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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปี
การศึกษาของโรงเรียน  ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ        
2  ส่วน  ได้แก่ ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร ส่วนท่ี  2  รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก         
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

         หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่  ๑   บทสรุปของผู้บริหาร       1 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     1 
  ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง    1 
ส่วนที่  ๒   รายงานผลการประเมินตนเอง      5 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     5 
  ตอนท่ี 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา    9 
  ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา      17 
ภาคผนวก          20 

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 



 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ รหัส 37100012 ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๒  หมู่  ๙  ถนนชยางกูร           

ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  37000 สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์ 08-0734-9407  โทรสาร 045-523-118  E-mail : avemaria_amnat@hotmail.com 
website : www.aveamnat.ac.th 

ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัย ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3        
ปัจจุบันเปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน   979  คน  จ านวนบุคลากร
ของโรงเรียน  60  คน 

 
ตอนที่ 2  การน าเสนอผลการประเมินตนเอง 
1) ปัจจุบันโรงเรียนด าเนินงานอยู่ในมาตรฐานการศึกษา ระดับ ยอดเยี่ยม 
2) หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
2.1 คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับ
ปฐมวัยมีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์จ านวน  389 คน เด็กท่ีมีน้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์จ านวน 6 คนมีโครงการพัฒนา
เด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม ๖ หลักตามตารางกิจกรรมเป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
ท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 96.47 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนอาเวมารีอา-
อ านาจเจริญได้จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้ โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐาน
ผู้เรียนต่างๆเช่น โครงการกีฬาภายในระดับปฐมวัย AVE GAME โครงการหนูน้อยคนเก่ง โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการภาษาพาเพลิน โครงการทัศนศึกษา ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ 
ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยร้อยละ 97.24 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมนักเรียนระดับปฐมวัยทุก
คนช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมตามวัย ในการท ากิจวัตรประจ าวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมท้ังในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การทักทาย เช่น 
โครงการ 1 โครงงาน 1 ห้องเรียนคุณธรรม โครงการเด็กดีศรีเวฯ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรม ส่งผลให้นักเรียน
ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 96.17 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา สื่อสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับ
ปฐมวัยทุกคน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมตามวัย ต้ังค าถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย
และพยายามค้นหาค าตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ โดยจัดโครงการเวทีหนูน้อยคนเก่ง โครงการภาษาพาเพลิน 
โครงการเปิดประตูสู่อาเซียน กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้นักเรียนระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 
ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมร้อยละ  96.02 

เด็กสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารโดยการน าเสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย ร้อยละ  93.72 

ส่วนที่ 1 
บทสรปุของผูบ้ริหาร 
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 2 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
- สรุปพัฒนาการด้านร่างกาย  
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาค 
- สรุปพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
- สรุปพัฒนาการด้านสังคม  
- สรุปพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
- สรุปพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศได้

เหมาะสมกับวัย 
 

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญมีหลักสูตรปฐมวัย

ท่ียืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น 
จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญได้มีการสรรหาครูอย่างเป็นระบบและ
จัดครูท่ีมีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ท่ีจบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เล้ียงท่ีผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญมีครูเพียงพอต่อช้ันเรียนและมี
ความน่าเช่ือถือ ด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนได้มีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
ส่งผลให้ครูโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์แบบมืออาชีพ 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนอาเวมารีอา -
อ านาจเจริญมีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน  ท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ที่หลากหลาย และพอเพียง 
การให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนอาเวมารีอา -
อ านาจเจริญมีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ด้านระบบการบริหาร โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา
ปฐมวัย  และเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษาก าหนด  ได้มีการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการ
ด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

 
 
  
 
 



 3 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
- หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
- โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
- แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
- รายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี   

 
2.3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน มีความสอดคล้องกับบริบท
ของท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้
ร่างกายทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจรู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มี
สัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนระดับปฐมวัย โครงการค่ายวิชาการ
อนุบาลแสนรัก ส่งผลให้โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  

การสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญได้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้ราย
กลุ่ม  เพื่อปลูกฝังความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
 
3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นมากกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
แผนปฏิบัติงานที่2 โครงการท่ี 2 โครงการหนูน้อยคนเก่ง 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการท่ี 3 โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ 
 โครงการท่ี 4 โครงการ1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
 โครงการท่ี 5 โครงการงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 

