ออกแบบหรือสรางแบบสำรวจความพึงพอใจใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ  

๒. สถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 
และสนับสนุนครูไทยไดบูรณาการการสอนวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไทย ไปกับการเรียนภาษาไทย โดยการจัด
ทัศนศึกษาทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมไทยใหมากข้ึน 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป  
 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  
ครูควรใชแหลงการเรียนรูและสื ่อที ่หลากหลาย เชน แหลงการเรียนรู หรือสื ่อออนไลน ในการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยใหเนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับสถานการณและ
ความสนใจของเด็กในปจจุบันทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไปบูรณาการในโลกแหงความเปนจริงได   
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

 



 

 

๔      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ดานคุณภาพของเด็ก  

สถานศึกษาใชแนวทางการสรางองคความรูแบบ ESLRs อยางตอเนื่อง ใชโครงงานเปนฐาน: Project-
based learning เพ่ือเด็กไดรับความรูแบบลึกซ้ึงผานการสํารวจท่ีทาทาย รูจักคนหาวิธีแกปญหาท่ีเหมาะสมเปน
รายบุคคลหรือรวมกับผูอ่ืน ใหเด็กสามารถคิด พูด และเขียนเปนภาษาอังกฤษและจีน และตอยอดสูระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
ระบบการบริหารของสถานศึกษาที่มีรูปแบบ โครงสรางและขอบขายหนาที่กำหนดเอาไวชัดเจน คณะ

ผูบริหารทั้งชาวไทยและชาวตางชาติดำเนินงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมีการประชุมอยางตอเนื่องทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ ซึ่งเปนแบบอยางที่ดีที ่จะสามารถพัฒนาตอยอดใหเปนแนวปฏิบัติของการ
บริหารงานของโรงเรียนนานาชาติท่ีดีตอไปได 
 

ดานการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ  
ครูใช โปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเม ินและบ ันทึกความกาวหนาของท ักษะ

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็กในชั้นเกรด ๑ ถึงเกรด ๖ ซึ่งเปนโปรแกรมที่ยังไมเปนที่แพรหลายนัก มีการ
ตรวจสอบโดยครูผูสอนและผูปกครอง และไดจัดประชุมผูปกครองเพ่ือแจงใหผูปกครองทราบเก่ียวกับความคืบหนา
ของเด็ก และ/หรือประเด็นที่ตองใสใจเปนพิเศษ ถือเปนนวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญไดในระยะยาว โดยใชผลการประเมินที ่ถูกบันทึกไวในแตระยะในการวางแผนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็ก ถือเปนแบบอยางที่สถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำไปใชเปนแบบอยางที่ดีให
เกิดประโยชนได 



 

 

๕      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๒. ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

ดาน ระดับคุณภาพ 

๑. คุณภาพของผูเรียน  ดีมาก 

๒. กระบวนการบริหารและการจัดการ   ดีมาก 

๓. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  ดีมาก 

 

จุดเดน  
ดานคุณภาพของผูเรียน  

 ๑. ผูเรียนจะสามารถเรียนรูดวยตนเอง แกไขปญหา มีกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ สถานศึกษามีการ
เก็บรวบรวมขอมูล ที่แสดงใหเห็นเปนประจักษ ทั้งขอมูลจาก วีดีทัศนโครงงานประจำปการศึกษา Department 
and Project performance and activities for the 2011-2022 Academic School Year (August 2021 – 

June 2022) โดยผูเรียนเปนผูเลือกหัวขอศึกษาคนควาขอมูล ดวยตนเอง และนำเสนอโครงงานดวยตนเองดวย
ความม่ันใจ 

      ๒. ผูเรียนไดมีความรูโดยผานการปฏิบัติจริงอยางมีความสุข สนุกกับการเรียน จากหลักฐานเชิงประจักษ
คือ โครงงานตาง ๆ ตลอดปการศึกษา ท่ีมีเอกสารการจัดโครงการและภาพถาย กิจกรรมตลอดปการศึกษา 
          ๓. ผูเรียนรวมกิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตรสิริธรเปนการเรียนรูนอกหองเรียน สงผลใหผูเรียนมี
ความคิดสรางสรรค ความเฉลียวฉลาด สนใจใฝหาความรู และมีความสุข 

     ๔.  ผูเรียนไดเรียนรูอยางตอเนื่อง เนื่องจากทางสถานศึกษาจัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน และนำเขาระบบ 
Google Calendar สถานศึกษายังมีการวัดผลการเรียนอยางสม่ำเสมอและบันทึกพัฒนาการแบบรายบุคคล 

 

กระบวนการบริหารและการจัดการ   
๑. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารท่ีเปนระบบ มีคณะผูบริหารท่ีมีคุณภาพ มุงม่ันในการพัฒนาการจัด

การศึกษาเพ่ือใหเปนสถานศึกษาแนวหนาเปนผูนำในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน 

๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการเติบโตของสถานศึกษาท่ีจะเปดชั้นเรียนใหม ทุกป 
นอกเหนือจากการเตรียมความพรอมดานบุคลากรแลว สถานศึกษายังไดเตรียมความพรอมทางดานอาคารสถานท่ี 
ทรัพยากรการเรียนรู และแหลงเรียนรูเพ่ือการเปดการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอไป 

๓. สถานศึกษามีการจัดการที่เปนระบบ มีผู บริหารและสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีผู อำนวยการ
สถานศึกษาชาวไทยท่ีมีประสบการณสูงในการบริหารสถานศึกษาในระบบนานาชาติ 

๔. สถานศึกษามีระบบการดูแลและพัฒนาครูอยางดีมีหองพักครู (Faculty Lounge) ที่มีสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกเพ่ือใหครูผูสอนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 



 

 

๖      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๕. สถานศึกษามีคูมือ (Operation handbook) ที่ระบุขอบขายภาระงาน (Job Description) ของแต
ละหนาท่ีตั้งแตผูอำนวยการสถานศึกษา ครูใหญฝายตางประเทศ คุณครู ไปถึงนักการ ภารโรง 

๖. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ถูกพัฒนาขึ ้นเปนอยางดี มุ งเนนใหผู เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาทั้ง ๓  ภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
พัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการเรียนรูในศาสตรวิชาสะเต็ม (STEM)  

๗. สถานศึกษามีผู ดูแลเรื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจนซึ ่งดูแลโดย
ผูอำนวยการชาวไทยและผูอำนวยการชาวตางประเทศ 

๘.  สถานศึกษาเปนศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK- Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency 
Test) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียนของสถานศึกษาเองดวย และสถานศึกษายังได
รวมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดตั้งสัมพันธมิตรเพื่อการศึกษาภาษาจีนในโรงเรียนนานาชาติ
จังหวัดเชียงใหม  
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๑. ครูใชโปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของผู เรียนในระดับชั้นเกรด ๑ ถึงเกรด ๖ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
ตรวจสอบโดยครูผูสอนและผูปกครอง ถือเปนนวัตกรรมใหม และเปนแบบอยางท่ีดี 

๒. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับชั้น
เกรด ๑ ถึงเกรด ๑๒ ไดอยางลงตัว โดยใช หลักสูตรมาตรฐานสากลและมีการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
สถาบันภายนอก ซ่ึงเปนตนแบบการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญได  

๓. ครูผูสอนประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อจัดจัดการเรียนการสอน มอบหมายงาน และ
วัดผลประเมินผลในระหวางการปดสถานศึกษาเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

๔. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการอบรมครูเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน เพ่ือใหครู
สามารถจัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 

ดานคุณภาพของผูเรยีน  

๑. ผูเรียนทุกคนไดรวมโครงการไทยศึกษา (Thai Culture Studies) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูดาน
สงัคมไทย วิถีชุมชน และเปนการสงเสริมความเปนไทยอยางตอเนื่องตอไป 

๒. ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกอานหนังสือภาษาไทยในหองสมุดของสถานศึกษาใหมากข้ึน  



 

 

๗      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๓. ผูเรียนมีพัฒนาการในแตละปที่แตกตางกัน สถานศึกษาไดมีการประเมินกิจกรรมโครงการทุกโครงการ 

แตหากมีการบันทึกเปนหลักฐานเพ่ิมเติมอยางตอเนื่องและวิเคราะหขอมูลการประเมินโครงการในภาพรวมของแต
ละปจะสามารถใชขอมูลนั้นเพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงหรือเพ่ิมเติมในจัดกิจกรรมครั้งตอไป 

 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 สื่อหรือทรัพยากรแหลงเรียนรูไมวาจะเปนอาคารสถานที่และหองปฏิบัติการตาง ๆ รวมทั้งการบริหาร
จัดการจัดหาสื่อเพ่ิมเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนยังคงตองพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชหนังสือเรียนเปนแหลงอางอิงหลัก เพื่อสงเสริมใหเด็กไดสัมผัส

ประสบการณจริง ซึ่งอาจมีขอมูลที่ไมทันสมัยหรือไมเปนไปตามความจริงในปจจุบัน และอาจไมสอดคลองกับ
ชีวิตประจำวันหรือสถานการณปจจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

ขอเสนอแนะ 

ดานผูเรียน 

ผูเรียนมีทักษะพ้ืนฐานท่ีครบถวนและมีความพรอมในทุกดาน สถานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาการศึกษา
ระดับขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหโดยใชผลจากงานวิจัยในชั้นเรียนเปนฐานขอมูลดวยเพื่อใหแผนพัฒนานั้น
มุงเนนการพัฒนาผูเรียนเปนรายบุคคลและมีรองรอยหลักฐานประกอบการกำหนดแผนท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
 ผู อำนวยการสถานศึกษา หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการและฝายอาคารสถานที่ควรจัดหาสื ่อหรือ
ทรัพยากรทางการเรียนรูเพ่ิมเติมใหรอบดาน  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
ครูควรใชแหลงการเรียนรูและสื ่อที ่หลากหลาย เชน แหลงการเรียนรู หรือสื ่อออนไลน ในการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยใหเนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับสถานการณและ
ความสนใจของเด็กในปจจุบันทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไปบูรณาการในโลกแหงความเปนจริงได   

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 



 

 

๘      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ดานคุณภาพของผูเรียน 

ผูเรียนไดรับการสงเสริมเพ่ือพัฒนาคุณภาพอยางมีระบบ จากการทำวิจัยในชั้นเรียน ผูบริหารควรสงเสริม
การทำวิจัยในชั้นเรียน รวมท้ังการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยของสถานศึกษา ควรใชหลักการของการพัฒนา
นวัตกรรมเขามาเปนแนวทางในการพัฒนาดวย เพ่ือใหแบบเรียนมีความนาเชื่อถือ เหมาะสมกับผูเรียนและใช
ประโยชนไดอยางสูงสุด   
 

