สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 45/2560 วันที่ 16 สิ งหาคม 2560
เรือ่ ง
เรียน

การตรวจประเมิ นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสู่มาตรฐานสากลรอบที่ 2
ผูป้ กครองทุกท่าน

ตามที่โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก และโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเพชรเกษม ได้รบั โล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตั ร
“โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสู่มาตรฐานสากล” (International Standard Education Accreditation) ประจาปี
การศึกษา 2557 – 2559 ถือเป็ น 2 ใน 12 โรงเรียนเอกชนที่ ได้การยกย่องเชิ ดชูเกียรติ จากโรงเรียนเอกชนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน
ทัง้ หมด 22 โรงเรียน (โรงเรียนเอกชนที่มีมากกว่า 3,000 โรงเรียน)
การตรวจประเมิน โรงเรีย นเอกชนประเภทสามัญ ศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพสู่ม าตรฐานสากล (International Standard Education
Accreditation) นัน้ มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล จนเป็ นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
โดยมุ่งเน้นให้โรงเรียนเอกชนทีม่ ศี กั ยภาพเข้ามามีสว่ นร่วม และเป็ นกาลังสาคัญของประเทศในการพัฒนาการศึกษา ซึง่ โรงเรียนเอกชนทีจ่ ะ
ได้รบั สิทธิดั์ งกล่าว จะต้องเป็ นโรงเรียนเอกชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับ “ดีเยี่ยม” จากสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ นคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทัง้ 3 รอบ รวมทัง้ มีผลการดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน โรงเรียน
เอกชนทีม่ คี ุณภาพสูม่ าตรฐานสากล จึงจะมีโอกาสเข้าร่วมการประเมินประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติต่อไป
ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการรักษาคุณภาพมาตรฐานและด้วยปณิธานและเป้าหมายของคณะครูและผูบ้ ริหารที่มุ่งมันในการพั
่
ฒนาคุณภาพ
ด้านการศึกษา เพิม่ พูนความรูท้ ส่ี มบูรณ์และยังยื
่ น โรงเรียนจึงได้เสนอรายชื่อโรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก เข้ารับการตรวจ
ประเมิ นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสู่มาตรฐานสากลรอบที่ 2 ในวันอังคารที่ 22 – 23 สิ งหาคม 2560
ด้านที่ 1 : ผลลัพธ์ที่เกิ ดกับนักเรียนในการพัฒนาศักยภาพให้เป็ นพลโลกที่ สมบูรณ์
พิจ ารณาจากคุ ณลัก ษณะของนัก เรีย นที่ มีค วามสามารถทางการเรีย นสูง สามารถสื่อ สารได้สองภาษา มีท ัก ษะการเรีย นรู้
คิดสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทกั ษะชีวติ และการงานอาชีพ
การประเมินผล : ทดสอบ สัมภาษณ์ ประเมินนักเรียนในห้องเรียนโดยเฉพาะวิชาการวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สื่อนวัตกรรม
การประดิษฐ์ชน้ิ งานทักษะชีวติ ทีโ่ รงเรียน และทีบ่ า้ น เป็ นต้น
ด้านที่ 2 : การบริหารด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดกิ จกรรมการเรียนรูท้ ี่มีประสิ ทธิ ผล
โดยเน้นคุณภาพครู คุณภาพด้านวิชาการ
การประเมินผล : ตรวจประเมินคุณครูผสู้ อนโดยเฉพาะแผนการสอน เทคนิคการสอน สือ่ การสอนของคุณครู
ด้านที่ 3 : การบริหารที่เน้ นคุณภาพความเป็ นเลิ ศ
พิจารณาจากคุณภาพของผูบ้ ริหารโรงเรียน ระบบการบริหารปจั จัยพืน้ ฐานทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายในการ
ร่วมพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เป็ นทีย่ อมรับนับเป็ นเกียรติประวัติทท่ี รงคุณค่ายิง่ (เนื่องจากมีโรงเรี ยนเอกชนเพียง 22 แห่ง
ในประเทศไทย ทีผ่ ่านเกณฑ์และเข้ารับการประเมินเมื่อปี การศึกษา 2557)
การประเมินผล : ตรวจประเมินการทางาน นโยบาย วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารโรงเรียน รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการศึกษาสู่สงั คม
ชุมชน ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน ที่เป็ นกาลังใจสาคัญในการส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ให้โ รงเรีย นฯ ผ่ า นการประเมิน จนได้ร ับ รางวัล และเกีย รติบ ัต รต่ า งๆ รวมทัง้ ได้ร ับ รางวัล โรงเรีย นเอกชนที่มีคุ ณ ภาพ
สูม่ าตรฐานสากลรอบแรก จนเป็ นทีย่ อมรับในคุณภาพทัง้ ในระดับประเทศ และระดับมาตรฐานสากล ด้วยการเตรียมตัวนักเรียนร่วมกับคณะ
ครูในการเตรียมความพร้อมทุกๆ ด้าน อาทิ ด้านร่างกายรักษาสุขภาพ ส่งนักเรียนมาโรงเรียนให้ทนั เข้าแถวหน้าเสาธง และทบทวน
บทเรียนด้วยการฟงั พูด อ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ เนื่องจากเจ้าหน้าทีจ่ ะมีการสุม่ ตรวจประเมิน สัมภาษณ์ และทดสอบวิชาการด้านภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ รวมถึงด้านเทคโนโลยี โรงเรี ยนหวังเป็ นอย่ างยิ่ งว่ าในการประเมิ นรอบที่ สองในวันที่ 22 – 23 สิ งหาคม 2560 นี้
คงจะได้รบั ความร่วมมือและกาลังแรงใจในการตรวจประเมิ นนี้ ให้ผา่ นพ้นไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 45/2560
เรือ่ ง การตรวจประเมิ นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพสู่มาตรฐานสากลรอบที่ 2
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 18 สิ งหาคม 2560)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)...................................................................
ชื่อเล่น.................ชัน้ ...........ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 45/2560 เรือ่ ง การตรวจประเมิ นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลรอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และมีขอ้ เสนอแนะดังนี้………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อผูป้ กครอง......................................................................