แผนปฏิบัติงานที่ 4  โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ   
แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการท่ี 7 โครงการการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
 

3.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ  

มีความเชียวชาญทางวิชาชีพ  
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แผนปฏิบัติงานที่ 2  โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 

แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 5  โครงการท่ี 5 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 

3.3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
Project Approach การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (STEM)  

แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการท่ี 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 แผนปฏิบัติงานที่ 4  โครงการท่ี 4 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5  โครงการท่ี 5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

     
 
 

 
         ลงช่ือ……………………………………………… 
                ( นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
         วันท่ี 10 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2562 
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ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ รหัส 37100012 ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๒  หมู่  ๙  ถนนชยางกูร           
ต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ  37000 สังกัดส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 
โทรศัพท์ 08-0734-9407  โทรสาร  045-523-118  E-mail : avemaria_amnat@hotmail.com 
website : www.aveamnat.ac.th 

ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อปี พ.ศ. 2554 เปิดสอนระดับ ปฐมวัย ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3  แต่ปัจจุบัน
เปิดถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน 979 คน จ านวนบุคลากรของโรงเรียน 60 คน 
 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่งเพศระดับการศึกษาและประสบการณ์ในต าแหน่ง 

ประเภทบุคลากร 
เพศ (คน) ระดับการศึกษา (คน) ประสบการณ์ 

ในต าแหน่ง(เฉลี่ย)
(ปี) ชาย หญิง 

ต่ ากว่า 
ป.ตรี 

ป.ตรี 
สูงกว่า 
ป.ตรี 

ผู้รับใบอนุญาต - 1 - 1 - 8 
ผู้จัดการ - 1 - - 1 1 
ผู้อ านวยการ - ๑ - - ๑ 8 
ครู (บรรจุ) - 26 - 24 2 5.11 
บุคลากรทางการ 
ศึกษา 

5 34 13 26 - 3.13 

ครูต่างประเทศ - 1 - 1 - 5 
รวม       69 5 64 13 52 4 5.04 
ร้อยละ 7.25 92.75 18.85 75.37 5.78 - 
พนักงาน    12 3 9 12 - - 2.41 
รวมท้ังหมด 8 73 25 52 4 - 
ร้อยละ 9.88 90.12 30.86 64.20 4.94 - 
 

- จ านวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ................59............... คน คิดเป็นร้อยละ .......85.51........  
- จ านวนครูที่สอนตรงความถนัด ............10.............. คน คิดเป็นร้อยละ .........14.49...... 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 

mailto:avemaria_amnat@hotmail.com
http://www.aveamnat.ac.th/
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3. ข้อมูลนักเรียน 
  จ านวนนักเรียนจ าแนกตามระดับช้ันเรียน เพศ (ข้อมูล ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2561) 

จ านวนนักเรียน 

ระดับช้ัน 
เพศ 

รวม(คน) 
ชาย หญิง 

เตรียมอนุบาล 26 26 32 
รวมเตรียมอนุบาล 26 26 52 

-ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 67 49 116 
-ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 62 51 113 
-ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 73 75 148 

รวมอนุบาล 202 175 377 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 50 64 114 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 46 67 113 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 55 38 93 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 45 48 93 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 47 40 87 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 37 47 84 

รวมประถมศึกษา 280 304 584 
รวมท้ังส้ิน 508 505 1,013 

 
4. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
สถานศึกษา   
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ รองชนะเลิศ Best Practice ระดับภาค 

เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้
เพลงและเกม 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 
จังหวัดอุบลราชธานี 

ชนะเลิศ Best Practice ระดับจังหวัด 
เรื่อง การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้
เพลงและเกม 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ านาจเจริญ 

รางวัลเหรียญทอง  
การแข่งขันปั้นดินน้ ามัน  

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันฉีก ตัด ปะ 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech) 

กระทรวงศึกษาธิการ 

รางวัลเหรียญทอง 
การเล่านิทานประกอบส่ือ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

รางวัลเหรียญทอง 
การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้บริหาร   

นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล 

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น  ประจ าปี  
2561 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
อ านาจเจริญ 

รางวัล “ครูเอกชนดีเด่น” (Private 
Teacher Award) ประจ าปี 2562 

สมาคมคณะกรรมการ
ประสานและส่งเสริม
การศึกษาเอกชนจังหวัด
อ านาจเจริญ 

ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในการ
ด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครู   
นางวิจิตรา   แสงสา ครูผู้สอนดีเด่น ระดับปฐมวัย คุรุสภา 

