ประวัติโรงเรียน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๙ ถนนชยางกูร ตำบลโนน
หนามแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ 27 ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา เริ่มดำเนินการ
ก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้ง
อย่างเป็นทางการ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑/๒๕๕๔ ได้รับอนุญาตให้เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อ
วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรที่
สอน สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และหลักสูตรแกนกลาง
การศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐานพุ ท ธศั ก ราช 2551 เริ ่ ม เปิ ด ทำการเรี ย นการสอนครั ้ ง แรกเมื ่ อ วั น ที่
12 พฤษภาคม ๒๕๕๔ โดยมี นางสาวบวร จำปารัตน์เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนและ
นางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปี
ที่ 6 จำนวน 1,014 คน ครูและบุคลากร จำนวน 64 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562)
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1.3 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
1.4 ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม
1.5 คติพจน์ เสียสละ อดทน เกิดผลอเนกอนันต์
1.6 วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2564
“โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก มีกระบวนการคิด ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า
รักสิ่งแวดล้อม เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล”
1.7 พันธกิจ
๑. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การสื่อสาร สร้าง
นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด
๒. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีสุขภาวะทางร่างกาย
จิตใจและสังคม ตามที่สถานศึกษากำหนด
๓. พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมี
แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ
7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทัน
ต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ

8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น
การแนะนำ การป้องกันแก้ปญ
ั หาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน
สังคมและจังหวัด
1.8 เป้าหมาย (Goals)
เป้าหมายที่ 1 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้นทุกรายวิชา
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนและผู้สอนมีสื่อเทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการและสามารถใช้
งานเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนรู้รักษ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน
เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
เป้าหมายที่ 6 ผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างทั่วถึง
และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายที่ 7 บุคลากรมีคู่มือในการปฏิบัติงานที่ใช้งานได้ชัดเจน
เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนมีการบริการอาหารและน้ำดื่มถูกหลักโภชนาการ
เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมประสานสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เป้าหมายที่ 10 โรงเรียนมีอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
1.9 วัตถุประสงค์
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับระดับแนวหน้า
2. ครู บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับการ
ยอมรับของสังคม
3. ครูและบุคลากรมีคุณภาพ ผูกพันต่อองค์กร และปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
อ่อนหวาน
1.10 สีประจำโรงเรียน (ฟ้า-ขาว)
ฟ้า
ขาว
ฟ้า หมายถึง ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน และอบอุ่น
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สดใส ซื่อสัตย์สุจริต

1.11 ตราสัญลักษณ์

เป็นรูปมงกุฎล้อมรอบด้วยรวงข้าว เหนือมงกุฎเป็นรูปกางเขน
ความหมายของตราประจำโรงเรียน
วงกลมล้อมรอบ เป็นเครื่องหมายแสดงถึง เอกลักษณ์ และความสามัคคีของมวลสมาชิก
ทั้งหลาย ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน
“อาเวมารี อ า” (AVE MARIA) มาจากภาษาลาติ น มารี อ า เป็ น ชื ่ อ ของพระมารดาของ
พระเยซูคริสตเจ้า อาเวมารีอา ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทามารีอา” และภาษาอัง กฤษว่า “Hail
Mary”
มงกุฎ
หมายถึง ชัยชนะจากการแข่งขัน เป็นมงกุฎเกียรติยศที่เตือนใจให้ทุกคน
ทำความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติและชื่อเสียงของตน
ตลอดจนสถาบัน ให้มั่นคงยั่งยืน
ไม้กางเขน
หมายถึง เครื่องหมายแห่งความรัก ความเสียสละของพระเยซูเจ้าด้วยความ
รักเพื่อที่จะช่วยไถ่บาปของมวลมนุษย์ ดังที่พระองค์ตรัสว่า “ไม่มี
ความรักอันใดใหญ่ยิ่งไปกว่าที่เราจะยอมพลีชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์
ของเรา”
รวงข้าว
หมายถึง ผลผลิตแห่งความดี ที่เจริญเติบโตขึ้นจากการอบรมสั่งสอน ให้
เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามที่สามารถแผ่ขยายออกไปสู่ผู้อื่น
1.12 ที่ตั้งและผังการเดินทาง

ขนาดโรงเรียน
ขนาดใหญ่
จำนวนพื้นที่
27 ไร่ ๑ งาน ๒ ตารางวา
เปิดสอนระดับ เตียมอนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
การเดินทางของนักเรียน ไป – กลับ
สภาพพื้นที่ เป็นที่ราบอยู่ชานเมืองอำนาจเจริญ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย
รับราชการ และเกษตรกรรม
ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ

1.13 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
อัตลักษณ์โรงเรียน

รักและรับใช้
คุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียง

2. ประวัติโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๒ หมู่ ๙ ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนาม
แท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที่ 27 ไร่ 1 งาน ๒ ตารางวา เจ้าของที่ดินชื่อ นางสาว
ศิริพร จิตต์เสนาะ
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานีเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่าง
เป็นทางการ ตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑/๒๕๕๔ โดยนางสาวบวร จำปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้รับ
อนุญาตให้เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล
๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรที่สอน สอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับชั้น

อนุบาล๑-๓ และชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ มีนักเรียนอนุบาลจำนวน ๑๖๕ คน นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๑ จำนวน ๔๒ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๒๐๗ คน มีผู้บริหารและครู จำนวน ๑๓ คน ใน
ภาคเรียนที่ ๒ ได้ขอขยายการรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล อายุ ๒-๓ ปี มีจำนวนนักเรียน ๓๘
คน สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๔ รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน ๒๔๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นักเรียน
ชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ จำนวน ๓๙๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ จำนวน ๑๓๔ คนรวมทั้งสิ้น
๕๒5 คน มีผู้บริหารและครู จำนวน ๑๕ คน และปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล
จำนวน ๗๕ คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๓ จำนวน ๔๐๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
จำนวน ๗๕๑ คนรวมทั้งสิ้น 1,227 คน มีผู้บริหารและครู จำนวน 45 คนโดยมี นางสาวบวร จำปา
รัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสวาท วาปีสังข์ ผู้จัดการโรงเรียน นางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็น
ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร

คุณแม่โฮโนริน บวร จำปารัตน์
ผู้รับใบอนุญาต

ซิสเตอร์รัตนา พันธ์วิไล
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ

นางสาวเพชรวารินทร์ ศรีชมพู
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางสาวศุดา พันธ์ดวงชุดา
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ

นายพรชัย บุระพันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

การติดต่อสื่อสาร
โรงเรียนอาเวมารีออาอำนาจเจริญ
โทรศัพท์
08-0734-9407
โทรสาร
04-5523-118
เว็บไซต์
www.aveamnat.ac.th
Facebook
https://www.facebook.com/avemaria amnatcharoen

