
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
  สารสนเทศโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2562 ฉบับนี้ ได้รวบรวมข้อมูล
พื้นฐานและผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลท่ัวไป 
เกียรติประวัติโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ โครงสร้างการบริหาร แนวทางจัดการศึกษาของ
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ข้อมูลอาคารและสถานท่ี ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร ข้อมูลสภาพชุมชน โครงสร้างการ
บริหารหลักสูตร สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้ทรัพยากร และส่ิงอำนวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยี  ผลการดำเนินงานต่าง ๆ ผลการพัฒนาบุคลากร การให้ความร่วมมือกับชุมชนและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานอื่น ข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ข้อมูลการดูแลเรื่องภาวะโภชนาการของนักเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวนนักเรียนท่ีจบและศึกษาต่อและรางวัลอัน
เป็นพื้นฐานท่ีสำคัญของการนำเสนอข้อมูลเพื่อการรายงาน ประกอบการวางแผนพัฒนาการศึกษา
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ขอขอบคุณ ผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มงาน/กลุ่มสาระฯต่าง ๆ คณะครู และนักเรียน รวมทั้ง 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

 
1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.1  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๒  หมู่ ๙  ถนนชยางกูร  ตำบลโนน
หนามแท่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ  มีเนื้อท่ี  27 ไร่  ๑  งาน  ๒ ตารางวา  เริ่มดำเนินการ
ก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ  ได้รับอนุญาตให้จัดต้ัง
อย่างเป็นทางการ ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๐๑/๒๕๕๔  ได้รับอนุญาตให้เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อ 
วันท่ี  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  ต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล ๑  ถึง  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตรท่ี
สอน สอนวิชาสามัญตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  และหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้ นฐานพุทธศักราช 2551 เริ่ม เปิ ดทำการเรียนการสอนครั้ งแรกเมื่ อวัน ท่ี
12 พฤษภาคม ๒๕๕๔  โดยมี นางสาวบวร จำปารัตน์เป็นผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนและ                  
นางสาวรัตนา พันธ์วิไล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปัจจุบันมีนักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษาปี
ท่ี 6 จำนวน 1 ,014 คน  ครูและบุคลากร จำนวน 64 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 14  พฤศจิกายน 
2562) 
 1.2  เปิดสอนต้ังแต่ระดับ   อนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีท่ี 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 
รักส่ิงแวดล้อม เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล”  

1.7  พันธกิจ 
๑. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การส่ือสาร สร้าง

นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกำหนด 
๒. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีสุขภาวะทางร่างกาย 

จิตใจและสังคม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
๓. พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมี

แหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในการส่ือสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทัน

ต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถส่ือสารเช่ือมโยงกับนานาชาติ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 
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8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น 
การแนะนำ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและจังหวัด 

1.8 เป้าหมาย (Goals) 
เป้าหมายที่ 1 ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  เพิ่มขึ้นทุกระดับช้ันทุกรายวิชา 
เป้าหมายที่ 2 ผู้เรียนมีสุขภาวะท่ีดี 
เป้าหมายที่ 3 ผู้เรียนและผู้สอนมีส่ือเทคโนโลยีใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการและสามารถใช้ 
    งานเพื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 4 ผู้เรียนรู้รักษ์เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน 
เป้าหมายที่ 5 ผู้เรียนยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
เป้าหมายที่ 6 ผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านเทคนิควิธีการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างท่ัวถึง 
     และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมายที่ 7 บุคลากรมีคู่มือในการปฏิบัติงานท่ีใช้งานได้ชัดเจน 
เป้าหมายที่ 8 โรงเรียนมีการบริการอาหารและนำ้ด่ืมถูกหลักโภชนาการ 
เป้าหมายที่ 9 ส่งเสริมประสานสัมพันธ์กับโรงเรียนอื่นๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 10 โรงเรียนมีอาคารสถานท่ีและภูมิทัศน์ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
 

1.9 วัตถุประสงค์ 
1. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท้ังระบบอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีช่ือเสียง

เป็นท่ียอมรับระดับแนวหน้า 
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 
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1.11 ตราสัญลักษณ ์
 
 

 
   
 
 
 

เป็นรูปมงกุฎล้อมรอบด้วยรวงข้าว เหนือมงกุฎเป็นรูปกางเขน 
ความหมายของตราประจำโรงเรียน 
 วงกลมล้อมรอบ  เป็นเครื่องหมายแสดงถึงเอกลักษณ์  และความสามัคคีของมวลสมาชิก
ท้ังหลาย   ให้อยู่ภายใต้สำนึกแห่งการประพฤติปฏิบัติร่วมกัน 
 “อาเวมารีอา” (AVE MARIA) มาจากภาษาลาติน มารีอา เป็นช่ือของพระมารดาของ                 
พระเยซูคริสตเจ้า อาเวมารีอา ตรงกับภาษาไทยว่า “วันทามารีอา” และภาษาอังกฤษว่า “Hail 
Mary”     
มงกุฎ หมายถึง     ชัยชนะจากการแข่งขัน  เป็นมงกุฎเกียรติยศท่ีเตือนใจให้ทุกคน  

ทำความดี เพื่อเชิดชูและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติและช่ือเสียงของตน       
ตลอดจนสถาบัน ให้มั่นคงยั่งยืน                 

ไม้กางเขน หมายถึง เครื่องหมายแห่งความรัก  ความเสียสละของพระเยซูเจ้าด้วยความ  
รักเพื่อที่จะช่วยไถ่บาปของมวลมนุษย์  ดังท่ีพระองค์ตรัสว่า “ไม่มี
ความรักอันใดใหญ่ยิ่งไปกว่าท่ีเราจะยอมพลีชีพเพื่อเพื่อนมนุษย์
ของเรา”                  

รวงข้าว         หมายถึง   ผลผลิตแห่งความดี  ท่ีเจริญเติบโตขึ้นจากการอบรมส่ังสอน ให้ 
                               เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามท่ีสามารถแผ่ขยายออกไปสู่ผู้อื่น 
 

1.12  ที่ต้ังและผังการเดินทาง 
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ขนาดโรงเรียน  ขนาดใหญ่ 
จำนวนพื้นท่ี  27 ไร่  ๑  งาน  ๒   ตารางวา 
เปิดสอนระดับ เตียมอนุบาล  ถึง  ประถมศึกษาปีท่ี 6  
การเดินทางของนักเรียน ไป – กลับ 

สภาพพื้นที่   เป็นท่ีราบอยู่ชานเมืองอำนาจเจริญ ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพค้าขาย 
รับราชการ และเกษตรกรรม 

 

ภาพที่ 2 ภาพถ่ายทางดาวเทียมโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.13 เอกลักษณ์/อัตลักษณ์ 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน        รักและรับใช้ 
อัตลักษณ์โรงเรียน  คุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียง 

 

2.  ประวัติโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๒ หมู่  ๙  ถนนชยางกูร  ตำบลโนนหนาม
แท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ มีเนื้อที ่27 ไร่ 1 งาน ๒ ตารางวา เจ้าของท่ีดินช่ือ นางสาว
ศิริพร จิตต์เสนาะ 
           โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนในเครือรักกางเขน อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
ของ คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานีเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
           โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังอย่าง
เป็นทางการ ตามใบอนุญาตเลขท่ี ๐๑/๒๕๕๔ โดยนางสาวบวร  จำปารัตน์ เป็นผู้รับใบอนุญาต ได้รับ
อนุญาตให้เริ่มทำการเรียนการสอนเมื่อวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ทำการสอนต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาล 
๑ ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลักสูตรท่ีสอน สอนวิชาสามัญ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 



5 

 

 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

              เริ่มเปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เปิดสอนระดับช้ัน
อนุบาล๑-๓ และช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑ มีนักเรียนอนุบาลจำนวน ๑๖๕ คน นักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๑ จำนวน ๔๒ คน รวมนักเรียนท้ังส้ิน จำนวน ๒๐๗ คน มีผู้บริหารและครู จำนวน   ๑๓ คน  ใน
ภาคเรียนท่ี  ๒ ได้ขอขยายการรับนักเรียนช้ันเตรียมอนุบาล อายุ  ๒-๓  ปี   มีจำนวนนักเรียน  ๓๘  
คน  ส้ินปีการศึกษา  ๒๕๕๔  รวมนักเรียนท้ังส้ิน  จำนวน   ๒๔๕   คน  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ นักเรียน
ช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ จำนวน ๓๙๑ คน นักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี ๑-๒ จำนวน ๑๓๔ คนรวม
ท้ังส้ิน ๕๒5 คน มีผู้บริหารและครู  จำนวน  ๑๕ คน  และปีการศึกษา ๒๕๕๖ นักเรียนช้ันเตรียม
อนุบาล  จำนวน ๗๕ คน นักเรียนช้ันอนุบาลปีท่ี ๑-๓ จำนวน ๔๐๑  คน นักเรียนระดับประถมศึกษา
ปีท่ี ๑-๓ จำนวน  ๗๕๑ คนรวมทั้งส้ิน 1,227 คน มีผู้บริหารและครู  จำนวน  45 คนโดยมี  
นางสาวบวร  จำปารัตน์  เป็นผู้รับใบอนุญาต นางสาวสวาท  วาปีสังข์ ผู้จัดการโรงเรียน  นางสาว
รัตนา   พันธ์วิไล  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
 
 

คณะผู้บริหาร 
 
 
 
  
 
 

 
คุณแม่โฮโนริน  บวร   จำปารัตน์           ซิสเตอร์รัตนา   พันธ์วิไล 

                 ผู้รับใบอนุญาต            ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ 
       

 
 