ดานกระบวนการบริหารและการจัดการ   
สถานศึกษามีระบบในการจัดการเรียนรูที่เนนในเรื่องสะเต็ม (STEM)  และการสอนภาษาจีนใหกับผูเรยีน

เปนอยางดี จึงเสนอใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสองประเด็นนี้อยางตอเนื่องควบคูกันกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ และเผยแพรแนวทางการจัดการเรียนการสอนทั้งสองศาสตรนี้ 
และพัฒนาใหเปนสถานศึกษาตนแบบในการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม (STEM) และภาษาจีนในสถานศึกษา
ระบบนานาชาติตอไป  
 

ดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  
๑. ครูใชโปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็กในชั้นเกรด ๑ ถึงเกรด ๖ ซึ่งเปนโปรแกรมที่ยังไมเปนที่แพรหลายนัก มีการ
ตรวจสอบโดยครูผูสอนและผูปกครอง และไดจัดประชุมผูปกครองเพ่ือแจงใหผูปกครองทราบเก่ียวกับความคืบหนา
ของเด็ก และ/หรือประเด็นที่ตองใสใจเปนพิเศษ ถือเปนนวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญไดในระยะยาว โดยใชผลการประเมินที ่ถูกบันทึกไวในแตระยะในการวางแผนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็ก ถือเปนแบบอยางที่สถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำไปใชเปนแบบอยางที่ดีให
เกิดประโยชนได 

๒. ครูผู สอนใชมาตรฐานการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรจาก US Next Generation Science Standard 
หรือ NGSS ที่ไดรับการพัฒนาโดยสภาวิจัยแหงชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับสะเต็ม (STEM)  

เด็กใชหองปฏิบัติการทางสะเต็มศึกษา (STEM) และจัดหาทรัพยากรการเรียนรูที่สนับสนุนโปรแกรมการเรียนวชิา
สะเต็ม (STEM) อยางตอเนื่อง ทำใหเด็กสามารถนำเสนอผลงานไดดี ท้ังนี้ NGSS เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลาย มีสถานศึกษาท่ีใชเกณฑมาตรฐานนี้จำนวนหนึ่ง สามารถนำไปใชตอยอดการจัดประสบการณท่ีเนน
เด็กเปนสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะทางสะเต็ม (STEM)  ใหเด็กได ถือเปนแบบอยางที่ดีที่สถานศึกษาอื่น ๆ สามารถ
นำไปใชเปนแบบอยางท่ีดีใหเกิดประโยชนได 

 

 



 

 

๙      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ตอนที่  ๑  ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา  
๑. โรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส ตั้งอยูท่ี ๒๒๖ หมูท่ี ๒ ถนนซุปเปอรไฮเวยเชียงใหม-ลําปาง ตําบลหนองผึ้ง  
อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม   รหัสไปรษณีย ๕๐๑๔๐   โทรศัพท ๐๕๒๑๓๕๐๖๙  โทรสาร  E-mail: 
katebuarawong2017@gmail.com Website: https://acis.ac.th  

 

๒. หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกำกับดูแลสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๓. สรุปขอมูลสำคัญของสถานศึกษา 
๓.๑ จัดชั้นเรียนตั้งแตชั้น เตรยีมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปท่ี ๒ 

๓.๒ จำนวนเด็ก จำแนกตามระดับชั้น ดังนี้              

ระดับชั้นท่ีเปดสอน 
จำนวน

หองเรียน 

จำนวน 
ผูเรียนปกติ (คน) 

จำนวนผูเรียน   
ท่ีมีความตองการ

พิเศษ (คน) รวม 

ชาย หญิง ชาย หญิง 
เตรียมอนุบาล ๑ ๑๐ ๖ - - ๑๖ 

อนุบาล ๑ ๒ ๑๔ ๑๗ - - ๓๑ 

อนุบาล ๒ ๒ ๑๖ ๑๕ - - ๓๑ 

อนุบาล ๓ ๒ ๑๗ ๒๑ - - ๓๘ 

รวม ๗ ๕๗ ๕๙ - - ๑๑๖ 

ประถมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๑๑ ๑๑ - - ๒๒ 

ประถมศึกษาปท่ี ๒ ๒ ๑๓ ๒๖ - - ๓๙ 

ประถมศึกษาปท่ี ๓ ๒ ๑๒ ๒๐ - - ๓๒ 

ประถมศึกษาปท่ี ๔ ๑ ๑๓ ๑๑ - - ๒๔ 

ประถมศึกษาปท่ี ๕ ๑ ๖ ๑๖ - - ๒๒ 

ประถมศึกษาปท่ี ๖ ๑ ๑๓ ๑๒ - - ๒๕ 

รวม ๘ ๖๘ ๙๗ - - ๑๖๕ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ๑ ๖ ๖ - - ๑๒ 

มัธยมศึกษาปท่ี ๒ ๑ ๔ ๓ - - ๗ 

รวม ๒ ๑๐ ๙ - - ๑๙ 

รวมท้ังสิ้น ๑๗ ๑๓๕ ๑๖๔ - - ๒๙๙ 
 



 

 

๑๐      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

*หมายเหตุ ในปการศึกษา ๒๕๖๕ สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒ โดย
สถานศีกษาไดรับอนุญาตใหจัดตั้งโรงเรียนตั้งแตระดับกอนอนุบาล-ระดับประถมศึกษาปท่ี ๖ (Pre-Kindergarten- 

Grade 6) เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ ตามใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาในระบบ เลขที่ใบอนุญาต ชม ๐๐๒ / 
๒๕๖๒ ตอมาเม่ือวันท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไดรับอนุญาตใหเปดสอนตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนตน (Pre-Kindergarten-Grade 8) ตามใบอนุญาต เลขท่ี กน ๐๕ /๒๕๖๓ และเม่ือวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
ไดรับการอนุญาตใหเปดสอนตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (Pre-Kindergarten-Grade 
12) ตามใบอนุญาตเลขท่ี กน ๑๒/๒๕๖๔ ตามลําดับ 

๓.๓ ขอมูลบุคลากร  
: ผูบริหารสถานศึกษา   จำนวน     ๑     คน 

: ครู/ผูดูแลเด็ก การศึกษาปฐมวัย  จำนวน   ๒๔ คน 

  : ครูประถมศึกษา    จำนวน   ๒๕ คน 

  : ครูมัธยมศึกษา    จำนวน   ๑๓ คน 

  : บุคลากรสายสนับสนุน   จำนวน   ๕๕ คน 

สรุปอัตราสวน 

 การศึกษาปฐมวัย 

: อัตราสวนของจำนวนเด็ก : ครู  เทากับ ๖ : ๑ 

: อัตราสวนของจำนวนเด็ก : หอง  เทากับ ๑ : ๒๐ 

: มีจำนวนครู/ผูดูแลเด็ก ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชัน้......................... 
: ภาระงานสอนของครู/ผูดูแลเด็ก โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๑๕ : ๑ 

 ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ระดับประถมศึกษา 
: อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๙: ๑ 

: อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๑ : ๒๕ 

: มีจำนวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น......................... 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๒ : ๑ 

ระดับมัธยมศึกษา 
: อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : ครู  เทากับ ๙ : ๑ 

: อัตราสวนของจำนวนผูเรียน  : หอง  เทากับ ๑ : ๓๐ 

: มีจำนวนครู  ครบชั้น   ครบชั้น    ไมครบชั้น  ในระดับชั้น......................... 
: ภาระงานสอนของครู โดยเฉลี่ยชั่วโมง : สัปดาห เทากับ ๒๒ : ๑  

 *หมายเหตุ การนับจำนวนจำนวนครูหรือผูดูแลเด็กใหนับเฉพาะผูท่ีทำสัญญาตั้งแต ๙ เดือนข้ึนไปเทานั้น 



 

 

๑๑      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ตอนที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพภายนอก   
๒.๑  การศึกษาปฐมวัย 

ดานท่ี ๑  คุณภาพของเด็ก 
ผลการดำเนินงาน  

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดานคุณภาพของเด็กอยูในระดับ ดีมาก สถานศึกษามีแนวทาง
การศึกษาแบบองครวมโดยยึดตามเปาหมายใหเด็กทุกคนไดเรียนรูดวยตนเอง แกไขปญหา กระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบและมีความรูแบบ ESLRs  คือ เด็กไดรับความรูแบบลึกซึ้งผานการสํารวจที่ทาทาย รูจักคนหาวิธีแก
ปญหาท่ีเหมาะสมเปนรายบุคคลหรือรวมกับผูอ่ืน แสดงใหเห็นถึงทักษะการฟงท่ีมีประสิทธิภาพโดยการตอบคําถาม 

และปฏิบัติตามคําแนะนํา การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน: Project-based learners เด็กสามารถคิด
หาหัวขอ ปญหาท่ีพบ การคนควา สืบคนขอมูลดวยตัวเอง โดยครูเปนผูใหคำปรึกษา เด็กสามารถนำเสนอโครงงาน
ดวยตนเอง เด็กพูด และเขียนเปนภาษาอังกฤษและจีนไดอยางชัดเจน โครงงาน Chinese National Day ท่ีสงผล
ใหเด็กสามารถใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนในการพูดไดเปนอยางดี เด็กสามารถผานการสอบวัดระดับภาษาจีนได
ผานทุกระดับจนถึงระดับที่ ๕ เด็กสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับโลกภายนอกไดตามเทศกาล การ
เรียนรูแบบลงมือทํา: Active learners สามารถใชขอมูลเพื่อแกปญหา เด็กแสดงความเขาใจ และนําเสนอแนวคิด
อยางถูกตอง และสรางสรรค แสวงหาความรู โครงงานทัศนศึกษาเด็กไดแหลงขอมูลที่หลากหลาย ทำใหเด็กเกิด
ความสนใจ โครงงานสงเสริมการเปนพลโลกที่ดีมีความรับผิดชอบและมีอิสระในการเรียนรู: Responsible and 
independent citizens เปนโครงงานซึ่งสงผลตอพัฒนาเด็ก ใหแสดงความซื่อสัตยสุจริตในสวนบุคคล ผูปกครอง
ไดใหการยอมรับ เด็กมีความซื่อสัตย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น ในดานเปนผูเฉลียว
ฉลาดและแกปญหาได : Knowledgeable learners and problem solvers เด็กสามารถใชคําถาม มีการไตร
ตรองอยางมีประสิทธิภาพและแกปญหาเฉพาะหนาไดเหมาะสม  เด็กสามารถใชเหตุผลและความเขาใจที่ถูกตอง
เพ่ือวิเคราะหปญหาและหาทางแกไข สามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงม่ันในการเรียนรู เด็กมีการเจริญเติบโตสมวัย
และมีสุขนิสัยที่เหมาะสม เด็กมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม มีพัฒนาการดานอารมณจิตใจ จาก
บันทึกเอกสารรายงานพัฒนาการเด็ก พบวา เด็กมีพัฒนาการท่ีดข้ึีน สถานศึกษามีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือใชในการ
พัฒนาคุณภาพเด็กไดเปนอยางมีประสิทธิภาพ สถานศึกษามีวิธีการติดตอสื่อสารระหวางผูสอน เด็กและผูปกครอง 
แบบหลายหลายชองทางเพื่อใหสะดวกแกทุกฝาย เชน แอพพิเคชั่น line, โปรแกรม Class Dojo, อีเมล และ 