นางสาวสมปอง  นิลเนตร 
รางวัลเชิดชูเกียรติครู ผู้สอนดีเด่นระดับ
ปฐมวัย 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวสุนันทา  คณะมูล 
รางวัลเชิดชูเกียรติครู ผู้สอนดีเด่นระดับ
ปฐมวัย 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ านาจเจริญ 

นางสาวพินิจนันท์  ธรรมใจใส 
รางวัลเชิดชูเกียรติครู ผู้สอนดีเด่นระดับ
ปฐมวัย 
 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อ านาจเจริญ 

นักเรียน   

เด็กชายอธิวัฒน์  กิจวาศน์ 
เด็กชายพัชรพล  ภูสิตลิต 
เด็กหญิงสุพิชญา  สิงห์จันทร์ 

รางวัลระดับเหรียญทอง  กิจกรรมปั้นดิน
น้ ามัน ระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 1 - 3  
ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน  
ครั้งท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แซ่โคว 
เด็กหญิงศิริญาภา  พันธ์สุวรรณ 
เด็กหญิงธิชานันท์  อุ่นทวง  

รางวัลระดับเหรียญทอง   
กิจกรรมฉีก ตัด ปะกระดาษ  
ระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 1 – 3 
ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 
 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กหญิงณัฏฐ์ชญาภา  บุญหลง รางวัลระดับเหรียญทอง   

กิจกรรมวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน  
ระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 1 – 3 
ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน  
ครั้งท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายชัยวิชญ์  พลมณี รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ 
(Speech) ระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 1 – 3  
ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน  
ครั้งท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 

กระทรวงศึกษาธิการ 

เด็กชายเรืองรัชพงศ์  จันทพันธ์ รางวัลระดับเหรียญทอง  
กิจกรรมการแข่งขันเล่านิทานประกอบส่ือ 
ระดับช้ันปฐมวัยปีท่ี 1 – 3  
ในการแข่งขันทักษะวิชาการและประกวด
ส่ิงประดิษฐ์นักเรียน โรงเรียนเอกชน  
ครั้งท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

ตอนที่  2  ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของเด็ก 
 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมออกก าลังกายก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดแทรกการเรียนภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีนโดยการใช้เพลง เต้นและเล่นเกม การจัดกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กมีร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและ
ดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

สรุปน้ าหนักนักเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับ น้ าหนักเฉลี่ย 
สูงกว่าเกณฑ์  

(ร้อยละ) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

(ร้อยละ) 
ต่ ากว่าเกณฑ์  

(ร้อยละ) 
อนุบาล  1 16.85 20.32 79.48 0.20 
อนุบาล  2 18.94 25.48 72.33 2.19 
อนุบาล  3 21.31 18.16 81.00 0.85 

รวม 19.03 21.32 77.60 1.08 
 

 
 

สรุปส่วนสูงนักเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับ ส่วนสูงเฉลี่ย 
สูงกว่าเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(ร้อยละ) 
ต่ ากว่าเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
อนุบาล  1 101.47 29.83 70.17 0.00 
อนุบาล 2 109.08 40.91 59.09 0.00 
อนุบาล 3 115.18 13.98 84.32 1.70 

รวม 108.57 28.24 71.19 0.57 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

 
2. จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach  เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและ

ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา ซึ่งการท าโครงงานร่วมกัน ท าให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือ
ตนเองได้  มีความสามารถในการส่ือสาร  มีทักษะการคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยฟังค าแนะน าจาก
ครูผู้สอน การจัดโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาด้านสังคมและเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคม 

สรุปผลการด าเนินการ โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 

 
 
จากกราฟ สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ของนักเรียน    

ช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา  2561 สรุปได้ว่า นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี 2  มีผลการด าเนินการตามโครงการ     
มากท่ีสุด ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือ นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี 3  ร้อยละ 96.60 และ นักเรียนช้ันปฐมวัยปีท่ี 1  
ร้อยละ  96.00 ตามล าดับ และสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการนี้ คิดเป็นร้อยละ  96.67 

3. จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM  การบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยสอนและศึกษา
ลักษณะทางกายภาคของพืช ส ารวจธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน บูรณาการคณิตศาสตร์โดยสอดแทรก
การจ าแนกรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต การเปรียบเทียบ การวัด การจัดล าดับ บูรณาการเทคโนโลยีโดยสอนเด็กผ่าน
ทางเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันต่างๆท่ีเป็นเทคโนโลยี เช่น รถยนต์ เครื่องบิน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ      
ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด การส่ือสาร การแสวงหาความรู้ การใช้เทคโนโลยี       
กล้าแสดงออก   

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

อนุบาล  1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

10
1.