 
                  

        

นางสาวเพชรวารินทร์   ศรีชมพู         นางสาวศุดา   พันธ์ดวงชุดา 
       หัวหน้าฝ่ายวิชาการ           หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน  

                                         
          
 
 
 

    นางสาววันเพ็ญ  ทัดเทียม                       นายพรชัย   บุระพันธ ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการและบริหารงบประมาณ        หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 
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การติดต่อสื่อสาร 
 โรงเรียนอาเวมารีออาอำนาจเจริญ    
 โทรศัพท์       08-0734-9407 
 โทรสาร        04-5523-118 
           เว็บไซต์                          www.aveamnat.ac.th 
 Facebook       https://www.facebook.com/avemaria amnatcharoen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกียรติประวัติโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
ปีการศึกษา 2554 นางสาวบวร  จำปารัตน์  ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น  ระดับเหรียญทอง  
   ในงาน “มหกรรมวันการศึกษาเอกชน สู่ความเป็นเลิศเทิดไท้องค์ราชัน” 
ปีการศึกษา 2555 นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์       

ดิเรกคุณาภรณ์  ช้ันท่ี 5  ช่ือ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์    
ปีการศึกษา 2556 ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
   การประกวดวาดภาพ โครงการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรม        
ปีการศึกษา 2557 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการแปรงฟันท่ีถูกวิธีเป็นทีม ในงาน

โครงการพัฒนา ค่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี  โรงพยาบาลอำนาจเจริญ   
ปีการศึกษา  2557   พระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  ทรง

พระกรุณา ประทานโล่เกียรติคุณ แก่นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล  ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุนในงานมหกรรม
ดนตรีเมโลเดียน อนุบาลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
ครั้งท่ี 6    

https://www.facebook.com/avemaria
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ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา การ
ประกวด  โครงงานนักเรียนระดับภาค  มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งท่ี 13  

ปีการศึกษา 2558 ได้รับโล่รางวัลโครงการสถานศึกษาท่ีจัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่นจากสำนักงาน
   เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ   
ปีการศึกษา 2558 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา            

ส่งเข้าประกวด โครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์   
ครั้งท่ี 13  

ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดใหญ่  
   จากกระทรวงศึกษาธิการ       
ปีการศึกษา 2559 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

ของนัก เรียน ใน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็น เลิศทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)  

ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ  1 โครงงานภาษาอั งกฤษ ระ ดับ
ประถมศึกษา  การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสู
ลานนท์ ครั้งท่ี 14  

ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์จาก
วัสดุเหลือใช้  ประเภทส่ิงประดิษฐ์ของใช้ภายในบ้าน จากวัสดุเหลือใช้  
ระดับประถมศึกษา   

ปีการศึกษา 2560 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการสะกดคำภาษาอังกฤษ 
(Spelling Bee) ระดับประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแข่งขัน ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   ปีการศึกษา 2560รางวัล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน (Chinese 
Speech Competition) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมแข่งขัน
ทั ก ษ ะ ภ าษ าอั งก ฤ ษ  แ ล ะ ภ าษ า จี น  ร ะ ดั บ ป ระ เท ศ  ค รั้ ง ท่ี  1 
สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   

ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 2  โครงงานภาษาอั งกฤษ ระ ดับ
ประถมศึกษา การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค  มูลนิธิเปรม ติณสู
ลานนท์  ครั้งท่ี 15  

ปีการศึกษา 2560 ได้รับเกียรติบัตรยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการยกระดับผลสัมฤทธิ์    
ของนักเรียนในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์(TEDET)  

ปีการศึกษา 2560 นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น จาก
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ  
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ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอัน ดับ 1  โครงงานภาษาอั งกฤษ ระ ดับ
ประถมศึกษา การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรม ติณสู
ลานนท์  ครั้งท่ี 16  

ปีการศึกษา 2561 ได้รับเกียรติบัตรการเข้าประเมินเป็นสถานศึกษาท่ีมีความเป็นเลิศ (Best 
Practice) การบริหารการจัดการศึกษาปฐมวัย ในระดับพื้นท่ีรับผิดชอบ
ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 13 (ระดับภาค 13) โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (อนุบาล 1-3)  

ปีการศึกษา 2561 นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ี
ปฏิบัติตน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น  จากสำนักงานส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ 

ปีการศึกษา 2562        ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท่ี 17 ประจำปี 2562 

ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา 
การประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท่ี 17 ประจำปี 2562 

ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา การ
ประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท่ี 17 ประจำปี 2562 

ปีการศึกษา 2562 นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้บริหารสถานศึกษา
ท่ีมีภาวะผู้นำดีเด่น ประจำปี 2562 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 โครงสร้างการบริหาร 
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ทำเนียบผู้บริหาร 
ผู้รับใบอนุญาต 

 

ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์ 
ผู้รับใบอนุญาต (พ.ศ.๒๕54-ปัจจุบัน) 

 

ทำเนียบผู้บริหาร 
ผู้จัดการโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    ซิสเตอร์บวร  จำปารัตน์         ซิสเตอร์สวาท  วาปีสังข์ 
    ผู้จัดการ พ.ศ.2554-2556                        ผู้จัดการ  พ.ศ.2557-2560 
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         ซิสเตอร์อุดร  อาสาสุข        ซิสเตอร์รัตนา  พันธ์วิไล 
         ผู้จัดการ พ.ศ.2561                          ผู้จัดการ  พ.ศ.2562-ปัจจุบัน 
   

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซิสเตอร์รัตนา  พันธ์วิไล 
      ผู้อำนวยการ พ.ศ.2554-ปัจจุบัน 
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คณะกรรมการสถานศึกษา 
ภาพที่ 2  แสดงโครงสร้างการบริหารโรงเรียน 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์  
VISION 

“ ภายในปีการศึกษา  2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก  มีกระบวนการคิด  ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า รักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล  ” 

 
 
 
 

พันธกิจ 
MISSION 

1. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คดิวิเคราะห์และเขียน การสื่อสาร สร้าง  
    นวตักรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาที่กำหนด 
2. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนและมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจและสังคมตามที่สถานศึกษา 
กำหนด 
3 .พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทีท่ันสมัยและเอ้ือต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคม   
    อาเซียน และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาต ิ
8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศกึษา เช่น การแนะนำ การ  
    ป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ ชุมชน สังคมและจังหวัด 

 
เป้า 

ประสงค ์
GOAL 

1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเร่ืองที่อ่านได้ 
2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองที่ อ่านได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่าง เหมาะสม 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจสามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
5. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และแหล่ง เรียนรู้ได้
เหมาะสม 
6. โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่างๆให้มีบรรยากาศที่ดีและเหมาะสม 
7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื่อการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสอดคล้องกับตัวชี้วัด 
    กลุ่มสาระและตัวผู้เรียนโรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน อย่างเด่นชัด 
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทำกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพ่ือหาแนวทาง พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพ่ือให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียน  
    และสามารถสื่อสารเชื่อมโยงกับนานาชาติ 
10. สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา ปลูกฝังให้มีคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือเป็น 
     แนวทางใน การแนะนำ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและ
จังหวัด 

 
กลยุทธ ์
STRATEGY 

1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 
2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
3. ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
4. ด้านมาตรการส่งเสริมสถานศึกษาให้พัฒนาตาม นโยบาย จุดเน้นและแนวทางการปฏิรูป
การศึกษา 

 
  

 

ค่านิยมหลัก  Core Values 

G=Good 
governance 

R=Righteousness E =Excellent 
performance 

A=Adversity 
quotient 

T=Teamwork 

ส่วนที่ 3 แนวการจดัการศกึษา      
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

วิสัยทัศน์  (Vision) 
“ภายในปีการศึกษา  2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ มุ่งพฒันาครูให้เป็นมืออาชีพและ

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาใหเ้ด็กมีความพร้อมทุกดา้น กล้าแสดงออก  มีกระบวนการคิด  ใช้ชีวิต
อย่างมีคุณค่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล” 

พันธกิจ (Mission)  
๑. พัฒนานักเรียนใหม้ีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การสือ่สาร สร้าง  

นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและมผีลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามหลกัสูตรสถานศึกษาที่
กำหนด 

๒. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ทำงานร่วมกับผู้อืน่และมสีุขภาวะทางร่างกาย   
จิตใจและสงัคม ตามที่สถานศึกษากำหนด 

๓. พัฒนาด้านกระบวนการบรหิารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีแหลง่  
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

4.   จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและเอื้อตอ่การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
5.   ส่งเสริมให้ครูผูส้อนพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
6.   ส่งเสริมครพูัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
7.   พัฒนานักเรียนใหม้ีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อใหเ้ท่าทันต่อ 
      กลุ่มประชาคมอาเซียน และสามารถสื่อสารเช่ือมโยงกบันานาชาติ 
8.   ส่งเสริมใหส้ถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การ 
      แนะนำ การป้องกันแกป้ัญหาสงัคมทีส่อดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจ  
      ชุมชน สังคมและจงัหวัด 

เป้าประสงค์ (Goal)  
1. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์

หลักการของเรื่องที่อ่านได้ 
2. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดง

ความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องที่อ่านได้ 
3. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
4. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ  

สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
5. โรงเรียนมกีารจัดการศึกษาที่เป็นระบบและมปีระสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์ในการ 