ระบบ Plus Portals ซึ่งสงผลใหลดขอผิดพลาดในการติดตอสื่อสารอยางเปนอยางดี การจัดโครงการกิจกรรมตาม
เทศกาล เชน โครงการวันแม โครงการนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต ร.๙ โครงการวันพอแหงชาติ เปน
โครงการที่สงเสริมใหเด็กทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย โครงการวันลอยกระทง โครงการวัน
วัฒนธรรมไทย หัวขอ “วันสงกรานต” โครงการ Crazy Sock & Wicky Hair, โครงการ Field Trip, โครงการ 

Twin Day, โครงการ Chinese Mid-Autumn Festival, โครงการ Christmas,โครงการ Chinese New Year 



 

 

๑๒      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ลวนสงผลใหเด็กตระหนักถึงคุณคาและมีเจตคติท่ีดีตอศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตและสังคมท่ีแตกตาง
กันเด็กจึงไดรับประสบการณตรง ซ่ึงลวนแตสงเสริมคุณภาพเด็กตามเปาหมายของสถานศึกษาท้ังสิ้น  

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก มีระดับคุณภาพ ดีมาก   

จุดเดน  
๑. เด็กทุกคนสามารถเรียนรู ดวยตนเอง แกไขปญหา กระตือรือรน มีความรับผิดชอบเปนไปตาม

เปาหมายท่ีสถานศึกษากำหนดตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพเด็กอยางเหมาะสม  
๒. เด็กทุกคนไดเรียนรูดวยตนเอง แกไขปญหา กระตือรือรน มีความรับผิดชอบและมีความรูแบบ ESLRs   

เด็กมีทักษะการฟงที่มีประสิทธิภาพโดยการตอบคําถาม และปฏิบัติตามคําแนะนํา การจัดการเรียนรูแบบใช
โครงงานเปนฐาน: Project-based learners เด็กสามารถคิด พูด และเขียนเปนภาษาอังกฤษและจีนไดอยาง
ชัดเจน 

๓. เด็กมีบันทึกพัฒนาการเปนรายบุคคล ดานรางกาย ดานอารมณ จิตใจ ดานสังคม และดานสติปญญา 
ซ่ึงเปนไปตามเกณฑอยางตอเนื่อง และรายงานใหผูปกครองทราบตามชวงกำหนดเวลาอยางชัดเจน โดยรายงานท้ัง
เอกสารและรายงานดวยวาจา     

๔.  เด็กสามารถผานการสอบวัดระดับภาษาจีนไดผานทุกระดับจนถึงระดับท่ี ๕ 

 

จุดท่ีควรพัฒนา   
เด ็กมีพัฒนาการในแตละปที ่แตกตางกัน สถานศึกษาไดจ ัดให ม ีการประเมินกิจกรรมโครงการ 

ทุกโครงการ  
 

ขอเสนอแนะ 

 เด็กไดรับการสงเสริมพัฒนาการเปนรายบุคคล โดยใชผลจากวิจัยในชั้นเรียน เพราะจากผลการวิจัยแสดง
ใหเห็นวาการพัฒนาเด็กโดยมีผลการวิจัยรองรับจะทำใหครูสามารถปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอนหรือการ
สงเสริมพัฒนาการตาง ๆ เพื่อเสริมคุณภาพไดอยางชัดเจน สถานศึกษาควรสงเสริมใหครูทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนำ
ผลการวิจัยนั้นมาพัฒนาเด็กไดอยางมีประสิทธภาพ  

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
  

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีด ี

สถานศึกษาสามารถสนับสนุนสงเสริมใหมีการจัดแนวทางความรูแบบ ESLRs  อยางตอเนื่อง ใชโครงงาน
เปนฐาน: Project-based learners เพื่อเด็กไดรับความรูแบบลึกซึ้งผานการสํารวจที่ทาทาย รู จักคนหาวิธีแก
ปญหาท่ีเหมาะสมเปนรายบุคคลหรือรวมกับผูอ่ืน แสดงใหเห็นถึงทักษะการฟงท่ีมีประสิทธิภาพโดยการตอบคําถาม 



 

 

๑๓      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

และปฏิบัติตามคําแนะนํา และการจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน: Project-based learners ใหสามารถ
คิด พูด และเขียนเปนภาษาอังกฤษและจีน และตอยอดสูระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตอไป  

 

ดานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ   
ผลการดำเนินงาน 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีสเปดสอนตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๒  

ใชหลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอรเนีย วิสัยทัศนของสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
เด็กใหเปนผูที่มีทักษะดานความคิดสรางสรรคโดยใชการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อตอบสนองตอสังคมที่มีความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงไป หลอมรวมมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ความมุงมั่นแบบคนจีน และความฉลาด 
ความอดทน ความรัก และความคิดสรางสรรคแบบวัฒนธรรมไทยเขาดวยกัน เด็กจะมุงเนนทั้ง ๓ ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีคำขวัญของสถานศึกษา วาแรงบันดาลใจสูความสำเร็จ พันธกิจของ
สถานศึกษาคือ สถานศึกษาจัดเตรียมเด็กใหสําเร็จดานทักษะการเรียนรูและจัดเตรียมใหพวกเขากาวสูการเปนผูนํา
ในโลกแหงศตวรรษท่ี 21 

โรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีส มีจํานวนเด็ก ในปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒๙๙ คน 
เปดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียนเตรียมอนุบาล (Pre-K) ๑ หองเรียน ระดับชั้นเรียนอนุบาล ๑ (K1)  

๒ หองเรียน ระดับชั้นเรียนอนุบาล ๒ (K2) ๒ หองเรียน ระดับชั้นเรียนอนุบาล ๓ (K3) ๒ หองเรียน โดยท่ีขนาดชั้น
เรียนสามารถรองรับเด็กไดท่ีประมาณ ๒๐ คน สําหรับชั้นเรียนเตรียมอนุบาล ถึงอนุบาล ๒ (Pre K – K2) ประมาณ 
๒๒ คน สําหรับชั้นเรียนอนุบาล (K3) 

เอกลักษณที่สถานศึกษาไดกำหนดไวคือ  Spark Inspiration - แรงบันดาลใจสูความสําเร็จ ซึ่ง SPARK 
เปนอักษรยอของ Self-directed learners หมายถึง การเรียนรูแบบนําตนเอง Project-based learners หมายถึง 
การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน Active learners หมายถึง การเรียนรูแบบลงมือทํา Responsible and 
independent citizens หมายถึง การเป นพลโลกที ่ด ีม ีความร ับผ ิดชอบและมีอ ิสระในการเร ียนรู และ
Knowledgeable learners and problem solvers หมายถึง เป นผ ู  เฉล ียวฉลาดและแกป ญหาได โดยได
กำหนดอัตลักษณของเด็กไว คือ ใหเด็กมีเจตคติที่ดี มีการเรียนรูตลอดชีวิต เด็กมีความคิดที่เปนสากล เด็กมีความ
พรอมท่ีจะเปนพลเมืองโลกอยางมีคุณคา และเด็กมีทักษะความรูตามมาตรฐานการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา 
มีความมุงมั่นอยางชาวจีน มีความฉลาด ความอดทน ความรัก และมีความคิดสรางสรรคแบบวัฒนธรรมไทยเขา
ดวยกัน โดยมียุทธศาสตรท่ีสําคัญในการพัฒนาของสถานศึกษา ท้ัง ๑๕ ขอ คือ  

๑. พัฒนากระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามกฎกระทรวงกําหนด 

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

๓. ยุทธศาสตรการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูจากประสบการณตรงจากการเรียนรูดวยตนเอง 



 

 

๑๔      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๔. ยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาโปรแกรมการอานจูงใจท่ีสงเสริมการอานหนังสือท่ีมีเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ
ในหมูผูเรียน 

๕. ยุทธศาสตรการสงเสริมใหเด็กมีระเบียบวินัย เขาใจตนเองและผูอ่ืน 

๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากรแบบยั่งยืนโดยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
สามารถปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๗. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

๘. ยุทธศาสตรการพัฒนาและดูแลผูเรียน 

๙. ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑๐. ยุทธศาสตรสัมพันธและรับใชชุมชน สังคม 

๑๑. พัฒนาใหมีระบบเครือขายผูอุปถัมภ การมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษา 
๑๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาภูมิทัศนและแหลงการเรียนรู 
๑๓. แผนการขยับขยายสถานที่ในสถานศึกษาใหมีหองเรียนเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับผูเรียนที่เพิ ่มขึ้นในป

การศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

๑๔. แผนพัฒนาสถานศึกษาใหเปนศูนยกลางการสอบ HSK และ YCT 

๑๕. ยุทธศาสตรเพ่ือเพ่ิมจํานวนของผูเรียนเปนจํานวน ๕๐๐ คน ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 

จากยุทธศาสตรการบริหารจัดการของสถานศึกษา แสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการพัฒนาที่มีเปาหมาย
และแผนท่ีชัดเจน ระบบการบริหารแสดงถึงความมีระบบ นาเชื่อถือ คณะผูบริหารมีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
โครงสรางของสถานศึกษาไดแบงหนาที ่ความรับผิดชอบและผูรับผิดชอบในสวนงานตาง ๆ ไดอยางชัดเจน  
ดังจะเห็นไดจากแผนผังโครงสรางองคกร สถานศึกษาแสดงใหเห็นถึงการทำงานรวมกันของคณะผู บริหาร 

ทั้งชาวไทยและชาวตางชาติที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณะผูบริหารชาวไทยที่มากไปดวยประสบการณในการบริหาร
สถานศึกษานานาชาติทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการการศึกษาใน
ระบบนานาชาติ  