Newsletter Special Edition 45/2017 August 16th, 2017
Round 2 World Standard Evaluation of Education Institution by the Office of the Private Education Commission
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road and Lertlah School Petkasem Road are the 2 from 12 schools from over 3,000
private schools in Thailand accredited by the International Standard Education Accreditation from the year 2014 - 2016.
The assessment from the International Standard Education Accreditation aims to enhance the quality of Thai education
to international standards. The only schools that are accredited needs to be certified "excellent" for 3 consecutive years by the
Thai Ministry of Education. Therefore to maintain our status as being accredited, on the 22nd - 23rd of August, 2017, the
International Standard Education Accreditation will be present to access or school for the 2nd time.
The following are the 3 qualifications they will be assessing.
1. Student outcome
2. Management of curriculum development and effective learning activities
3. Quality emphasized management
Lertlah School Kanchanapisek Road would like to thank all parents/guardians, students, and teachers for your
continuous support. Please make sure that your children are healthy and punctual. Also, revision of school materials is
encouraged as the accreditors will conduct a randomize interview with the students. The school hopes that the 2nd round of the
assessments that will be held on the 22nd - 23rd of Augusts, 2017, will be supported by all parents/guardians and students
alike.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply Form : Special Edition Newsletter 45/2017
Round 2 World Standard Evaluation of Education Institution by the Office of the Private Education Commission
(Please return this reply form by August 18th, 2017)
I, ……………………………..……………….………, parent/guardian of………………………..…………………….………………………….…….....….,
Nickname…………………………,Class……..…………, have read this newsletter Special Edition 45/2017.
Comments:………………………………………………………………………………………………………………………………...…....……..…...
……..…………………………………………………………………………………………………………….………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……....
Parent/Guardian Signature……………………………………