เรียนรู้และแหลง่เรียนรู้ได้เหมาะสม 
6.  โรงเรียนสง่เสรมิการจัดและตกแต่งหอ้งเรียน ห้องปฏิบตัิการต่างๆให้มบีรรยากาศที่ดีและ 
     เหมาะสม 
7. ครูวิเคราะหผ์ู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื่อการจดัการเรียนรูท้ี่หลากหลายเพื่อสอด 
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คล้องกบัตัวช้ีวัดกลุ่มสาระและตัวผูเ้รียนโรงเรียนมีอัตลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของโรงเรียน 
อย่างเด่นชัด 

8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยทำกจิกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทาง  
    พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
9. นักเรียนมีความสามารถและมทีักษะในการสื่อสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่ม  
    ประชาคมอาเซียน และสามารถสือ่สารเช่ือมโยงกบันานาชาติ 
10. สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลอืชุมชน สังคม สถานศึกษา ปลูกฝงัใหม้ีคุณธรรม   

จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางใน การแนะนำ การป้องกันแกป้ญัหาสงัคมทีส่อดคล้องกบันโยบาย
ของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

ค่านิยมหลัก (Core Values) คือ  GREAT 
G = Good governance คือ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
R = Righteousness คือ ความถูกต้องเที่ยงธรรม 
E = Excellent performance คือ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
A = Adversity quotient คือ ความสามารถในการเผชิญปญัหาและหาทางแก้ไข 
T = Teamwork คือ การทำงานเป็นทมี 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรให้มีคุณธรรมจรยิธรรม และมีสมรรถนะเหมาะสม  

กับการจัดการเรียนรู้โดยยึดอัตลักษณ์ 4                                                                                                                                                                                                                               
2. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนและผูม้ีส่วนได้เสียของโรงเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมตาม 

อัตลักษณ์ 4 เป็นคนดีของสังคม                                                                  
3.  ส่งเสริมและพฒันาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูสู้่ศตวรรษที่ 21                                                                                                                      
4. สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้และทักษะทีจ่ำเป็นตามหลกัสูตรและมีความเป็นเลิศทาง 
    วิชาการ                                                                                                                                                                  
5. สง่เสรมิและพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความสามารถในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศอย่างรูเ้ท่าทันสื่อ 

         (Media literacy) และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์                          
6. ส่งเสริม และพฒันาครูและบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการ   

จัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ        
7.  ส่งเสริมและพฒันาบรรยากาศ และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้                                                                                                                       
8.  ส่งเสริม พฒันาระบบการบรหิารจัดการสถานศึกษาให้มมีาตรฐาน                                                                                                                               
9.  ส่งเสริมและพฒันาระบบการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                            
10. ส่งเสริม พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์  การสร้างเครอืข่าย และสื่อสารการตลาดเชิงรกุ 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียน   
 เอกลักษณ์ : รักและรบัใช้  / อัตลักษณ์ : คุณธรรมเด่น เนน้ภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียง 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ข้อมูลนักเรียน 
1. เขตพื้นที่บริการมี  7  อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมือง  อำเภอปทุมราช  อำเภอชานุมาน   

อำเภอลืออำนาจ  อำเภอหัวตะพาน  อำเภอพนา  อำเภอเสนาง 
2. จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,014 คน  จำแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน รายละเอียดตามตารางที่  1 

 

ตารางที่  1  จำนวนนักเรียน จำแนกตามระดบัช้ันที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2562 

ช่วงชั้น/ระดับชั้น 
จำนวนนักเรียน ปีกการศึกษา 2562 

ชาย หญิง รวม 
เตรียมอนุบาล 34 28 62 

รวมเตรียมอนุบาล 34 28 62 
ชั้นอนุบาลปีที่ 1 42 51 93 
ชั้นอนุบาลปีที่ 2 75 57 132 
ชั้นอนุบาลปีที่ 3 74 55 129 

รวมอนุบาล 191 163 354 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 58 65 123 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 50 62 112 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 43 64 107 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 47 30 77 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 46 50 96 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 45 38 83 

รวมประถมศึกษา 289 309 598 
รวมท้ังสิ้น 514 500 1,014 

 

ที่มา :  ข้อมลูงานทะเบียน (ข้อมูล  ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562 
ภาพที่ 1   แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามระดับช้ันที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ตารางที่ 2  การแสดงเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  จำแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน  
               ปีการศึกษา 2560-2562 

ช่วงชั้น/ระดับชั้น 
จำนวน

ห้องเรียน 
2560-2562 

จำนวนนักเรียน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 
ปีการศึกษา 

2562 
ระดับเตรียมอนุบาล 2, 2, 2 137 66 62 
ช้ันอนุบาลปทีี่ 1 4, 4, 3 116 125 93 
ช้ันอนุบาลปทีี่ 2 4, 4, 4 148 121 132 
ช้ันอนุบาลปทีี่ 3 4, 4, 4 144 148 129 
รวมระดับปฐมวัย 14, 14, 13 545 460 416 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 1 4,4,4 116 113 123 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 2 4,4,4 95 113 112 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 3 4,4,4 114 93 107 
รวม ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1 – ป.3) 12, 12, 12 325 319 342 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 4 4, 4, 4 94 92 77 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 3, 4, 3 88 87 96 
ช้ันประถมศึกษาปทีี่ 6 3, 3, 3 70 84 83 
รวม ช่วงชั้นท่ี 2 (ป.4 – ป.6) 10, 11, 10 252 263 256 
รวมท้ังสิ้น 108 1,122 1,042 1,014 
 

ที่มา : งานทะเบียน (ข้อมลู ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของทุกปี) 
ภาพที่ 2  แสดงตารางเปรียบเทียบจำนวนนักเรียน  จำแนกตามระดับช้ันทีเ่ปิดสอน  
            ปีการศึกษา 2560-2562 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

3. จํานวนนักเรียนที่มสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือ สํานักงานกองทุน 
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 597 คน  คิดเป็นรอ้ยละ  99.83 

4. จํานวนนักเรียนที่มีน้ำหนกั ส่วนสงู ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 460 คน ร้อยละ 77.04      
5. จํานวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม   1  คน   คิดเป็นร้อยละ  0.17  
6. จํานวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ            138 คน   คิดเป็นร้อยละ  23.07 
7. จํานวนนักเรียนซ้ำช้ัน       -  คน   คิดเป็นร้อยละ  -  
8. จํานวนนักเรียนที่จบหลักสูตร 

ประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  83  คน  คิดเป็นร้อยละ  100 
9. อัตราส่วนครูต่อนักเรียนเท่ากับ 1 : 21  
10. อัตราส่วนนักเรียนต่อห้องเท่ากบั 1 : 27 คน  
 

1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์  การสือ่สารและการคิดคํานวณตาม 

เกณฑ์ของแตล่ะระดับช้ัน  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  99.45  ได้ผลการประเมินระดับ ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ 
 ดีเยี่ยม 
 2) มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม พบว่า พบว่า ผู้เรยีนร้อยละ   86.97   ได้ผลการประเมิน
ระดับ ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ ดีเลิศ  

3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  พบว่า ผู้เรียนรอ้ยละ 
98.13  ได้ผลการประเมินระดบั ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพยอดเยี่ยม 

4) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100  ได้ผล 
ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
 

2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 
1) การมีคุณลกัษณะและค่านิยมที่ดีตามทีส่ถานศึกษากำหนดพบว่า ผู้เรียนร้อยละ  100  ได้ผล 

การประเมินระดับ ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
2) ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 100 

ได้ผลการประเมินระดบั ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ  ยอดเยี่ยม  
 3) การยอมรบัทีจ่ะอยูร่่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ 

100  ได้ผลการประเมินระดับ ดีข้ึนไป ระดบัคุณภาพ  ยอดเยี่ยม 
 4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม  พบว่า ผู้เรียนร้อยละ  100 

ได้ผลการประเมินระดบั ดีข้ึนไป ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
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3. ข้อมูลการดูแลภาวะโภชนาการนักเรียน  
ตารางที่ 3 แสดงภาวะโภชนาการของนกัเรียน ปีการศึกษา 2562 
 

ภาวะโภชนาการ จำนวนคน ร้อยละของนักเรียน 
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ( <-2 S.D.) 
 (น้ำหนกัตามเกณฑ์อายุ) 

460 77.04 

เตี้ย ( < -2S.D.)  (ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย)ุ 12 2.01 
ผอม ( < -2S.D.)  (น้ำหนักตามเกณฑส์่วนสงู) 32 5.23 
เริ่มอ้วน ( >+2 SDข้ึนไป ) (น้ำหนักตามเกณฑ์
ส่วนสูง) 
- เริม่อ้วน 

43 7.19 

- อ้วน 51 8.53 
 

ที่มา : งานพยาบาล 
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4. ข้อมูลครูและบุคลากร 
ตารางที่ 4  แสดงจำนวนบุคลากร  จำแนกตามหน้าที่  เพศ  ระดับการศึกษา  อายุ      
  

ท่ี ตำแหน่ง 
สูงกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ต่ำกว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 บริหาร - 3 3 - 2 2  -  - 0 - 5 5 

2 ครูเตรียมอนุบาล  - -  0  - - 0  - 4 4 - 4 4 
3 ครูสายชั้นอนุบาล 1  - -  0  - 4 4  - 2 2 - 6 6 

4 ครูสายชั้นอนุบาล 2  - -  0  - 5 5  - 3 3 - 8 8 
5 ครูสายชั้นอนุบาล 3  - -  0  - 6 6  - 2 2 - 8 8 

6 ครูพิเศษอนุบาล  - -  0  - 1 1  - - 0 - 1 1 
7 ครูสายชั้น ป.1  - -  0 - 4 4  - - 0 - 4 4 