สถานศึกษามีครูใหญฝายตางประเทศที่ดูแลฝายปฐมวัยโดยเฉพาะเพื่อใหมั่นใจวาการจัดการศึกษาใน
ระดับปฐมวัยจะมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยผูบริหารฝายปฐมวัยจะทำงานรวมกันกับครูใหญฝายประถมและ
ผูอำนวยการสถานศึกษาท้ังชาวไทยและผูบริหารชาวตางชาต ิ

สถานศึกษามีหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (ESL) เพื่อเตรียมความพรอมใหกับเด็ก
กอนท่ีจะเขาชั้นเรียนปกติ  

สถานศึกษาเปนศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน HSK/YCT เพื ่อสงเสริมความสามารถและพัฒนาระดับ
ความสามารถดานภาษาจีนใหไดระกับตามที่วางแผนไว คือจนถึงระดับ ๔ ซึ่งเด็กสามารถยื่นขอทุนการศึกษาของ 



 

 

๑๕      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

HSK ไดตอไป โครงการนี้สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กของโรงเรียนที่ทำความรวมมือ ใหสามารถศึกษาตอใน
มหาวิทยาลัยท่ีประเทศจีนได  

สถานศึกษามีแนวปฏิบัติในการคัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีประสบการณเขามาบริหารสถานศึกษา 
มีระบบการรับบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน นาเชื่อถือ 

สถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือเด็กที่มีประสิทธิภาพที่เปนการทำงานรวมกันระหวางสถานศึกษาและ
ผูปกครอง เนื่องดวยสถานศึกษาเปดดำเนินการมาไมนาน ระบบการดูแลชวยเหลือเด็กจะแบงออกเปน ๒ ชวงและ
แตละชวงจะมีคุณครูที่ทำหนาที่ดูแลชวยเหลือเด็กอยางเปนระบบ ในระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาศึกษาปท่ี 
๓  คุณครูผูสอนผูประสานงานจะเรียกวา ผูประสานงานระหวางครอบครัวกับสถานศึกษา (Family liaison) การ
ติดตอสื่อสารระหวางบานและสถานศึกษา นอกเหนือจากการใชอีเมลแลวสถานศึกษายังมี LINE Official และ 
LINE ของแตละหองประจำชั ้นดวย โดยจะมีคุณครูประจำชั ้นและผู ชวยครู (TA) เปนผู ตอบ เพื ่อเปนการ
ติดตอสื่อสารถึงความกาวหนาและการเรียนของเด็ก สถานศึกษาพบวาการใชโปรแกรม Line สามารถทำให
สถานศึกษาติดตอสื่อสารกับผูปกครองไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปและมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงแสดงให
เห็นถึงความมีระบบ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในแผนพัฒนาสถานศึกษาไดระบุตัวชี้วัด และภาพ
ความสำเร็จไวอยางชัดเจน  

ในสวนของการวางแผนของการจัดการเรียนการสอนรายป สถานศึกษามีปฏิทินดำเนินการรายป ซึ่งจะมี
การประชาสัมพันธใหคุณครูรับทราบรวมกัน ซึ่งในการสื่อสารระหวางสถานศึกษากับคุณครูในเรื ่องของแผน
ประจำปนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและใชโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใหคุณครูสามารถบริหาร
จัดการเวลาไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

สถานศึกษามีระบบการสงตอเด็กระหวางชวงชั้นปฐมวัยเขาสูชวงชั้นประถมศึกษาอยางเปนระบบ โดยการ
เก็บขอมูลของเด็กเขาสูระบบเพื่อใหคุณครูผูสอนในชวงชั้นตอไปไดรับทราบถึงพัฒนาการของเด็กเพื่อเตรียมความ
พรอมใหกับผูเรียนในการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

จากระบบการบริหารจัดการและโครงสรางของสถานศึกษาประกอบกับการนำการดำเนินงานของคณะ
ผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพดังท่ีไดกลาวไวขางตน แสดงใหเห็นไดถึงประสิทธิผลท่ีเกิดข้ึนจากการทำงานท่ีสะทอนใน
ตัวเด็กที่มีความพรอมในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น การสงเสริมทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนตาม
จุดเนนของสถานศึกษาสงผลทำใหผลการเรียนรูของผูเรียนในระดับการท่ีสูงข้ึนมีคุณภาพ 

 

 

 

 

 



 

 

๑๖      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเดน 

๑. สถานศึกษามีการจัดการที่เปนระบบ ดังจะเห็นไดจากโครงสรางการบริหารที่มีแสดงไวอยางชัดเจน
คณะผูบริหารทั้งชาวไทยและชาวตางชาติทำงานรวมกันผานการประชุมและการพูดคุยหารือทั้งแบบเปนทางการ
และไมเปนทางการอยางสม่ำเสมอ  

๒. ผู อำนวยการสถานศึกษามีประสบการณและความเชี ่ยวชาญเปนอยางสูงในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาในระบบนานาชาติ สงผลทำใหระบบการบริหารงานของสถานศึกษาท่ีเปดดำเนินการมาไดไมนานนักมี
ระบบท่ีมีประสิทธิภาพ  

๓. สถานศึกษามีคู ม ือ (Operation handbook) ที ่ระบุขอบขายภาระงาน (Job Description) ของ 
แตละหนาที่ตั้งแตผูอำนวยการสถานศึกษา ครูใหญฝายตางประเทศ คุณครู ไปถึงนักการ ภารโรง ทั้งนี้ คูมือของ
สถานศึกษาสามารถชวยทำใหบุคลากรท่ีทำงานในแตละตำแหนงทราบขอบขายหนาท่ีของตนเองอยางชัดเจนทำให
ฝายบริหารสามารถติดตามตรวจสอบการทำงานของบุคลากรในแตละฝายไดเปนอยางดี สถานศึกษาใสใจใน
รายละเอียดถึงขอบขายภาระงานของแตละตำแหนง ดังจะเห็นไดจากคูมือที ่มีระบุขอบขายงานตั้งแตระดับ
ผูอำนวยการครูใหญจนถึงระดับเจาหนาท่ี  

๔. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ถ ูกพัฒนาขึ ้นเปนอยางดี มุ งเน นใหเด ็กสามารถพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาท้ัง ๓  ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ ท้ังยัง
พัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการเรียนรูในศาสตรวิชาสะเต็ม (STEM)  

๕. สถานศึกษามีระบบของการติดตอสื่อสารระหวางบานและสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ ดวยชองทาง 
ท่ีหลากหลาย เชน โปรแกรม Class Dojo อีเมล และ LINE ท้ังนี้เพ่ือใหสถานศึกษาม่ันใจวาการสื่อสารระหวาง
บานกับสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 

จุดท่ีควรพัฒนา   
๑. สถานศึกษาจัดทำโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติงานประจำป ดวยกระบวนการ PDCA คือ 

การวางแผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล แตไมพบขอมูลผล
การประเมินความพึงพอใจของผูท่ีมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมนั้น ๆ วามีความพึงพอใจมากนอยเพียงใด  

๒. การจัดทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียนและการสนับสนุนใหครูผูสอนชาว
ไทยบูรณาการการสอนวิชาภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทยผานการศึกษานอกสถานที่ควรไดรับ
การสงเสริมเพ่ิมเติมจากคณะผูบริหาร 
 

 

 



 

 

๑๗      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ  
๑. สถานศึกษาควรจัดใหมีระบบการประเมินความพึงพอใจของผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ไดแก ผูบริหาร 

คณะครู คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผูปกครอง เด็ก และผูมีสวนเกี่ยวของ มีการออกแบบหรือสรางแบบ
สำรวจความพึงพอใจใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ โดยอาจจะจัดทำเปนคำถาม
ปลายเปด หรือปลายปดก็ได หรือเปนแบบสำรวจความพึงพอใจทางออนไลนดวยการใช Google Form  
มีชุดคำถามท่ีครอบคลุมเรื่องท่ีจะวัด มีจำนวนขอท่ีเพียงพอและเหมาะสม จัดใหมีการเรียงลำดับขอคำถาม มีความ
ตอเนื่องสัมพันธ แบงตามหัวขอหรือพฤติกรรมยอย ใหเห็นชัดและงายตอการตอบ พรอมทั้งใหมีการวิเคราะหผล
ขอมูล แปลผล และนำเสนอขอมูลในรูปสถิติอยางงาย เชน ตาราง แผนภูมิ กราฟ และคารอยละ เปนตน ทั้งนี้ 
ควรมีการเก็บรวบรวมขอมูลไวในระบบสารสนเทศ เพ่ือสะดวกรวดเร็วตอการสืบคนหาขอมูลท่ีตองการตอไป 

๒. สถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนใหมีการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 
เพ่ือสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน และสนับสนุนครูไทยไดบูรณาการการสอนวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตรไทย 
ไปกับการเรียนภาษาไทย โดยการจัดทัศนศึกษาทำกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมไทย เพื่อสงเสริมการเรียนรูที่เกี่ยวกับ 

วิถีชีวิตความเปนไทยใหมากข้ึน 

 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป  
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ระบบการบริหารของสถานศึกษาที่มีรูปแบบโครงสรางและขอบขายหนาที่กำหนดเอาไวชัดเจน คณะ

ผูบริหารทั้งชาวไทยและชาวตางชาติดำเนินงานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพมีการประชุมอยางตอเนื่องทั้งแบบ
เปนทางการและไมเปนทางการ จะสามารถพัฒนาตอยอดใหเปนแนวปฏิบัติที่ดีของการบริหารงานของโรงเรียน
นานาชาติตอไปได 

 

ดานท่ี ๓  การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ   
ผลการดำเนินงาน  

ผลการประเม ินคุณภาพการศึกษาดานการจ ัดประสบการณท ี ่ เน นเด ็กเป นสำค ัญอยู  ในระดับ  
ดีมาก เอกลักษณของสถานศึกษาคือการเรียนรูทักษะในดานภาษา รูปแบบการเรียนรู และการเนนที่การศึกษา 
สะเต็ม (STEM) ซ่ึงครูไดบูรณาการการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ไดอยางลงตัว และใชเทคโนโลยี 
ไดแก โปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตรของเด็กตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาล ๓ พรอมทั้งมีการตรวจสอบและติดตามอยาง
ตอเนื่อง นอกจากนี้ สถานศึกษาไดมีการทำบันทึกตกลงความรวมมือกับสถาบันภายนอก เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการ
เรียนการสอน บุคลากรและเด็ก สถานศึกษาเปนศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK- Hanyu Shuiping Kaoshi 
(Chinese Proficiency Test) และ YCT สำหรับเด็ก นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปอีกดวย  