8 ครูสายชั้น ป.2  - -  0 1 3 4  -  - 0 1 3 4 

9 ครูสายชั้น ป.3  - 1 1 - 3 3  -  - 0 - 4 4 
10 ครูสายชั้น ป.4  -  - 0 - 4 4  -  - 0 - 4 4 

11 ครูสายชั้น ป.5  -  - 0 - 3 3  -  - 0 - 3 3 
12 ครูสายชั้น ป.6  -  - 0 - 3 3  -  - 0 - 3 3 

13 ธุรการ  -  - 0  - 1 1  -  4 4 0 5 5 

14 
ครูพิเศษ
ประถมศึกษา  - - 0 4 - 4  - - 0 4 - 4 

15 ครูต่างชาติ  -  - 0 - 1 1  - -  0 - 1 1 

รวม 0 4 4 5 40 45 0 15 15 5 55 64 
 

ที่มา : งานทรัพยากรมนุษย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562) 
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ตารางที่ 5  สรปุผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ฝ่ายสนบัสนุนการสอน 
              ประจำปีการศึกษา  2562 
 

 
ระดับชั้น 

การพัฒนาตนเองเฉลี่ย 
(ชั่วโมง / ปี) 

ระดับประถมศึกษาปีที่  1   38.00 
ระดับประถมศึกษาปีที่  2   22.50 
ระดับประถมศึกษาปีที่  3  43.50 
ระดับประถมศึกษาปีที่  4   50.50 
ระดับประถมศึกษาปีที่  5  70.33 
ระดับประถมศึกษาปีที่  6   142.66 
ครูและบุคลากรพิเศษ 126.60 
สรุปรวมเฉลีย่ท้ังหมด 70.58 
 
ภาพที่ 3   สรุปผลการพฒันาตนเองของครูและบุคลากร  ฝา่ยสนับสนุนการสอน 
           ประจำปีการศึกษา  2562 (เฉลี่ยช่ัวโมงต่อปี / สายช้ัน) 
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5. ข้อมูลอาคารและสถานที 

ปัจจุบันโรงเรียนอาเวมารีอา มเีนื้อทีท่ั้งสิ้น 11 ไร่ โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
แสดงรายช่ือแบบอาคาร ภายในบริเวณ โรงเรียนอาเวมารอีา 

หลังท่ี ชื่ออาคาร 
ลักษณะ
อาคาร 

สภาพ 
การจัดสรรห้อง 

รวม 
เรียน พิเศษ บริการ 

1 อาคาร ประถมศึกษา ตึก ดี    25 1 12 38 

2 อาคาร เซนเมรี ่ ตึก ดี 14  7 21 

3 อาคาร โจเซฟ ตึก ดี  6 4 10 

4 อาคาร เตรียมอนุบาล ตึก ดี 3 1  4 

5 อาคาร บ้านพักพนักงาน ตึก ดี  2 2 4 

ท่ีมา : งานอาคารสถานที่   
5.1 รายละเอียดอาคารเรียนปีการศึกษา 2562 
1.   อาคารแผนกประถมคอนกรีต 4 ชั้น ( อาคารประถมศึกษา )   จำนวน   1  หลัง   ประกอบด้วย 

1.1   ห้องเรียน   ขนาด  8.00 x 8.00    เมตร   จำนวน  25  ห้อง 
1.2   ห้องผู้อำนวยการ   ขนาด  3.00 x 8.00    เมตร    จำนวน  1    ห้อง 
1.3   ห้องธุรการ  ขนาด  8.00 x 8.00   เมตร   จำนวน  1    ห้อง 
1.5   ห้องวิทยาศาสตร์     ขนาด  8.00 x 16.00  เมตร   จำนวน  1    ห้อง 
1.6   ห้องประชุม  ขนาด  8.00 x 8.00  เมตร   จำนวน  1    ห้อง 
1.7   ห้องพักครู    ขนาด 8.00 x 8.00     เมตร   จำนวน  1    ห้อง 
1.8   ห้อง SERVER  ขนาด 2.00 x 2.00     เมตร   จำนวน  1    ห้อง 
1.9   ห้องพยาบาล   ขนาด 3.00 x  8.00    เมตร     จำนวน 1    ห้อง 
1.10 ห้องศูนย์สื่อ  ขนาด 3.00 x  8.00   เมตร     จำนวน 1    ห้อง 
1.11 ห้องหุ่นยนต์  ขนาด 3.00 x  8.00 เมตร     จำนวน 1    ห้อง 
1.12  ห้องสหกรณ์  ขนาด 8.00 x 8.00 เมตร     จำนวน 1    ห้อง 
1.12  ห้องสุขา              แยกชาย/หญิง                       จำนวน 24  ห้อง 

2.   อาคารแผนกอนุบาลคอนกรีต  2 ชั้น  ( อาคารเซนเมรี่ )จำนวน  1  หลัง  ประกอบด้วย 
2.1   ห้องเรียน   ขนาด  7.00 x  8.00   เมตร จำนวน 14   ห้อง 
2.2   ห้องธุรการ                     ขนาด 8.00 x  8.00 เมตร จำนวน 1     ห้อง 
2.3   ห้องภาษาจีน                  ขนาด 3.00 x  3.00  เมตร จำนาน 1     ห้อง 
2.4   ห้องประชุม                    ขนาด 8.00 x  11.00  เมตร จำนวน 1     ห้อง 
2.5   ห้องพยาบาล                  ขนาด 3.00 x  8.00   เมตร จำนวน 1     ห้อง 
2.6   โดมอนุบาล                    ขนาด 3.00 x  50.00   เมตร     จำนวน 1    ห้อง 
2.7   ห้องสุขา                        แยกชาย/หญิง                 จำนวน 26  ห้อง   
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3.   อาคารคอนกรีตขนาด  1  ชั้น  ( อาคารโจเซฟ) จำนวน  1  หลัง ประกอบด้วย 
3.1  ห้องพักผู้บริหาร  ขนาด 6.00 x 8.00   เมตร จำนวน 5   ห้อง 
3.2  ห้องสวดภาวนา  ขนาด 4.00 x 6.00   เมตร จำนวน 1    ห้อง 
3.3  ห้องสหกรณ์  ขนวน 4.00 x 6.00  เมตร จำนวน 1    ห้อง 
3.4  ห้องครัว   ขนาด 6.00 x 8.00   เมตร จำนวน 1    ห้อง 
3.5  โรงอาหาร   ขนาด 16.00 x 16.00  เมตร    จำนวน 1    ห้อง 
3.6  ห้องสุขา   แยกชาย/หญิง                จำนวน 7    ห้อง 

4.   อาคารเตรยีมอนุบาลคอนกรีต ขนาด 1 เดียว  จำนวน  1  หลัง (อาคารเตรียมอนุบาล) 
ประกอบด้วย 

4.1   ห้องเรียน     ขนาด  9.00 x 9.00   เมตร    จำนวน 3  ห้อง 
4.3  ห้องเกบ็ของ  ขนาด  9.00 x 9.00   เมตร จำนวน 1  ห้อง 

5.   อาคารบา้นพักพนักงานเสริมเหล็ก ขนาด 2  ชั้น  จำนวน  1  หลัง (อาคารบ้านพักพนักงาน) 
ประกอบด้วย 
 5.1 บ้านพัก   ขนาด 4.00 x 4.00   เมตร จำนวน 4  ห้อง 
          5.2 ห้องสุขา   ขนาด 2.00 x 2.00   เมตร จำนวน 4  ห้อง 
6.   ห้องน้ำนอกอาคาร    แยกชาย/หญิง  จำนวน 6 ห้อง 

5.2 ความจนุักเรียน 
  ได้พิจารณาความจุนักเรียน  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  ว่าด้วยการกำหนด
มาตรฐานโรงเรียนเอกชน  ประเภท ระดับเตรียม ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา  พ.ศ. 2562   
โรงเรียนอาเวมารีอา มหี้องเรียนทั้งสิ้น  41 ห้อง  ห้องปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  2  ห้อง  ห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์  1  ห้อง  ห้องดนตรี/นาฏศิลป์  4  ห้อง  คำนวณความจุนักเรียนตามพื้นที่ได้ ดังนี้   
(หมายเหตุ  จำนวนนักเรียนต่อหอ้งระดับกอ่น ) 
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ข้อมูลด้านงบประมาณและทรัพยากร  
 

ตารางที่ 7  แสดงงบประมาณ (รบั-จ่าย) 
รายรับ บาท รายจา่ย บาท 

เงินงบประมาณ 
(เงินอุดหนุนรายหัว) 

๙,๖๐๐,๒๕๖.๘๓ งบดำเนินการ/
เงินเดือน-ค่าจ้าง 

๑๔,๒๒๑,๑๘๔.๓ 

เงินนอกงบประมาณ ๓๒,๑๐๔,๕๙๒.๗๕ งบพฒันาคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

๒๕,๑๑๓,๓๖๖.๖๔ 

เงินอื่นๆ(ระบุ) เงินบริจาค ๘๓๐,๒๐๑ งบอื่น ๆ ๓,๒๐๙,๑๗๘ 
รวมรายรับ ๔๒,๕๓๕,๐๕๐.๕๘ รวมรายจา่ย ๔๒,๕๔๓,๗๒๘.๗ 

 
 งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ     ๓๓.๔๓%     ของรายรับ 
 งบพฒันาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ     ๕๙.๐๓%      ของรายจ่าย 
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7. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม   
7.1  อาชีพหลักของชุมชน  คือ    
 รับราชการ    ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง    ไมม่ีอาชีพ    อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

7.2  ศาสนาที่ชุมชนนับถือ  คือ    
พุทธ    ครสิต ์   อิสลาม 
ฮินดู    ซิกข ์   อื่น ๆ……………………….. 

7.2   อาชีพหลักของผู้ปกครองส่วนใหญ่  คือ    
 รับราชการ    ค้าขาย    เกษตรกร 
 รับจ้าง    ไมม่ีอาชีพ    อื่น ๆ (ระบุ)……………….. 

7.4   ศาสนาที่ผูป้กครองส่วนใหญ่นบัถือ  คือ    
พุทธ    ครสิต ์   อิสลาม 
ฮินดู    ซิกข ์   อื่น ๆ……………………….. 

7.5  รายได้เฉลี่ยของผู้ปกครองตอ่ครอบครัว     15,000 – 50,000   บาทต่อป ี
 7.6  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินที่เป็นทีรู่้จักโดยทั่วไป คือ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษา เป็นต้น 
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8. โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  พุทธศักราช  2560 ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษา  
เพื่อให้ผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรของสถานศึกษา  มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
 8.1 ระดับการศึกษา   ตามโครงสร้างของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551  และตามภารกิจหลักของการจัดการเรียนการสอนในระกับปฐมวัยและประถมศึกษาของ
สถานศึกษา  ดังนี้ 
  8.1.1 ระดับประถมศึกษา  (ช้ันประถมศึกษาปีที่  1 -  6)  การศึกษาระดับนี้ เป็น
ช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับ  มุ่งเน้นทักษาพื้นฐานด้านการอ่าน  การเขียน  การคิดคำนวณ  ทักษะ
การคิดพื้นฐาน  การติดต่อสื่อสารเทคโนโลยี  กระบวนการเรียนรูท้างสงัคม และพื้นฐาน  ความเป็นมนุษย์ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบรูณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์  สังคม และวัฒนา
ธรรมโดยเน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
 8.2 สาระการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  
พุทธศักราช  2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  และคุณลักษณะหรทอค่านิยม  
คุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน  8  กลุ่มสาระการเรียนรู้  คือ 
  8.2.1 ภาษาไทย 
  8.2.2 คณิตศาสตร์ 
  8.2.3 วิทยาศาสตร์ 
  8.2.4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  8.2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 
  8.2.6 ศิลปะ 
  8.2.7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
  8.2.8 ภาษาอังกฤษ 
 8.3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  มุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ
พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์  ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์ และสังคม  
เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์
เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้  และอยู่ร่วมผู้อื่นอย่างมีความสุข  แบ่งเป็น 2 ลักษณะ  ดังนี้ 
  8.3.1 กิจกรรมแนะแนว  เป็นกิจกรรมที่สง่เสรมิ และพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์
สิ่งแวดล้อม  สามารถคิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา  กำหนดเป้าหมาย  วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน  และ
อาชีพ สามารถปรับตนได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน   ทั้งยังเป็น
กิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

8.3.2 กิจกรรมนักเรยีน  เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมรีะเบียบวินัย  ความเป็นผู้นำ ผู 
ตามที่ดี  ความรับผิดชอบ  การทำงานร่วมกัน การรู้จักแก้ปั ญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  
ความมีเหตุผล การช่วยช่วยเหลือแบ่งปัน  เอื้ออาทรและสมานฉันท์  โดยจัดให้สอดคล้องกับ
ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน  
ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์วางแผน  ปฏิบัติแผน ประเมินและปรับปรุงการทำงาน  เน้นการ
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ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของ
สถานศึกษาและท้องถ่ิน  กิจกรรมนักเรียนในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ  พุทธศักราช  2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  
2551 ประกอบด้วย 

   8.3.2.1 กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี 
   8.3.2.2 กิจกรรมชุมนุม  
  8.3.3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
บำเพ็ญให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  ชุมชน  และท้องถ่ินตามความสามารถสนใจในลักษณะอาสาสมัคร  
เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบ  ความดีงาม  ความเสียสละต่อสังคม  มีจิตสาธารณะ  โดยบูรณาการกับ
กิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) 
  8.4  เวลาเรียน  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  ตามหลัดสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551 ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนข้ันต่ำสำหรับ  
กลุ่มสาระการเรียนรู ้8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ซึ่งผู้สอนสามารถเพิ่มเติมได้ตามความพรอ้มและ
จุดเน้นของสถานศึกษา โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน  
ดังนี ้
   ระดับช้ันประถมศึกษา (ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี  โดยมี
เวลาให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มีเวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ช่ังโมง  คิดเป็นน้ำหนักของรายวิชาที่เรียน
เป็นหน่วยกิต  ใช้เกณฑ์  40 ช่ังโมงต่อภาคเรียน มีค่าน้ำหนักวิชา  เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับหลกัสูตร

แกนกลาง การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช  ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรงุ 2560) ดังนี ้
 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/
กิจกรรม 

เวลาเรียน 
ระดับประถมศึกษา 

ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖ 
 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้  

ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
คณิตศาสตร ์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐ 
วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    สังคมศึกษา ศาสนา 
     และวัฒนธรรม 
 

- ประวัติศาสตร์ 

 
80 (40) 

 
40 

 
80 (40) 

 
๔๐ 

 
80 (40) 

 
๔๐ 

 
80 

 
๔๐ 

 
80 

 
๔๐ 

 
80 

 
๔๐ 

    สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    ศิลปะ ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐(40) ๘๐ ๘๐ ๘๐ 
    การงานอาชีพและ
เทคโนโลย ี

๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

    ภาษาตา่งประเทศ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ 

รวมเวลาเรียน (พ้ืนฐาน) ๑๐00 
(880) 

๑๐๐๐
(880) 

๑๐๐๐
(880) 

๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ 

รายวิชา/กิจกรรม  
ท่ีสถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมแลจุดเน้น 

 
   ไม่น้อยกว่า 40 ชม  

 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 กิจกรรมแนะแนว       

 กิจกรรมนักเรียน 
        - ลูกเสือยุวกาชาด 
        - ชุมนุม 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 
๑๒๐ 

 กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ 

รวมเวลาท้ังหมด ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง ไม่เกิน  ๑,๐๐๐ ชั่วโมง 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
(ชม./สปัดาห์) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   (84๐)
(880)ชม./ป ี

  

ท  ๑๑๑๐๑ ภาษาไทย ๒00 5 
ค  ๑๑๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๕ 
ว  ๑๑๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๑๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ส  ๑๑๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๑๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ศ  ๑๑๑๐๑ ศิลปะ ๘๐(40) ๒(1) 
ง  ๑๑๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4๐ 1 
อ  ๑๑๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ๕ 
   ๑๐๐๐(880) ๒๕(22) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ป ี   
  ๏  กจิกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กจิกรรมนกัเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลกัสูตร 
( ๑,๑๒๐)

(1,000)ชม./ปี 
2๘(25) 

** หมายเหตุ  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ–เนตรนารี) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
(ชม./สปัดาห์) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   (84๐)
(880)ชม./ป ี

  

ท  ๑๒๑๐๑ ภาษาไทย ๒00 5 
ค  ๑๒๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๕ 
ว  ๑๒๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๒๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ส  ๑๒๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๒๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ศ  ๑๒๑๐๑ ศิลปะ ๘๐(40) ๒(1) 
ง  ๑๒๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4๐ 1 
อ  ๑๒๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ๕ 
   ๑๐๐๐(880) ๒๕(22) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ป ี   
  ๏  กจิกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กจิกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

๑๐ ผนวกใน
กิจกรรมลูกเสอื/

เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลกัสูตร 
( ๑,๑๒๐)

(1,000)ชม./ปี 
2๘(25) 

** หมายเหตุ  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ–เนตรนารี) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
(ชม./สปัดาห์) 

รายวิชาพ้ืนฐาน   (84๐)
(880)ชม./ป ี

  

ท  ๑๓๑๐๑ ภาษาไทย ๒00 5 
ค ๑๓๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๕ 
ว  ๑๓๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๓๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ส  ๑๓๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๓๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐(40) ๒(1) 
ศ  ๑๓๑๐๑ ศิลปะ ๘๐(40) ๒(1) 
ง  ๑๓๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 4๐ 1 
อ  ๑๓๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๒๐๐ ๕ 
   ๑๐๐๐(880) ๒๕(22) 
    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ป ี   
  ๏  กจิกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กจิกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน ์

๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลกัสูตร 
( ๑,๑๒๐)

(1,000)ชม./ปี 
2๘(25) 

** หมายเหตุ  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ–เนตรนารี) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
ชม./สัปดาห์)  

รายวิชพื้นฐาน   ( ๘4๐ )ชม./ป ี   
ท  ๑๔๑๐๑ ภาษาไทย 160 4 
ค  ๑๔๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๔ 
ว  ๑๔๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๔๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐  ๒ 
ส  ๑๔๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๔๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ  ๑๔๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง  ๑๔๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๒ 
อ  ๑๔๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๒ 
รายวิชเพ่ิมเตมิ   ( 4๐ )ชม./ป ี   
ง 14202 คอมพิวเตอร์ 1 ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ป ี   
  ๏  กจิกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กจิกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลกัสูตร 
( ๑,๐0๐ )ชม./

ปี 
๒๕ 

** หมายเหตุ  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ–เนตรนารี) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
ชม./สัปดาห์)  

รายวิชา
พ้ืนฐาน 

  ( ๘4๐ )ชม./ป ี   

ท  ๑๕๑๐๑ ภาษาไทย 160 4 
ค  ๑๕๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๔ 
ว  ๑๕๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๕๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐  ๒ 
ส  ๑๕๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๕๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ  ๑๕๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง  ๑๕๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๒ 
อ  ๑๕๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๒ 
รายวิชา
เพ่ิมเติม 