 

 

๑๘      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ในชวงเวลาการปดสถานศึกษาเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครูผูสอนไดเปลี่ยนไปใช
การจดัการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนผานโปรแกรม Microsoft Teams มีการออกแบบการจัดประสบการณ
ที่เนนเด็กเปนสำคัญไดอยางครบถวนสมบูรณ และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามมาตรฐานที่วางไว ทั ้งนี ้ ครูใช
หลักสูตรและมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการเรียนดานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เชน หลักสูตรของประเทศ
อเมริกาซึ ่งมาจากมาตรฐานแกนกลางแหงชาติโดยมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ และหลักสูตรวิชา
ภาษาไทย วฒันธรรมไทย และประวัติศาสตรไทยของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน นอกจากนี้ 
ครูมุงเนนการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐาน ซึ่งถือเปนวิธีการสอนที่สามารถจัดประสบการณการเรียนรูท่ี
เนนเด็กเปนสำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับเด็กในชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นอนุบาล ๓ ครูใชหนังสือเปนสื่อ
การสอนหลัก ซึ ่งเปนสื ่อที ่มีความนาเชื ่อถือเนื่องจากผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูทรงคุณวุฒิและ
สำนักพิมพ อยางไรก็ตาม สื่อสิ่งพิมพมีขอจำกัดในการรวบรวมขอมูลหรือประเด็นทางสังคมท่ีเปนปจจุบัน การสอน
ตามหนังสือเรียนจึงอาจไมสอดคลองกับชีวิตประจำวันหรือสถานการณปจจุบัน ครูจึงควรใชสื ่อการสอนท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อหรือแหลงการเรียนรูออนไลน ซึ่งเปนสื่อที่มีเนื้อหาความรูที่ทันสมัย ควบคูกับการใช
หนังสือเรียน 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม สถานศึกษาสามารถจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญไดในระดับดีมาก ท้ังใน
ดานระบบ ความนาเชื่อถือ และประสิทธิผล 

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ การจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ มีระดับคุณภาพ ดีมาก 

จุดเดน 

๑. ครูใชโปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็กและผูเรียนในระดับชั้นอนุบาล ๓ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับชั้น
อนุบาล ๑ ถึงชั้นอนุบาล ๓ ไดอยางลงตัว โดยใชหลักสูตรมาตรฐานสากลและมีการทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ
กับสถาบันภายนอก ซ่ึงเปนตนแบบการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญได  

๓. ครูผูสอนประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือดำเนินการจัดระบบการเรียนรูในแตละชั้นเรียน 
ซึ่งรวมถึงการมอบหมายงาน และการวัดผลประเมินผลในระหวางการปดสถานศึกษาเนื่องจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงไดแสดงตัวอยางการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนอยางครบถวนสมบูรณ  

๔. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ทำใหสามารถ
จัดประสบการณเรียนรูใหกับเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนวิธีการจัดประสบการณที่ใชกันอยางกวางขวางใน
หลายสถานศึกษา 
     



 

 

๑๙      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

จุดท่ีควรพัฒนา   
ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชหนังสือเรียนเปนแหลงอางอิงหลัก เพื่อสงเสริมใหเด็กไดสัมผัส

ประสบการณจริง ซึ่งอาจมีขอมูลที่ไมทันสมัยหรือไมเปนไปตามความจริงในปจจุบัน และอาจไมสอดคลองกับ
ชีวิตประจำวันหรือสถานการณปจจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 

ขอเสนอแนะ  
ครูควรใชแหลงการเรียนรูและสื ่อที ่หลากหลาย เชน แหลงการเรียนรู หรือสื ่อออนไลน ในการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยใหเนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับสถานการณและ
ความสนใจของเด็กในปจจุบันทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไปบูรณาการในโลกแหงความเปนจริงได   
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ครูใช โปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเม ินและบ ันทึกความกาวหนาของท ักษะ

ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็กในชั้นอนุบาล ๓ ซ่ึงเปนโปรแกรมท่ียังไมเปนท่ีแพรหลายนัก มีการตรวจสอบ
โดยครูผูสอนและผูปกครอง และไดจัดประชุมผูปกครองเพื่อแจงใหผูปกครองทราบเกี่ยวกับความคืบหนาของเด็ก 
และ/หรือประเด็นที่ตองใสใจเปนพิเศษ ถือเปนนวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญ
ไดในระยะยาว โดยใชผลการประเมินที่ถูกบันทึกไวในแตระยะในการวางแผนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและ
คณิตศาสตรของเด็ก ถือเปนแบบอยางท่ีสถานศึกษาอ่ืน ๆ สามารถนำไปใชเปนแบบอยางท่ีดีใหเกิดประโยชนได 



 

 

๒๐      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

๒.๒  ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

 ดานท่ี ๑  คุณภาพของผูเรียน   
ผลการดำเนินงาน  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดานคุณภาพของผูเรียนอยู ในระดับ ดีมาก สถานศึกษามีแนวทาง
การศึกษาแบบองครวมโดยยึดตามเปาหมายใหผูเรียนทุกคนไดเรียนรูดวยตนเอง แกไขปญหา กระตือรือรน มีความ
รับผิดชอบและมีความรูแบบ ESLRs  คือ ผูเรียนไดรับความรูแบบลึกซึ้งผานการสํารวจที่ทาทาย ผูเรียนรูจักคนหา
วิธีแก  ปญหาท่ีเหมาะสมเปนรายบุคคลหรือรวมกับผูอ่ืน แสดงใหเห็นถึงทักษะการฟงท่ีมีประสิทธิภาพโดยการตอบ
คําถาม เขารวมในการอภิปราย และปฏิบัติตามคําแนะนํา การจัดการเรียนรูแบบใชโครงงานเปนฐาน: Project-
based learners ผูเรียนสามารถคิด พูด และเขียนเปนภาษาอังกฤษและจีนไดอยางชัดเจน สามารถระบุ และแก  
ปญหาโดยใชทักษะการคิดวิเคราะห และการใชเหตุผลทางคณิตศาสตร สามารถเชื่อมโยงการเรียนรูในหองเรียนกับ
โลกภายนอก ไดเรียนรูแบบลงมือทํา: Active learners ผูเรียนสามารถคิดหาหัวขอ ปญหาท่ีพบ การคนควา สืบคน
ขอมูลดวยตัวเอง โดยครูเปนผูใหคำปรึกษา ผูเรียนสามารถนำเสนอโครงงานดวยตนเอง ผูเรียนพูด และเขียนเปน
ภาษาอังกฤษและจีนไดอยางชัดเจน โครงงาน ผูเรียนมีสามารถเขาถึง วิเคราะห สังเคราะห และใชขอมูลเพ่ือแก ป
ญหา แสดงความเขาใจ และนําเสนอแนวคิดอยางถูกตอง และสรางสรรค แสวงหาความรูอยางสมํ่าเสมอโดยใช
แหลงขอมูลที ่หลากหลายซึ ่งมีการประยุกตใชเทคโนโลยี ใชเทคโนโลยีเปนเครื ่องมือในการวิจัย มีความรู
ความสามารถในการจัดระเบียบ และสื่อสารขอมูล เปนการยกระดับคุณภาพผูเรียน  ผูเรียนเปนพลโลกที่ดีมีความ
รับผิดชอบและมีอิสระในการเรียนรู: Responsible and independent citizens แสดงความซ่ือสัตยสุจริตในสวน
บุคคล และในดานวิชาการ ยอมรับในความหลากหลาย แสดงความซื่อสัตย มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ 

ตอตนเองและผู อื ่น เปนผู เฉลียวฉลาดและแกปญหาได: Knowledgeable learners and problem solvers 
สามารถใชคําถาม และการไตรตรองอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือความกาวหนา และประเมินผลการเรียนรู สามารถใช
เหตุผลและความเขาใจที่ถูกตองเพื่อวิเคราะหปญหาและหาทางแกไข สามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการ
เรียนรูตลอดท้ังชีวิต อีกท้ังสถานศึกษามีวิธีการติดตอสื่อสารระหวางผูสอน ผูเรียนและผูปกครอง แบบหลายหลาย
ชองทางเพ่ือใหสะดวกแกทุกฝาย เชน แอพพิเคชั่น Line, โปรแกรม Class Dojo, อีเมล และ ระบบ Plus Portals 
เพ่ือเสริมคุณภาพของผูเรียน สงผลใหผูเรียนมีพัฒนาการดีข้ึน  

การจัดโครงการกิจกรรมตามเทศกาล เชน โครงการวันแม โครงการนอมรำลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
ร.๙ โครงการวันพอแหงชาติ เปนโครงการที่สงเสริมใหผูเรียนทราบถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย 
โครงการวันลอยกระทง โครงการวันวัฒนธรรมไทย หัวขอ “วันสงกรานต” โครงการ Crazy Sock & Wicky Hair, 
โครงการ Field Trip, โครงการ Twin Day, โครงการ Chinese Mid-Autumn Festival, โครงการ Christmas, 
โครงการ Chinese New Year ลวนสงผลใหผู เร ียนตระหนักถึงคุณคาและมีเจตคติที ่ด ีตอศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม วิถีชีวิตและสังคมที่แตกตางกัน สำหรับโครงการ ACIS Reading Challenge, โครงการ World 
Reading Day Dr. Seuss B-day เปนโครงการสงเสริมการอานโดยผูเรียนไดปฏิบัติจริง กิจกรรมตาง ๆ ที่ทาง



 

 

๒๑      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

สถานศึกษาจัดข้ึน ผูเรียนไดรับประสบการณตรง และสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ
เพ่ิมข้ึน 

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๑ คุณภาพของผูเรียน มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเดน  
๑. ผูเรียนมีความกระตือรือรน มีความรับผิดชอบ และมีความสามารถในการคนควาขอมูล เรียนรูดวย

ตนเอง โดยนำความรูมาประยุกตใชในการแกปญหาดวยตัวเอง และสามารถนำเสนอโครงงานไดดวยตนเองดวย
ความม่ันใจ 

๒. ผูเรียนมีสวนรวมกับกิจกรรมโครงการของสถานศึกษาเปนอยางดีและมีความรูผานการปฏิบัติจริงอยาง
มีความสุข สนุกกับการเรียน  