  ( 4๐ )ชม./ป ี   

ง 15202 คอมพิวเตอร์ 2 ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ป ี   
  ๏  กจิกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กจิกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลกัสูตร 
( ๑,๐0๐ ) ชม./

ป ี
๒๕ 

** หมายเหตุ  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ–เนตรนารี) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖ 

รายวิชา/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

(ชม./ปี) 
ชม./สัปดาห์)  

รายวิชาพ้ืนฐาน   ( ๘4๐ )ชม./ป ี   
ท  ๑๖๑๐๑ ภาษาไทย 160 4 
ค  ๑๖๑๐๑ คณิตศาสตร์ ๑๖๐ ๔ 
ว  ๑๖๑๐๑ วิทยาศาสตร ์ ๘๐ ๒ 
ส  ๑๖๑๐๑ สังคมศึกษา ๘๐  ๒ 
ส  ๑๖๑๐๒ ประวัติศาสตร ์ ๔๐ ๑ 
พ  ๑๖๑๐๑ สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๒ 
ศ  ๑๖๑๐๑ ศิลปะ ๘๐ ๒ 
ง  ๑๖๑๐๑ การงานอาชีพและเทคโนโลย ี ๘๐ ๒ 
อ  ๑๖๑๐๑ ภาษาอังกฤษ ๘๐ ๒ 
รายวิชาเพ่ิมเติม   ( 4๐ )ชม./ป ี   
ง 16202 คอมพิวเตอร์ 3 ๔๐ ๑ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ๑๒๐ )ชม./ป ี   
  ๏  กจิกรรมแนะแนว 4๐ ๑ 
  ๏  กจิกรรมนักเรียน 

       -  ลูกเสือ/เนตรนาร ี
       -  ชมรม/ชุมนุม 

(๘๐) 
๔๐ 
๔๐ 

(๒) 
๑ 
๑ 

  ๏กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน ์ ๑๐ ผนวกในกิจกรรม
ลูกเสือ/เนตรนาร ี

รวมเวลาเรียนทั้งสิ้นตามโครงสร้างหลกัสูตร 
( ๑,๐0๐ )ชม./

ป ี
๒๕ 

 

** หมายเหตุ  กจิกรรมเพื่อสังคมและสาธารณูปโยชน์บรูณาการกับกิจกรรมนักเรียน (ลูกเสือ–เนตรนารี) 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

 
 
ข้อมูลแหลง่เรียนรู้โรงเรยีนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

       สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 

       สวนสมุนไพร 

       สวนเกษตร 

       เรือนเพาะชำ 

       สนามเด็กเล่น 

       ลานกิจกรรม 

       ป้ายนิเทศ/บอร์ด 

       มุมหนังสือ 

       โรงอาหาร 

       สหกรณ์ภายในโรงเรียน 

       ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

       ห้องสมุดโรงเรียน 

       ห้องเรียนดนตรี  กีตาร์  อูคูเลเล่   

       ห้องเรียนบูรณาการ 

       ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

       ห้องชมรม Robot 

       ห้องนาฏศิลป ์

       ระบบเครือข่ายอนิเตอร์เน็ต 

       โรงครัวโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

       สนามเด็กเล่นระดับปฐมวัย 

       สนามกีฬา , สนามฟุตบอล ,สนามเปตอง  

 
 
 

ส่วนที่ 4 สภาพและบรรยากาศการ

เรียนรู้   
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

ทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกด้านเทคโนโลยี 
สวนหย่อม/สวนสุขภาพ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

สวนเกษตร 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

 
 

 
 
 
 
สวนสมุนไพร 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

มุมหนังสือ/ห้องสมุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 
ห้องชมรม Robot 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเรียนดนตรี  กีตาร์  อูคูเลเล่  เมโลเดียน ขลุ่ย 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

 
สนามเด็กเล่น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
อาคารเรียนระดับอนุบาล 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

อาคารเรียนประถมศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 



42 
   

 
สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

แหล่งเรียนรู ้
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

ป้ายนิเทศ/บอร์ด 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

โรงอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

มินิมาร์ท 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

สนามฟุตบอล 
 
 
 
 
 
 
 
 
สนามเปตอง 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ส่วนที่ 5 

 

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
สรุปผลการประเมินนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 

ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  นักเรียนจำนวนท้ังหมด 592 คน ผ่านจำนวน 592 คน คิดเป็นร้อยละ 
100  นักเรียนท่ีผ่านได้ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของโรงเรียน 
 

ตารางท่ี   แสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6  งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำแนกตามกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
 

ชั้น 
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียน 

จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ลูกเสือ-เนตรนาร ี กิจกรรมชมนุม 

จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน จำนวน ผ่าน ไม่ผ่าน 
ป.1 123 123 - 123 123 - 123 123 - 
ป.2 112 112 - 112 112 - 112 112 - 
ป.3 107 107 - 107 107 - 107 107 - 
ป.4 77 77 - 77 77 - 77 77 - 
ป.5 96 96 - 96 96 - 96 96 - 
ป.6 83 83 - 83 83 - 83 83 - 
รวม 598 598 - 598 598 - 598 598 -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 ผลการดําเนินงาน  
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ภาพแสดงผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอน ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1- ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 
     งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำแนกตามกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 

 

 

         สรุปผลการประเมินนักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 - 
ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  นักเรียนจำนวนท้ังหมด 598 คน ผ่านจำนวน 598 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 นักเรียนท่ีผ่านได้ระดับคุณภาพดีมาก ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานของโรงเรียน 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

การพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2562 
ตารางท่ี   สรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ฝ่ายสนับสนุนการสอน 

  ประจำปีการศึกษา  2562 
 

 
ระดับชั้น 

การพัฒนาตนเอง 
เฉลี่ย 

(ชั่วโมง / ปี) 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  1   38.00 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  2   22.50 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  3  43.50 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  4   50.50 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  5  70.33 
ระดับประถมศึกษาปีท่ี  6   142.66 
ครูพิเศษ 126.60 

สรุปรวมเฉลี่ยทั้งหมด 70.58 
 
 

ภาพท่ี    สรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากร  ครูพิเศษประจำปีการศึกษา  2562         
           (เฉล่ียช่ัวโมงต่อปี / สายช้ัน) 

 

56 38

22.5

43.5

50.570.33

142.66

ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5 ประถมศึกษาปีที่ 6 ครูพิเศษ
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับปฐมวัย 
ประจำปีการศึกษา  2562 

 

 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางจันทร์เพ็ญ   ทีฆะพันธ ์ 48 
2 นางสาวเฟื่องฟ้า  แสนทองอินทร์ 42  
3 นางสาวอริศรา  ถาวร 42   
4 นางสาววินิสัย   สียาเทพ 42   
5 นางสาวนันทิยา  ผายม 50   
6 นางสาวนิสาเนตร   แก้วพรม 64  
7 นางวารุณี   มะโนธรรม 59  
8 นางสาวพินิจนันท์  ธรรมใจใส 70  
9 นางสาวอภิรดี  เกตุกุล 35  

10 นางสาวปรวรรณ  คันทะจันทร์ 20  
11 นางสาวปภัคศรา  สุวะรักษ์ 55  
12 นางนิดตญา  ตราทอง 37  
13 นางสาวสุนันทา  คณะมูล 88  
14 นางสาวนิ่มนวล  พูลยา 35  
15 นางสาวสมปอง   นิลเนตร 136  
16 นางสาวศุภลักษณ์  นนทะศรี 25  
17 นางสาวกัลยา  จันทร์เติม 42  
18 นางสาวสุกัญญา  พงษ์ลา 40  
19 นางอาทิตยา  กมุทรัตน์ 31  
20 นางสาววลัยพร   จำปาสาร 31  
21 นางสาวธิดารัตน์  สังวรจิตร 40  
22 นางสาวขวัญฤดี   มณีสาย 31  
23 นางสาวหทัยชนก  บุญกระสาน 54  
24 นางสาวสิริวรรณ  โทสะภา 49  
25 นางสาวสุจิตรา   สมปอง  35   
26 นางสาวศิริพร  อนุมาตย์ 96  
27 นางวิจิตรา  แสงสา 192  

สรุปเฉลี่ย 56 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาปีท่ี  1 
ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสุมินตรา  สาธุภาค 30 
2 นางสาวนภาวรรณ  ศรีหล้า 18 
3 นางสาวสุภาวดี   ผสมทรัพย์ 66 
4 นางสาวอุไรพร  โสภากุล 38 

สรุปเฉลี่ย 38 
 

แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาปีท่ี  2 
ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสาวศิริลักษณ์  กุลวงศ์ 6 
2 นางสาวกมลชนก   นนทะพรม 49 
3 นางสาวศิริวรรณ  ศรีลาลัย 8 
4 นายราเชนทร์   ภิญโญ 27 

 สรุปเฉลี่ย 22.50 
 

แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาปีท่ี  3 
ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสาวเพชรวารินทร์  ศรีชมภู 64 
2 นางสาวนัทธมน  พฤฒามาตย์ 44 
3 นางลินดา  วันทาพรม 42 
4 นางสาววราภรณ์   นุกาศรัมย์ 24 

 สรุปเฉลี่ย 43.50 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาปีท่ี  4 
ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสาวปิยะพร  หินอ่อน 42 
2 นางสาวปิยา  สีหาทนันท์ 56 
3 นางสาวปวีณา  คันธะมาลา 42 
4 นางสาวกิตติมา  โลหะสาร 62 