๓. ผูเรียนไดรับการพัฒนาดานความคิดสรางสรรค ความเฉลียวฉลาด สนใจใฝรูอยางมีความสุขโดยมี
กิจกรรมทัศนศึกษาอุทยานดาราศาสตรสิรินธรในการเรียนรูนอกหองเรียน 

 

จุดท่ีควรพัฒนา   
๑. ผูเรียนทุกคนไดรวมโครงการไทยศึกษา (Thai Culture Studies) เพื่อสงเสริมใหผูเรียนมีความรูดาน

สังคมไทย วิถีชุมชน และเปนการสงเสริมความเปนไทยอยางตอเนื่องตอไป  

๒. ผูเรียนมีโอกาสไดเลือกอานหนังสือภาษาไทยในหองสมุดของสถานศึกษาใหมากข้ึน  
๓. ผู เร ียนมีพัฒนาการในแตละปที ่แตกตางกัน สถานศึกษาจัดใหมีการประเมินกิจกรรมโครงการ 

ทุกโครงการ  
 

ขอเสนอแนะ  
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาใหมีทักษะพื้นฐานที่ครบถวนและมีความพรอมทุกดาน โดยนำผลจากการวจิัย

ในชั้นเรียนมาใชในการพัฒนาใหผูเรียนมีคุณภาพ 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๓ ป 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมใหครูผูสอนการทำวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือใชเปนแนวทางพัฒนาคุณภาพการ

เรียนแกผูเรียนรายบุคคลไดอยางมีคุณภาพ โดยผูบริหารอาจสงเสริมใหเปนงานวิจัยรายบุคคล หรือสงเสริมการ
ทำงานวิจัยหนาเดียวสำหรับผูสอนทุกทานจะไดมีสวนชวยเหลือผูเรียนไดมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งการพัฒนาแบบเรียน
ภาษาไทยของสถานศึกษา ควรใชหลักการของการพัฒนานวัตกรรมเขามาเปนแนวทางในการพัฒนา โดยคณะ
ผูจัดทำควรไดวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ปจจัยท่ีเปนโอกาส และ ภาวะคุมคาม (SWOT) ท่ีมีผลตอการใชแบบเรียน



 

 

๒๒      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

นั้น ๆ เพ่ือนำขอมูลมาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาแบบเรียน เพ่ือใหแบบเรียนมีความนาเชื่อถือ เหมาะสมกับผูเรียน
และใชประโยชนไดอยางสูงสุด   
 

ดานท่ี ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ผลการดำเนินงาน  

โรงเรียนนานาชาติอเมริกานา ไชนีสเปดสอนตั้งแตระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึงชั้นมมัธยมศึกษาปที่ ๒ ใช
หลักสูตรของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐแคลิฟอรเนีย วิสัยทัศนของสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาเพื่อเตรียม
ผูเรียนใหเปนผูที่มีทักษะดานความคิดสรางสรรคโดยใชการเรียนรูแบบโครงงาน เพื่อตอบสนองตอสังคมที่มีความ
ตองการที่เปลี่ยนแปลงไป หลอมรวมมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา ความมุงมั่นแบบคนจีน และความฉลาด 
ความอดทน ความรัก และความคิดสรางสรรคแบบวัฒนธรรมไทยเขาดวยกัน ผูเรียนจะมุงเนนทั้ง ๓ ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยมีคำขวัญของสถานศึกษา วาแรงบันดาลใจสูความสำเร็จ สถานศึกษามี
จํานวนผูเรียน ในปการศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๒๙๙ คน เปดทําการเรียนการสอนในระดับชั้นเรียน
ประถมศึกษาปที่ ๑ (G1) ๑ หองเรียน ระดับชั้นเรียนประถมศึกษาปที ่ ๒ (G2) ๒ หองเรียน ระดับชั้นเรียน 
ประถมศึกษาปที่ ๓ (G3) ๒ หองเรียน ระดับชั้นเรียนประถมศึกษาปที ่ ๔ (G4) ๑ หองเรียน ระดับชั้นเรียน
ประถมศึกษาปที่ ๕ (G5) ๑ หองเรียน ระดับชั้นเรียนประถมศึกษาปที ่ ๖ (G6) ๑ หองเรียน ระดับชั้นเรียน
มัธยมศึกษาปที่ ๑ (G7) ๑ หองเรียน และระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปที่ ๒ (G8) ๑ หองเรียน โดยที่ขนาดชั้นเรยีน
สามารถรองรับผูเรียนไดที่ประมาณ ๒๕ คนสําหรับชั้นเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี ๑ ถึง ระดับมัธยมศึกษาปที่ ๒ 
(G1-G8) ซึ ่งจํานวนผูเรียนท่ีสถานศึกษาสามารถรองรับไดในแตละหองชวยใหทางสถานศึกษาสามารถรักษา
อัตราสวนครูตอผูเรียนที่ตองการ ดวยความจุของผูเรียนที่สามารถรองรับไดสูงสุดที่ ๓๙๕ คน อาคารเรียนหลังท่ี
สองของสถานศึกษากําลังอยูในระหวางการกอสรางเพ่ือใหสถานศึกษามีพ้ืนท่ีท่ีจําเปนสําหรับการเติบโตและรองรับ
กลุมผูเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายตอไป 

การบริหารจัดการของสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานแสดงถึงความมีระบบ ความมุงมั่นที่จะ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและเปาหมายการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษามีระบบโครงสรางของการบริหารงานที่แบงกลุม แบงหนาที่ความรับผิดชอบไวอยาง
ชัดเจน ไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ทีมหัวหนาผูบริหารระดับสูง (Executive Leadership Team) ทีม
ผูบริหารระดับสูง (Senior Management Team) หรือคณะกรรมการบริหารภายในสถานศึกษา ทีมผูนำโรงเรยีน 
(School Leadership Team) คณะกรรมการประจำแผนก และยังมีชมรมผู ปกครองครู (Parent-Teacher 
Group) ซึ่งชมรมนี้จะประกอบไปดวยผูปกครองที่สนใจในการใหการสนับสนุนในการจัดอาสาสมัครชวยเหลือ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนตลอดจนกิจกรรมการระดมทุนที่เปนประโยชนตอโรงเรียนอีกดวย สถานศึกษา
คัดเลือกบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีประสบการณเขามาบริหารสถานศึกษา มีระบบการรับบุคลากรทางการศึกษาท่ี
มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  



 

 

๒๓      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

บุคลากรสำคัญในการบริหารจัดการสถานศึกษาคือผู อำนวยการสถานศึกษาทั ้งชาวไทยและชาว
ตางประเทศ ซ่ึงผูอำนวยการชาวไทยเปนผูมีประสบการณในการจัดการศึกษาในระบบนานาชาติเปนอยางสูง ดังจะ
เห็นไดจากการเปนผูทรงคุณวุฒิรวมพัฒนาทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการสถานศึกษาระบบนานาชาติ หรือการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตรไทยรวมกับสมาคมโรงเรียนนานาชาติ อีกท้ัง
ผูอำนวยการสถานศึกษาชาวไทยยังมีสวนสำคัญในการพัฒนาครูในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย โดยการเปนผู
ประสานงานพัฒนาวิชาชีพและเปนผูนำในการสรางหนวยการเรียนรูวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย และดำรง
ตำแหนงท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิชมรมโรงเรียนนานาชาติภาคเหนือมากกวา ๑๐ ปจนถึงปจจุบัน อีกท้ังผูบริหาร
ชาวไทยยังไดรับการแตงตั้งจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ใหเปนคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
โรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหมตั้งแตปพ.ศ.๒๕๖๑ เปนตนมาดวย จากประสบการณการบริหารงานของ
ผูบริหาร ประกอบกับรองรอยหลักฐานในรายงานการประเมินตนเอง ประกอบกับการสัมภาษณคณะผูบริหาร ทำ
ใหมั่นใจไดวาการบริหารงานของสถานศึกษาเปนระบบ มีประสิทธิภาพซึ่งจะสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน 

สถานศึกษาเปนศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK- Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency 
Test) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเขาสอบวัดระดับรวมถึงนักเรียนของสถานศึกษาเองดวย 
และสถานศึกษายังไดรวมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดตั้งสัมพันธมิตรเพื่อการศึกษาภาษาจีนใน
โรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวาคณะผูบริหารสถานศึกษามีความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนา
ผูเรียนของสถานศึกษาและประชาชนท่ัวไปในทองถ่ินท่ีสนใจศึกษาภาษาจีนเปนอยางยิ่ง   

ในสวนของระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนยังคงเปนการทำงานรวมกันระหวางสถานศึกษาและผูปกครอง
ดังเชนในระดับปฐมวัย ระบบการดูแลชวยเหลือผูเรียนจะแบงออกเปน ๒ ชวงและแตละชวงชั้นจะมีคุณครูที่ทำ
หนาที่ดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางเปนระบบ โดยในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๒ คุณครูผู
ประสานงานจะมีตำแหนงเปนหัวหนาผู เรียน (Dean of Students) ซึ ่งเมื ่อสถานศึกษาเปดครบชั ้นในระดับ
มัธยมศึกษาแลวจะมีระบบการแนะแนวและระบบดูแลชวยเหลือผูเรียนท่ีเปนระบบชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

สถานศึกษามีการเตรียมความพรอมในการเปดการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นท่ีสูงข้ึนไดอยางชัดเจน
สถานศึกษาเตรียมหลักสูตรทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดทำโครงสรางหลักสูตร เตรียมคุณ
ครูผูสอนที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด เตรียมความพรอมในการจัดการอาคารสถานที่ใหเปนไปตามที่กำหนด 
พรอมรับจำนวนผูเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งอาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกของสถานศึกษาที่มีอยูประกอบไป
ดวย อาคารเรียน โรงอาหาร/หอประชุม รานกาแฟ Phoenix Nest สนามบาสเก็ตบอล สนามฟุตบอล สระวายนํ้า 
สนามเด็กเลน ๓ สนามที่เหมาะกับผูเรียนในแตละชวงวัย หองนํ้า ๖ หองรอบบริเวณสถานศึกษา หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางสะเต็มศึกษา (STEM)  หองเรียนศิลปะ และหองเรียนดนตรี สถานศึกษาวางแผน
จัดทำสนามบาสเกตบอล หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพ่ิมเติมดวย  



 

 

๒๔      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

การจัดหาบุคลากรของสถานศึกษาใชระบบเดียวกันกับการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งเปนระบบที่มี
ประสิทธิภาพไดมาตรฐาน นาเชื่อถือ ทำใหมั่นใจไดวาสถานศึกษาไดคัดเลือกครูผูสอนที่มีคุณภาพมาจัดการเรียน     

การสอนของสถานศึกษา ในสวนของการพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาไดจัดใหมีระบบของการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง บุคลากรสามารถพัฒนาตนเองไดท้ังภายในสถานศึกษาและภายนอกสถานศึกษา สถานศึกษายังไดมีแผนท่ี
จะเพิ่มผูชวยครูใหถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ อีกดวย จากที่สถานศึกษาใหควาสำคัญในการจัดหาบุคลากรครู
เปนอยางยิ่ง สงผลใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพดังจะเห็นไดจากกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สถานศึกษาจัดขึ้น ไมวาจะเปนกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมที่มุ งเนนจุดเดนของ
สถานศึกษา เชน การจัดการเรียนการสอนสะเต็ม (STEM) การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ผูเรียนสามารถแสดง
ผลสัมฤทธิ์ไดเปนอยางดี ผูปกครองและผูมีสวนเก่ียวของพึงพอใจ สถานศึกษาเปนศูนยพัฒนาการสอนภาษาจีน ดัง
จะเห็นไดจากสถานศึกษาเปนศูนยทดสอบและเปนแหลงเรียนรูที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน การท่ีสถานศึกษาใหความสนใจและมีแผนท่ีจะรับผูชวยครูหรือ TA เพ่ิมเติมไปจนถึงการจัดการเรียนการ
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ นอกจากนี้สถานศึกษามีหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (ESL) 

เพื่อเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนกอนที่จะเขาชั้นเรียนปกติ แสดงใหเห็นวาสถานศึกษาใหความสำคัญกับการ
เรียนรูของผูเรียนเปนสำคัญ   

การติดตอสื่อสารระหวางบานและสถานศึกษา นอกเหนือจากการใชอีเมลแลวสถานศึกษายังมี LINE 
Official และ LINE ของแตละหองประจำชั้นดวย โดยจะมีคุณครูประจำชั้นและผูชวยครู (TA) เปนผูตอบ เพื่อเปน
การติดตอสื่อสารถึงความกาวหนาและการเรียนของผูเรียน สถานศึกษาพบวาการใชโปรแกรม Line สามารถทำให
สถานศึกษาติดตอสื่อสารกับผูปกครองไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

สถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปและมีแผนพัฒนาสถานศึกษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาวซ่ึงแสดงให
เห็นถึงความมีระบบ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ในแผนพัฒนาสถานศึกษาไดระบุตัวชี้วัด และภาพ
ความสำเร็จไวอยางชัดเจน  

ในสวนของการวางแผนของการจัดการเรียนการสอนรายป สถานศึกษามีปฏิทินดำเนินการรายป ซึ่งจะมี
การประชาสัมพันธใหคุณครูรับทราบรวมกัน ซึ่งในการสื่อสารระหวางสถานศึกษากับคุณครูในเรื ่องของแผน
ประจำปนั้นไดมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและใชโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อใหคุณครูสามารถบริหาร
จัดการเวลาไดมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

ในปพ.ศ.๒๕๖๕ สถานศึกษาไดรับการรับรองสถานะใหเปนผูอยูระหวางการเขารับการพิจารณารับรองผล
การประกันคุณภาพภายนอกจากองคกรนานาชาติ (Candidacy status) จาก ACS WASC ผลการรับรองสถานะนี้
จะมีผลใชถึง ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๘ 

 

 

 



 

 

๒๕      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

สรุปการประเมินดานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ มีระดับคุณภาพ ดมีาก 

จุดเดน 

๑. สถานศึกษามีโครงสรางการบริหารท่ีเปนระบบ มีคณะผูบริหารท่ีมีคุณภาพ มุงม่ันในการพัฒนาการจัด
การศึกษาเพื่อใหเปนสถานศึกษาแนวหนาเปนผูนำในเรื่องของการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน
โดยเฉพาะอยางยิ่งผู อำนวยการสถานศึกษาชาวไทยที่มากดวยประสบการณในการบริหารสถานศึกษาระบบ
นานาชาต ิ

๒. สถานศึกษามีแผนพัฒนาอยางตอเนื่องเพ่ือรองรับการเติบโตของสถานศึกษาท่ีจะเปดชั้นเรียนใหม ทุกป 
นอกเหนือจากการเตรียมความพรอมดานบุคลากรแลว สถานศึกษายังไดเตรียมความพรอมทางดานอาคารสถานท่ี 
ทรัพยากรการเรียนรู และแหลงเรียนรูเพ่ือการเปดการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอไป 

๓. สถานศึกษามีการจัดการที่เปนระบบ มีผู บริหารและสายการบังคับบัญชาชัดเจน มีผู อำนวยการ
สถานศึกษาชาวไทยท่ีมีประสบการณสูงในการบริหารสถานศึกษาในระบบนานาชาต ิ

๔. สถานศึกษามีระบบการดูแลและพัฒนาครูอยางดีมีหองพักครู (Faculty Lounge) ที่มีสิ ่งอำนวย  
ความสะดวกเพ่ือใหครูผูสอนมีความพรอมในการจัดการเรียนการสอน 

๕. สถานศึกษามีคูมือ (Operation handbook) ที่ระบุขอบขายภาระงาน (Job Description) ของแต
ละหนาท่ีตั้งแตผูอำนวยการสถานศึกษา ครูใหญฝายตางประเทศ คุณครู ไปถึงนักการ ภารโรง 

๖. สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที ่ถูกพัฒนาขึ ้นเปนอยางดี มุ งเนนใหผู เรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษาทั้ง ๓  ภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งยัง
พัฒนาความคิดสรางสรรค ผานการเรียนรูในศาสตรวิชาสะเต็ม (STEM)  

๗. สถานศึกษามีผู ดูแลเรื ่องการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอยางชัดเจนซึ่งดูแลโดย
ผูอำนวยการชาวไทยและผูอำนวยการชาวตางประเทศ 

๘.. สถานศึกษาเปนศูนยสอบวัดระดับภาษาจีน (HSK- Hanyu Shuiping Kaoshi (Chinese Proficiency 
Test) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนท่ัวไปที่สนใจเขาสอบวัดระดับรวมถึงนักเรียนของสถานศึกษาเองดวย 
และสถานศึกษายังไดรวมมือกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดตั้งสัมพันธมิตรเพื่อการศึกษาภาษาจีนใน
โรงเรียนนานาชาติจังหวัดเชียงใหม ซึ่งแสดงใหเห็นวาสถานศึกษามีความมุงมั ่นตั้งใจในการพัฒนาผูเรียนของ
สถานศึกษาและประชาชนท่ัวไปในทองถ่ินท่ีสนใจศึกษาภาษาจีนเปนอยางยิ่ง   
 

จุดท่ีควรพัฒนา   
 สื่อหรือทรัพยากรแหลงเรียนรู ไมวาจะเปนอาคารสถานท่ีหรือหองปฏิบัติการตาง ๆ รวมทั้งการ
บริหารจัดการจัดหาสื่อเพิ่มเติมนอกเหนือจากหนังสือเรียนยังคงตองพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เพื่อชวยสนับสนุน
การเรียนรูของผูเรียนยิ่งข้ึน 

 



 

 

๒๖      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ขอเสนอแนะ 

  ผูอำนวยการสถานศึกษา หัวหนาฝายบริหารงานวิชาการและฝายอาคารสถานที่ควรจัดหาสื่อหรือ
ทรัพยากรทางการเรียนรู เพิ ่มเติมใหรอบดาน ไมวาจะเปนสื่อในรูปแบบหนังสือ อุปกรณตาง ๆ หรือสื่อทาง
อิเล็กทรอนิกสท้ังภายในหองเรียน ภายนอกหองเรียน ในหองสมุดหรือแหลงเรียนรูท่ีใชรวมกันท้ังสถานศึกษา 

กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป   
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีดี  
สถานศึกษามีระบบในการจัดการเรียนรูที่เนนในเรื่องสะเต็ม (STEM)  และการสอนภาษาจีนใหกับผูเรยีน

เปนอยางดี จึงเสนอใหสถานศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสองประเด็นนี้อยางตอเนื่องควบคูกันกับการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดการเรียนการสอนโดยใชโครงงานเปนฐานการจัดการ
เรียนการสอนโดยใชการวิจัยเปนฐาน และเผยแพรการจัดการเรียนการสอนทั้งสองศาสตรนี้กับโรงเรียนนานาชาติ
แหงอื่น ๆ พรอมทั้งพัฒนาสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษาตนแบบในการจัดการเรียนการสอนสะเต็ม (STEM) และ
ภาษาจีนในสถานศึกษาระบบนานาชาติตอไป 

 

ดานท่ี ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ   
ผลการดำเนินงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญอยูใน
ระดับ ดีมาก เอกลักษณของสถานศึกษาคือการเรียนรูทักษะในดานภาษา รูปแบบการเรียนรู และการเนนท่ี
การศึกษาสะเต็ม (STEM) ซ่ึงครูไดบูรณาการการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษสำหรับผูเรียนระดับชั้น
เกรด ๑ ถึงเกรด ๑๒ ไดอยางลงตัว โดยครูเลือกใชการสอนภาษาอังกฤษ ไทยและจีนโดยเลือกใชหัวขอตาง ๆ ใน
การจัดการเรียนการสอนในชวงเวลาเดียวกัน ชวยใหผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูระหวางภาษาทั้งสามได
อยางเปนธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ และใชเทคโนโลยีในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของผูเรียน พรอมท้ังมีการตรวจสอบและติดตามอยางตอเนื่อง 

ในชวงเวลาการปดสถานศึกษาเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครูไดเปลี่ยนไปใชการ
จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนโดยใชโปรแกรม Microsoft Teams มีการจัดการเรียนการสอนที่เนน
ผูเรียนเปนสำคัญไดอยางครบถวนสมบูรณ และมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรูตามมาตรฐานที่วางไว ทั้งนี้ ครูใชหลักสูตร
และมาตรฐานในการวัดและประเมินผลการเรียนรานตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เชน หลักสูตรของประเทศอเมริกา
ซ่ึงมาจากมาตรฐานแกนกลางแหงชาติโดยมีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ หลักสูตรวิชาภาษาไทย วัฒนธรรม
ไทย และประวัติศาสตรไทยของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน และมาตรฐานการเรียนรูวิชา
ว ิทยาศาสตรจาก US Next Generation Science Standards หรือ NGSS ที ่ได ร ับการพัฒนาโดยสภาวิจัย
แหงชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับสะเต็ม (STEM) นอกจากนี้ ครูมุงเนนการเรียนการสอนโดย