สรุปเฉลี่ย 50.5 
แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาปีท่ี  5 

ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสาวศรุดา  พันธุ์ดวงชุดา 115 
2 นางสาวสุจิตรา   จันทเพ็ชร 44 
3 นางสาวฐิติมา  วงศ์อนันท์ 52 

สรุปเฉลี่ย 70.33 
แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรระดับประถมศึกษาปีท่ี  6 

ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสาวพัชรี   บุตรสาร 115 
2 นางสาวศรัญญา  ชัยยะ 98 
3 นางสาวยุพิน  ศิลาโคตร 215 

สรุปเฉลี่ย 142.66 
แบบรายงานสรุปผลการพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรพิเศษ 

ประจำปีการศึกษา  2562 

ที่ ชื่อ – สกุล ชั่วโมง/ป ี

1 นางสาวสุภาภรณ์   ชินวงศ์ 48 
2 นางสาวรัตนพร  ศิลาโคตร 465 
3 นายพรชัย    บุระพันธ์ 52 
4 นายสิทธิชัย   รุ่งวัฒนะ 60 
5 นายจิตติพงศ์  พลหนองหลวง 8 

 สรุปเฉลี่ย 126.60 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ข้อมูลการขอศึกษาดูงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ปีการศึกษา 2560 – 2562 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

 ศึกษาดูงานโรงเรยีนคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงเรยีนมารยี์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย ์
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ศึกษาดูงานโรงเรยีนเซนต์คาเบเรียล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศึกษาดูงานท่ีประเทศสิงคโปร์ 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

ศึกษาดูงานท่ีประเทศจีน 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 

 

ตารางที่ 1  แสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนท่ีมผีลการเรียนต้ังแต่ 3.00 ขึ้นไป (เฉพาะวิชาพื้นฐาน) 
จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้    ปีการศึกษา 2562 

 
 

 
 
ข้อมูล  :  จากงานวัดผลประเมินผล ฝ่ายวิชาการ (ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2563) 
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รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ภาษาไทย สังคมศึกษา  ประวัติศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

ร้อยละนักเรียนที่มีผลการเรียนต้ังแต่ ระดับ 3.00 ข้ึนไป 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 รวม 

ภาษาไทย 92.62 91.74 67.61 88.15 80.20 80.72 83.50 

คณิตศาสตร์ 96.72 96.33 75.23 71.05 80.20 51.80 78.55 

วิทยาศาสตร์ 99.18 93.57 72.83 82.89 94.79 87.95 88.53 

สังคมศึกษาฯ 97.54 99.08 59.07 73.68 48.95 49.39 71.28 

ประวัติศาสตร์ 99.18 100 74.28 92.10 69.79 78.31 85.61 

สุขศึกษาฯ 100 100 100 98.68 100 100 99.78 

ศิลปะ 100 100 100 100 100 100 100 

การงานอาชีพฯ 100 99.08 80 100 100 100 96.51 

ภาษาต่างประเทศ 100 79.81 41.90 61.84 41.90 63.85 64.88 

รวม 885.24 859.61 670.92 768.39 715.83 712.02 768.66 

เฉลี่ย 98.36 95.51 74.54 85.37 79.53 79.11 85.40 
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รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
ปีการศึกษา  2562 

 

ตารางที่ 1  แสดงผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 

สาระการเรียนรู้ 
คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับจังหวัด ระดังสังกัด ระดับประเทศ 

ภาษาไทย 56.28 46.16 42.13 49.07 
คณิตศาสตร์ 42.95 30.57 36.71 32.90 
วิทยาศาสตร์ 44.86 38.96 38.96 35.55 
ภาษาอังกฤษ 52.23 35.55 43.78 34.42 

เฉลี่ย     
 

ตารางที่ 2   แสดงตารางเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียระดับโรงเรียนผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) 
                ปีการศึกษา  2560-2562 

สาระการเรียนรู้ 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 
ภาษาไทย 52.81 63.06 56.28 
คณิตศาสตร์ 47.36 46.28 42.95 
วิทยาศาสตร์ 42.95 44.25 44.86 
ภาษาอังกฤษ 61.54 55.82 52.23 

 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสอบ O-NET  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  
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รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (Nationl  Test : NT) 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 1  แสดงคะแนนสอบ NT ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2562 

สมรรถนะ 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ
สมรรถนะ *** 

ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาก
ารเทียบ

กับ 
ร้อยละ 

3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

105 99 46.46 63.95 55.17 60.73 5.56 10.08 
มีการ
พัฒนา 

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

105 99 44.94 41.37 49.95 56.96 7.01 14.03 
มีการ
พัฒนา 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 50.55 51.95 - - - - 

 

ตารางที่ 2  แสดงคะแนนสอบ NT  ปีการศึกษา  2559 - 2561 

ด้าน 
ปีการศึกษา 

หมายเหตุ 2560 2561 2562 
ด้านภาษา 63.95 55.17 60.73  
ด้านคำนวณ 41.37 49.95 56.96  
ด้านเหตุผล 50.55 51.95 -  
รวมความสามารถทั้ง 3 ด้าน 51.95 52.35 58.84  
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 กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2560-2562 

 

 
   

  จากกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ
(O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา2560-2562 จำแนกตามสมรรถนะปรากฏ
ว่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบสมรรถนะของโรงเรยีนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและ
ทุกปีการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคำนวน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านภาษาและด้าน
เหตุผลมีการพัฒนาตามลำดับ 
 

แผนภูมิเปรียบเทียบแสดงผลสอบ NT  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

 

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading  Test : RT) 
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ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2562 

ตารางที่ 1  แสดงคะแนนประเมินการอ่าน 

 

สมรรถนะ 

คะแนนเฉลี่ย(ร้อยละ) 

ระดับ
โรงเรียน 

ระดับจังหวัด 
ระดับ
สังกัด 

ระดับประเทศ 

การอ่านออกเสียง 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 81.30 69.92 68.04 66.13 

S.D. 11.27 13.52 15.09 14.42 

การอ่านรู้เร่ือง 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 77.75 71.65 71.90 71.24 

S.D. 9.01 9.01 10.48 9.91 

รวม 2 สมรรถนะ 
คะแนนเฉล่ียร้อยละ 79.53 70.79 69.98 68.69 

S.D. 10.24 11.49 13.02 12.43 

 

ตารางที่ 2  แสดงคะแนนประเมินการอ่านปีการศึกษา  2560  2561 และ 2562 

ความ 
สามารถ 
ด้านการ

อ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ      
ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อย
ละ 3 
(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 122 116 72.81 80.40 78.32 82.22 3.9 4.98 มีการพัฒนา 

อ่านออก
เสียง 

122 116 68.50 84.45 77.62 89.29 11.67 15.03 มีการพัฒนา 
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กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน  
(Reading Test : RT) 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
 
 จากกราฟแสดงผลกราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน 
(Reading Test : RT)ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560-2562  ปรากฏว่า
คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนข คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนมี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะปีการศึกษา 2562 มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ด้าน
การอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ 82.22และการอ่านออกเสียง ร้อยละ 89.29  
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ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการ

รับรอง 

ระดับ 
ช้ัน 

จำนวน 
นักเรียน
ท้ังหมด 

จำนวน
นักเรียน
ท่ีสอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 

Framework of Reference for Languages : 
CEFR)  

ผ่านการทดสอบ
อื่นๆ 

(TOEIC, IEFL, 
TOEFL 

เปรียบเทียบ
ตารางมาตรฐาน) A1 A2 B1 B2 C1 C2 

ป.5 19 19 1 9 9 - - - - 
ป.6 31 31 3 12 13 3 - - - 
รวม 50 50 4 21 22 3 - - - 

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - 8.00 42.00 44.00 6.00    

 
จากตารางผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษ

จากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-
6 จำนวน 50 คน ปรากฏว่านักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและ
คล่องแคล่ว ร่วมท้ังสามารถอ่านและทำความเข้าใจบทความท่ีมีเนื้อหายากได้ (B2) เทียบเท่ากับ
ปริญญาบัณฑิต จำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00 นักเรียนสามารถพูด เขียนและจำใจความสำคัญ
ของข้อความท่ัว ๆ ไปได้เป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคยหรือสนใจได้ สามารถบรรยายประสบการณ์ ทุกเหตุการณ์ 
ความฝัน ความหวังให้เหตุผลส้ัน ๆ ได้ (B1) เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 22 คน  คิด
เป็นร้อยละ  44.00 นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลางเช่น ข้อมูล
เกี่ยงกับครอบครัว การใช้ชีวิตประจำวันสามารถบรรยายความฝัน ความหวังประวัติส่ิงแวดล้อม (A2) 
เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.00 นักเรียนสามารถใช้และ
เข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันและสามารถแนะนำตนเองและผู้อื่นท้ังยังสามารถต้ังคำถาม
เกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้า ๆ และชัดเจน (A1) เทียบเท่ากับ
ประถมศึกษา จำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00 
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สรุปการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2562 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

สรุปการศึกษาต่อนักเรียนชั้นประถมศกึษาปีที่ 6 
ปีการศึกษา  2562 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 

รูปภาพความภูมิใจรับรางวัลต่าง ๆ 

 



                                 66 
 

 

สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
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สารสนเทศ ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
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รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ ปีการศึกษา 2562 
 

ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนและประสานงานในการ
ดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 
ประจำปี 2562 

โล่รางวัล เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รางวัลยกย่องเป็นผู้ให้สนับสนุน
งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์ ครั้ง
ท่ี 9 ปีการศึกษา 2562 

โล่รางวัล เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมสโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทร์ 
ประเทศไทย 

3. รางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์ในการประกวด
โครงงานนักเรียน ครั้งท่ี 
17/2562 

เกียรติ
บัตร 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
 ติณสูลานนท์ 
 

4. รางวัลครูดีปูชนียบุคคลตาม
โครงการ “ครูดีปูชนียบุคคล” 
ประจำปี พ.ศ.2562 

เกียรติ
บัตร 
เข็มรางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สกสค.กรุงเทพ 

5. ตัวแทนนักเรียน ภาค 13  เข้า
ร่วมแข่งขันการประกวดโครงงาน
ในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
ครั้งท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

เกียรติ
บัตร 
เหรียญ
รางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สโมสรไลน์ออน แห่ง
ประเทศไทย 

6. รางวันชนะเลิศ ระดับจังหวัดการ
ประกวดโครงงานในสารานุกรม
ไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งท่ี 3 
ประจำปี พ.ศ.2562 

เกียรติ
บัตร 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สโมสรไลน์ออน แห่ง
ประเทศไทย 

7. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ท่ีนำ
ช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 
2562 

โล่รางวัล 
เกียรติ
บัตร 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

8. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
โครงการแข่งขัน Teacheingtoys 
English contest ระดับ ป.4-ป.6 

เกียรติ
บัตร 
เงินรางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

9.   รางวัลระดับเหรียญทองแดง การ
สอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
(สสวท.)  
ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญ
รางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี      

10. รางวัลระดับเหรียญทองแดงการ
สอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
(สสวท.) และเข้าแข่งขันชิงเหรียญ
เงินและเหรียญทองระดับประเทศ  
ประจำปีการศึกษา 2562 

เหรียญ
รางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี      

11. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการ
ประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ 
ครั้งท่ี 17 ปีการศึกษา 2562  
 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด  
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์  
 

12. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการ
ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ 
ครั้งท่ี 17 ประจำปี 2562   

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ 
 

13. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การ
ประกวดโครงงานภาษาไทยครั้งท่ี 
17 ประจำปี 2562   

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ 
 

14. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การ
ประกวดโครงงานคณิตศาสตร ์ครั้ง
ท่ี 17 ประจำปี 2562   

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ 
 

15. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การ
ประกวดโครงงานคุณธรรมครั้งท่ี 
17 ประจำปี 2562   

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม ติณสูลา
นนท์ 
 

16. รางวัลเชิดชูเกียรเป็นผู้บริหาร 
       สถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำดีเด่น  
       ประจำปี 2562 

โล่รางวัล 
เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

17. รางวัลครูผู้มีมาตรฐานความรู้ดีเด่ 
        ประจำปี 2562 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

18. รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
       การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
       ประเภททดลองระดับช้ัน ป.4 –  
        ป.6 งานศิลปหัตถกรรม 
        นักเรียน  ครั้งท่ี 69  

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

19. รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
        การแข่งขันท่องอาขยานทำนอง 
        เสนาะ ระดับ ป.1 – ป.3 งาน 
        ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

20.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
           การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   

  ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  งาน        
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

21.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
         การประกวดโครงงานคุณธรรม  

                               ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

22. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ    
เล่านิทาน(Story Telling) 
ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 69 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

23.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ 
        แข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  
        (ครอสเวิร์ด) ระดับช้ัน ป.1 - ป.6  

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน     
ครั้งที  69 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

 

24.   รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ 
         แข่งขันพูด ภาษาจีน ระดับช้ัน  
         ป.4 - ป.6  งานศิลปะหัตถกรรม     

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

นักเรียน  ครั้งท่ี 69 อำนาจเจริญ 

25.  รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   
         กิจกรรมการประกวดดนตร ี
         ประเภทวงเครื่องลม (Wind  

          Ensemble)   ระดับช้ัน 
  ป.1 - ป.6  งานศิลปหัตถกรรม                             

นักเรียน ครั้งท่ี 69  

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

26.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ 
        แข่งขันขับร้องเพลงพระราช 
       นิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน ป.1 

- ป.6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69     

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

27. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ 
       แข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับช้ัน ป.4 
       - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
       ครั้งท่ี 69     

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

28. รางวัลเหรียญเงิน  
       กิจกรรมการแข่งขันคีตะมวย 
      ไทย ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งท่ี 69    

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

29. รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ  
       กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ผสม  
       ระดับช้ัน ป.1 - ป.6 งาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 69          

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

30. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ
แข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องส้ัน 
(Comic Strip) ระดับช้ัน ป.4 -  
ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี 69 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

31. รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ 
       แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ  

    (Presentation) ระดับช้ัน ป.4 – 

เกียรติ
บัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
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ช่ือรางวัล ประเภท
รางวัล 

ระดับ หน่วยงาน 
ท่ีมอบรางวัล 

ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 69    

อำนาจเจริญ 

 
ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

 

ชื่อรางวัล 
ป ีพ.ศ 2559-

2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

1. รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ปีการศึกษา  2559 

2559 กระทรวงศึกษาธิการ 

2. รางวัล ยกย่องให้เป็นสถานศึกษาท่ีส่งเสริมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโครงการ
ประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทาง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ปี
การศึกษา 2560 

2560 สสวท. 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  การประกวด  
โครงงานภาษาอังกฤษ  ในการประกวด
โครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งท่ี  
15/2560  

2560 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

4.   รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด         
โครงงานภาษาไทย ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2560 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

5.   รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด  
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2650 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

6.  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวด 
โครงงานประวัติศาสตร์ ในการประกวด
โครงงานนักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2560 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

     7.   รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา      
2560 

 

2560 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ 
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ชื่อรางวัล 
ป ีพ.ศ 2559-

2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

8.   รางวัล ครูดีปูชนียบุคคล ตามโครงการ “ครูดีปู 
ชนียบุคคล” ประจำปี พ.ศ.2560 

2560 สกสค. 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

    9.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การประกวด    
โครงงานภาษาอังกฤษ      ในการประกวด
โครงงานนักเรียน ระดับภาค ครั้งท่ี16/2561 

2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

10. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวด   
โครงงานภาษาไทย ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

11. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด  
โครงงานวิทยาศาสตร์ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2651 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

12. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด  
โครงงานประวัติศาสตร์ ในการประกวด
โครงงานนักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

13. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด 
โครงงานคณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2561 มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
 

14. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตน 
 ตามมาตรฐานดารปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปี  

2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

15.   รางวัลผู้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤ 
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา  โครงการนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2561 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 16.   รางวัลครูผู้สอนดีเด่น“ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา” ประจำปี 2561 

 

2561 กระทรวงศึกษาธิการ 

 17.   รางวัลครูท่ีปฏิบัติตนตาม หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดีเด่น ประจำปี  2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 
 

 18.   รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนดีเด่น    
ประจำปี  2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 
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ชื่อรางวัล 
ป ีพ.ศ 2559-

2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

 19.   รางวัลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ 
         ดีเด่น  ประจำปี 2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 
 

 20.   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการ
สะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับ 

         ประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับประเทศ 
ครั้งท่ี 1 

2560 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี    

  21.   รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาจีน (Chinese Speech  

           Competition) ระดับประถมศึกษาตอน
ปลาย กิจกรรมแขงขันทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1  

2560 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี    

 22.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English  

         Proficiency Test) ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1 

2560 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี    

 23.   รางวัลชนะเลิศการสอบแข่งขันความสามารถ
วิชาภาษาไทย , สังคมศึกษา ครั้งท่ี 6 (Pre   
o-net Thai-Social Test 2017) 

2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา 
 

 24.   รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด
โครงการทดสอบความรู้ General English  

         Proficiency Test  

2560 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 25.   รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด
โครงการทดสอบ ความรู้วิชาภาษาไทย  

2560 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 26.   รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบ ความรู้วิชาสังคมศึกษา  

2560 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 27.  รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของ 
          จังหวัด ทำคะแนน PRE-GiFted & EP ‘ 61 
          ประเภท   คะแนนรวม,วิชาภาษาอังกฤษและ

วิชา วิทยาศาสตร์ 

2560 ชมรมบัณฑิตแนะแนว 
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ชื่อรางวัล 
ป ีพ.ศ 2559-

2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

 28.  รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเยาวชน   
คนเก่ง ครั้งท่ี  14 

2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา   
จ.อำนาจเจริญ 

 29.   รางวัลระดับเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์  ใน   
การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี  
2560 รอบแรก 

2560 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 30.   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง วิชา 
คณิตศาสตร์  ในการแข่งขันทางวิชาการ  
นานาชาติ ประจำปี  2560  รอบแรก 

2560 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 31.   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี  
2560  รอบแรก 

2560 สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

32    รางวัลรองชนะเลิศ การทดสอบแข่งขันวัด    
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี
การศึกษา 2560 

2560 โรงเรียนอำนาจเจริญ 

32. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด  
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

33. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย 
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 
 

34. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 
 

35. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 
 

36. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้General English 
Proficiency Test ประจำปีการศึกษา 
2561 

 
 

2561 

บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 
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ชื่อรางวัล 
ป ีพ.ศ 2559-

2561 
ที่ได้รับรางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

37. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบาย
สี รุ่น 8-11 ปี โครงการประกวดวาดภาพ
ระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2019 

2561 บริษัท โตโยต้า
อำนาจเจริญ จำกัด 

 39. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดวาด   
ภาพระบายสี รุ่น 8-11 ปี โครงการประกวด
วาดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2019 

2561 บริษัท โตโยต้า
อำนาจเจริญ จำกัด 
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