 

 

๒๗      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

ใชโครงงานเปนฐาน ซึ่งถือเปนวิธีการสอนที่สามารถจัดประสบการณการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เม่ือพิจารณาในภาพรวม  

ในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนในชั้นเกรด ๑ ถึงเกรด ๑๒ ครูใชหนังสือเปนสื่อการสอน
หลัก ซึ่งเปนสื่อที่มีความนาเชื่อถือเนื่องจากผานการตรวจสอบความถูกตองจากผูทรงคุณวุฒิและสำนักพิมพ 
อยางไรก็ตาม สื่อสิ่งพิมพมีขอจำกัดในการรวบรวมขอมูลหรือประเด็นทางสังคมท่ีเปนปจจุบัน การสอนตามหนังสือ
เรียนจึงอาจไมสอดคลองกับชีวิตประจำวันหรือสถานการณปจจุบัน ครูจึงควรใชสื ่อการสอนที่หลากหลาย 
โดยเฉพาะสื่อหรือแหลงการเรียนรูออนไลน ซ่ึงเปนสื่อท่ีมีเนื้อหาความรูท่ีทันสมัย ควบคูกับการใชหนังสือเรียน 

เม่ือพิจารณาในภาพรวม สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญไดในระดับดีมาก 
ท้ังในดานระบบ ความนาเชื่อถือ และประสิทธิผล 

 

สรุปการประเมินดานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ  มีระดับคุณภาพ ดีมาก  

จุดเดน  

๑. ครูใชโปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของผู เรียนในระดับชั้นเกรด ๑ ถึงเกรด ๖ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการ
ตรวจสอบโดยครูผูสอนและผูปกครอง ถือเปนนวัตกรรมใหม และเปนแบบอยางท่ีดี 

๒. สถานศึกษาสามารถบูรณาการการสอนภาษาไทย ภาษาจีน และภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กระดับชั้น
เตรียมอนุบาลถึงชั้นอนุบาล ๓ ไดอยางลงตัว โดยใช หลักสูตรมาตรฐานสากลและมีการทำบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับสถาบันภายนอก ซ่ึงเปนตนแบบการจัดประสบการณท่ีเนนเด็กเปนสำคัญได 

๓. ครูผูสอนประยุกตใชโปรแกรม Microsoft Teams เพ่ือดำเนินการจัดระบบการเรียนรูในแตละชั้นเรียน 
ซ่ึงรวมถึง การมอบหมายงาน และการวัดผลประเมินผลในระหวางการปดสถานศึกษาเนื่องจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงไดแสดงตัวอยางการเรยีนการสอนในรูปแบบออนไลนอยางครบถวนสมบูรณ  

๔. ครูผู สอนใชมาตรฐานการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรจาก US Next Generation Science Standard 

หรือ NGSS ที่ไดรับการพัฒนาโดยสภาวิจัยแหงชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับสะเต็ม (STEM)  

ผูเรียนใชหองปฏิบัติการสะเต็ม (STEM)  และจัดหาทรัพยากรการเรียนรูที่สนับสนุนโปรแกรมการเรียนวิชาสะเต็ม 
(STEM)  อยางตอเนื่อง ทำใหผูเรียนสามารถนำเสนอผลงานไดด ี

๕. ผูบริหารสถานศึกษาจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับการจัดการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน ทำใหสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหกับผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 



 

 

๒๘      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

จุดท่ีควรพัฒนา   
ครูผูสอนจัดประสบการณการเรียนรูโดยใชหนังสือเรียนเปนแหลงอางอิงหลัก เพื่อสงเสริมใหเด็กไดสัมผัส

ประสบการณจริง ซึ่งอาจมีขอมูลที่ไมทันสมัยหรือไมเปนไปตามความจริงในปจจุบัน และอาจไมสอดคลองกับ
ชีวิตประจำวันหรือสถานการณปจจุบันซ่ึงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 

ขอเสนอแนะ  
ครูควรใชแหลงการเรียนรูและสื ่อที ่หลากหลาย เชน แหลงการเรียนรู หรือสื ่อออนไลน ในการจัด

ประสบการณการเรียนรูที่เนนเด็กเปนสำคัญเพิ่มเติม ซึ่งจะชวยใหเนื้อหาการเรียนรูสอดคลองกับสถานการณและ
ความสนใจของเด็กในปจจุบันทำใหผูเรียนสามารถนำความรูไปบูรณาการในโลกแหงความเปนจริงได   
 กำหนดการดำเนินการปรับปรุงตามขอเสนอแนะภายใน ๒ ป 
 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม หรือแบบอยางท่ีด ี

๑. ครูใชโปรแกรม Renaissance STAR 360 ในการประเมินและบันทึกความกาวหนาของทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็กในชั้นเกรด ๑ ถึงเกรด ๖ ซึ่งเปนโปรแกรมที่ยังไมเปนที่แพรหลายนัก มีการ
ตรวจสอบโดยครูผูสอนและผูปกครอง และไดจัดประชุมผูปกครองเพ่ือแจงใหผูปกครองทราบเก่ียวกับความคืบหนา
ของเด็ก และ/หรือประเด็นที่ตองใสใจเปนพิเศษ ถือเปนนวัตกรรมที่จะชวยพัฒนาการจัดประสบการณท่ีเนนเด็ก
เปนสำคัญไดในระยะยาว โดยใชผลการประเมินที ่ถูกบันทึกไวในแตระยะในการวางแผนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตรของเด็ก ถือเปนแบบอยางที่สถานศึกษาอื่น ๆ สามารถนำไปใชเปนแบบอยางที่ดีให
เกิดประโยชนได 

๒. ครูผู สอนใชมาตรฐานการเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรจาก US Next Generation Science Standard 
หรือ NGSS ที่ไดรับการพัฒนาโดยสภาวิจัยแหงชาติเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวของกับสะเต็ม (STEM)  

เด็กใชหองปฏิบัติการทางสะเต็มศึกษา (STEM) และจัดหาทรัพยากรการเรียนรูที่สนับสนุนโปรแกรมการเรียนวชิา
สะเต็ม (STEM) อยางตอเนื่อง ทำใหเด็กสามารถนำเสนอผลงานไดดี ท้ังนี้ NGSS เปนมาตรฐานท่ีไดรับการยอมรับ
อยางแพรหลาย มีสถานศึกษาท่ีใชเกณฑมาตรฐานนี้จำนวนหนึ่ง สามารถนำไปใชตอยอดการจัดประสบการณท่ีเนน
เด็กเปนสำคัญเพื่อพัฒนาทักษะทางสะเต็ม (STEM)  ใหเด็กได ถือเปนแบบอยางที่ดีที่สถานศึกษาอื่น ๆ สามารถ
นำไปใชเปนแบบอยางท่ีดีใหเกิดประโยชนได 

 



 

 

๒๙      การประเมินคุณภาพภายนอกในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซ่ึงเปนขอมูลที่ไดจากกระบวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลออนไลนจากสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ 

คำรับรองของคณะผูประเมิน 

รายงานนี้ไดตรวจสอบพิจารณาความถูกตองของรายงานในประเด็นตอไปนี้เรียบรอยแลว 

 ตรวจสอบคำผิด การใชภาษา 
 ตรวจสอบรูปแบบใหเปนไปตามท่ี สมศ. กำหนด 

 ตรวจสอบความถูกตองของผลการประเมิน ตลอดจนความสอดคลองตั้งแตเนื้อหา จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา 
ขอเสนอแนะ ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสูนวัตกรรม  

รายช่ือ ตำแหนง ลงช่ือ 

๑. ดร.เพ็ญวรา ชูประวัต ิ ประธาน  

๒. ดร.ปยนุช ทองท่ัว กรรมการ              

๓. ดร.สุขใจ สัจจเทพ กรรมการและเลขานุการ  

 

 

                                               

                       วันท่ี ๑๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 External Quality Assessment Report 
 Fiscal year 2021-2022 

 Early Childhood Educa�on and Basic Educa�on 

 Americana Chinese Interna�onal School 

 Office for Na�onal Educa�on Standards and Quality 
 Assessment    

 (Public Organiza�on)    



 Summary of External Quality Assessment, Fiscal Year 2021-2022 

 1.  Early Childhood Educa�on 

 Aspects  Quality 

 level 

 1.  Quality of Children  Great 

 2.  Governance, Leadership and School 
 Management 

 Great 

 3.  Experiences Management Focusing On 
 Child-centered 

 Great 

 2. Basic Educa�on 

 Aspects  Quality 

 level 

 1.  Quality of Learner  Great 

 2.  Governance, Leadership and School 
 Management 

 Great 

 3.  Teaching and Learning Process Focusing On 
 Learner-centered 

 Great 

 2 



 รายงานการประเมินคณุภาพภายนอก 
 ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  –  ๒๕๖๕ 

 การศกึษาปฐมวัยและระดับการศกึษาขั�นพื�นฐาน 

 โรงเรยีนนานาชาติอเมรกิาน่า ไชนสี 

 สาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการ 
 ศกึษา 

 (องค์การมหาชน) 
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 สรุปผลการประเมินคณุภาพภายนอก ป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ 

 1.  การศกึษาปฐมวัย 

 ด้าน  ระดับ 

 คณุภาพ 

 ๑.  คุณภาพของเด็ก  ดมีาก 

 ๒.  กระบวนการบริการ และการจัดการ  ดมีาก 

 ๓.  การจัดประสบการณ์ที�เน้นเด็กเป�นสําคัญ  ดมีาก 

 2.  ระดับการศกึษาขั�นพื�นฐาน 

 ด้าน  ระดับ 

 คณุภาพ 

 ๑.  คุณภาพของผู้เรียน  ดมีาก 

 ๒.  กระบวนการบริการ และการจัดการ  ดมีาก 

 ๓.  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที�เน้นผู้เรียนเป�น 
 สําคัญ 

 ดมีาก 
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 外部评审报告 
 2021-2022 

 早期教育和基础教育 
 美中国际学校 

 国家教育标准和质量办公室 
 （公共组织） 
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 外部评审报告总结, 财政年度2021-2022 

 2.  早期教育 

 方面  级别 

 1.  孩子素质  优秀 

 2.  治理，领导和学校管理  优秀 

 3.  以儿童为中心的体验管理  优秀 

 2. 基础教育 

 方面  级别 

 1.  学习者素质  优秀 

 2.  治理，领导和学校管理  优秀 

 3.  Teaching and Learning Process Focusing On 
 Learner-centered以学习者为中心的教与学 
 的过程 

 优秀 
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