47
 

10
9.

08
 

11
5.

18
 

10
8.

57
 

29
.8

3 

40
.9

1 

13
.9

8 

28
.2

4 

70
.1

7 

59
.0

9 84
.3

2 

71
.1

9 

0.
00

 

0.
00

 

1.
70

 

0.
57

 

ส่วนสูงเฉลี่ย 

สูงกว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละ) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
(ร้อยละ) 
ต่ ากว่าเกณฑ์ 
(ร้อยละ) 

95.00

95.50

96.00

96.50

97.00

97.50

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 รวม 

96.00 

97.50 

96.60 96.67 



 11 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

4. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการจัดโครงการ           
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา มีพัฒนา
ทางด้านอารมณ์-จิตใจ สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงได้อย่างเมาะสมกับวัย 

 
สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ปีการศึกษา  2561 

ระดับ 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 

หมายเหตุ ด้านร่างกาย 
(ร้อยละ) 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
(ร้อยละ) 

ด้านสังคม 
(ร้อยละ) 

ด้านสติปัญญา 
(ร้อยละ) 

อนุบาล 1 97.89 98.15 97.85 97.89  
อนุบาล 2 96.48 96.54 95.63 94.97  
อนุบาล 3 95.05 97.04 95.03 95.20  
สรุปรวม 96.47 97.24 96.17 96.02  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

3. จุดเด่น 
1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
1. เด็กบางคนยังมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เด็กควรได้รับการพัฒนาท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็กมี

ทักษะท่ีดีขึ้นในระดับช้ันต่อไป 
2. การจัดโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม ควรค านึงถึงความสามารถ ปัญหาและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาท่ีดียิ่งขึ้น 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเยี่ยม 

1. จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach  เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู้จักแก้ปัญหา 

2. จัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการจัดโครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. โรงเรียนจัดท าหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมการพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์
จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  

2. โรงเรียนมีครูประจ าช้ันท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็ นรายบุคคล           
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับเด็กและผู้ปกครอง        
มีการจัดสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกห้องเรียนท่ีค านึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือ    
ส่ือในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้   

3. โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ ได้จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ      
ต่อการจัดประสบการณ์ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกซึ่งจ าเป็นเอื้อประโยชน์ และอ านวยความสะดวกต่อการพัฒนา
เด็ก  ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น        
จัดให้มีห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์ จัดให้มีอุปกรณ์ ของเล่น ของใช้ เครื่องนอน  
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยจัดให้เหมาะสม สะอาด ปลอดภัย ให้มีมุมหนังสือมุมประสบการณ์ท่ีจ าเป็น     
ต่อพัฒนาการของเด็ก ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ท่ีเหมาะสมปลอดภัย    
จัดให้มีพื้นท่ีส าหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ท าความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ าห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก  

4. จัดส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

5. ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์       
ท่ีสถานศึกษาก าหนด  จัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย      
มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินงานและจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองประจ าปี  และน าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 
 
3. จุดเด่น 

1. มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมการพัฒนาการท้ัง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

2. ครูมีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้าน เช่น ด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ด้านวิชาการ       
ด้านคุณธรรม มีการสัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ      
เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
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4. มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

5. บริหารจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา  โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
 
4. จุดควรพัฒนา 

1. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทุกวัน จัดบรรยากาศในช้ันเรียนต้องดึงดูดความสนใจของเด็ก และ
พัฒนาการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย ทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมพัฒนาครูพี่เล้ียงเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย  หรือท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  วิเคราะห์สังเคราะห์ และ
สามารถพัฒนาตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไป 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือดีเยี่ยม 
 การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
และร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น  

 
 

มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
 
๒. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. น ากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  เพื่อให้ผู้เรียนได้
ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือท า สามารถเรียนรู้ เล่มและปฏิบัติได้อย่างมี
ความสุข   

2. ใช้กระบวนการพัฒนาและการด าเนินงานภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม”และด าเนินการ
ตามแนวการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เก่ง  ดี   มีสุข” เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาท้ังทางด้าน
ร่างกาย   อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

3. มีจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย โดยมี
คอมพิวเตอร์  ห้องศูนย์ส่ือต่างๆ ห้องภาษาจีน  ห้องประกอบการท่ีกว้างขวาง มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  
มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  

4. ด าเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และ
พัฒนาเด็ก ส่งผลเด็กมีพัฒนาการด้านต่างๆ สูงขึ้น 
 
๓. จุดเด่น  

1. น ากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้เด็กมีความสุขใน
การท ากิจกรรมและการเรียนรู้ในทุกๆด้านท าให้เด็กมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและมีการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือ
ปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิ ดความมีน้ าใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย       
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เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน  มีมุมส่งเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียน
การสอน 

3. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ เด็กทุกคนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมกับวัย 
และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานท่ี      
เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ส่งผลใหเ้ด็กระดับปฐมวัย มีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้
เหมาะสมกับวัย 

 
๔. จุดควรพัฒนา   
  จัดกิจกรรมส่งเสริมใหเ้ด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยเหลือ แบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้น 
 
๕. การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี หรือ ดีเยี่ยม 

1. ครูและบุคลากรสามารถน ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ  แบบ Active Learning มาใช้ในการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ได้ 

2. ครูสามารถน าความรู้ท่ีได้น ามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและครูทุกคนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ 
 
 
 
2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
 
1. ระดับคุณภาพ :  ยอดเยี่ยม 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 2.1  วิธีการพัฒนา/ผลท่ีเกิดจากกการพัฒนา 
  มาตรฐานท่ี ๑ : ด้านคุณภาพเด็ก ได้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กท้ัง 4 ด้าน ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-
จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญามีสุขนิสัยท่ีดี กล้าแสดงออกทางอารมณ์ได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานแสวงหา
ความรู้ และใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
  มาตรฐานท่ี ๒ : ด้านกระบวนการการบริหารและการจัดการ จัดครูท่ีมีความเพียงพอกับช้ันเรียน จัด
สภาพแวดล้อมและส่ือการเรียนรู้และจัดให้มีส่ือเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้สนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
  มาตรฐานท่ี ๓ : การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุก
ด้านอย่างสมดุล สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเรียนผ่านการเล่นได้อย่างมีความสุข มีการจัดบรรยากาศท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้ 
 
     2.2 ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ท่ีสนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
          - โครงการ/กิจกรรม  
          - กิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 
          - เกียรติบัตร 
          - รูปภาพ 
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3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก 1 ระดับ 
3.1 คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการท่ี 2 โครงการหนูน้อยคนเก่ง 

 แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการท่ี 3 โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ 
 โครงการท่ี 4 โครงการ1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
 โครงการท่ี 5 โครงการงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 

แผนปฏิบัติงานที่ 4  โครงการท่ี 6 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ   
แผนปฏิบัติงานที่ 5 โครงการท่ี 7 โครงการการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
 

3.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ  

มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
แผนปฏิบัติงานที่ 2  โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 

ท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนรู้และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 5  โครงการท่ี 5 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 

3.4 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ 
Project Approach การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ (STEM)  

แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการท่ี 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 แผนปฏิบัติงานที่ 4  โครงการท่ี 4 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5  โครงการท่ี 5 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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ตอนที่  3 สรุปผลการพัฒนา 
 ผลประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนาใน
อนาคตและความต้องการการช่วยเหลือดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย
ท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 

3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร มีทักษะ
การคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

1.ด้านคุณภาพของเด็ก 
1. เด็กบางคนยังมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย 

เด็กควรได้รับการพัฒนาท่ีถูกต้องเหมาะสมกับวัย
เพื่อให้เด็กมีทักษะท่ีดีขึ้นในระดับช้ันต่อไป 

2. การจัดโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม ควร
ค านึงถึงความสามารถ ปัญหาและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาท่ีดียิ่งขึ้น 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีหลักสูตรปฐมวัยท่ียืดหยุ่น  ครอบคลุมการ

พัฒนาการท้ัง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์จิตใจ 
สังคม และสติปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและ
การลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 

2. ครูมีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่องในทุกๆ
ด้าน เช่น ด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ด้านวิชาการ   
ด้านคุณธรรม มีการสัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

3. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการ
เรี ยนรู้ อ ย่ า งมี คุณภาพและ จัดระบบเทคโน โลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการ
จัดการเรียนรู้ 

4. มีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มี
การ จัด ส่ิงอ านวยความสะดวกให้บริการ ด้าน ส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

5. บริหารจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุก
ฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา โดยให้มี
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนา
เด็กตามศักยภาพ 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูต้องเตรียมการสอนล่วงหน้าทุกวัน จัด

บรรยากาศในช้ันเรียนต้องดึงดูดความสนใจของเด็ก 
และพัฒนาการใช้ส่ือการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
ทันสมัยให้มากยิ่งขึ้น 

2. ส่งเสริมพัฒนาครูพี่ เ ล้ียงเด็กจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย  หรือท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  
วิเคราะห์สังเคราะห์ และสามารถพัฒนาตนเองให้สูง
ยิ่งขึ้นไป 
 

3.ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
1. น ากระบวนการเรียนการสอนแบบ Active 

Learning มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้ เด็กมี
ความสุขในการท ากิจกรรมและการเรียนรู้ ในทุกๆ      

3.ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่
ร่วมกันกับผู้อื่น ช่วยเหลือ แบ่งปันกับผู้อื่นมากขึ้น 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
ด้านท าให้เด็กมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและมีการจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลาย 

2. การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส่งเสริมให้เด็ก
ได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดย
ลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม  เพื่อก่อให้เกิด
ความมีน้ าใจ ความสามัคคี การแบ่งปัน และการรอคอย 
เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข การจัด
บรรยากาศในช้ันเรียนให้น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน  มีมุม
ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียน
ให้ ส ด ใส  และมี ส่ื อ ก า ร เ รี ยน รู้ ท่ี เ อื้ อ ต่ อก า ร จั ด
ประสบการณ์การเรียนการสอน 

3. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ 
เด็กทุกคนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้เหมาะสม
กับวัย และส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน
เพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอก
สถานท่ี  เพื่อแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ส่งผลให้เด็ก
ระดับปฐมวัย มีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ
ในการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 

3. แนวทางการพัฒนา 
1. จัดโครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
2. จัดโครงการหนูน้อยคนเก่ง 
3. จัดโครงการเด็กดีศรีอาเวฯ 
4. จัดโครงการ1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
5. จัดโครงการงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 
6. จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ  
7. จัดโครงการการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
8. จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชียวชาญทางวิชาชีพ  
9. จัดโครงการพัฒนาตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
10.  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
11.  จัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้และ

เพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
12.  จัดโครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 
13.  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
14.  จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ Project Approach การจัดการ

เรียนการสอนแบบบูรณาการ (STEM)  
15.  จัดโครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
16.  จัดโครงการสารสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
17.  จัดโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
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4. ความต้องการช่วยเหลือ 
 1. พัฒนากระบวนการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของอนาคต 
2. จัดสรรงบประมาณหรือโครงการอบรมสัมมนาหรือแจกส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ    
ให้โรงเรียนเอกชนอย่างท่ัวถึง 

 
     5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเยี่ยม 
   ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด      
Best Practice เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลงและเกมเป็น
กิจกรรม 
  
        6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
             -ไม่มี 
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ภาคผนวก   
         

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 22 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

 

 
ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับปฐมวัย 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  จึงได้ก าหนด
มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา  2561  ไว้ดังรายละเอียด
ท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2561 
 
 

                    
 
 
 
                  ลงช่ือ 

(นางสาวบวร  จ าปารัตน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 

เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของ
โรงเรียน ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพเด็ก ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
1.1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้  
  1) เด็กทุกคน/ร้อยละ 90 ของเด็กมีน้ าหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข 
  2)  เด็กทุกคน/ร้อยละ 90 ของเด็กเคล่ือนไหวร่างกายได้อย่างคล่องแคล่ว มีการประสาน
สัมพันธ์ของกล้ามเนื้อใหญ่ กล้ามเนื้อเล็ก และมีความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กประสาน
สัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ได้ตามวัยและปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
  3) เด็กทุกคน/ร้อยละ 90 ของเด็กดูแลสุขภาพอนามัยส่วนตน ได้แก่ ล้างมือก่อนรับประทาน
อาหารและหลังเข้าห้องน้ า  แปรงฟันหลังรับประทานอาหาร  ดูแลรักษาสุขอนามัยตนเอง 
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้เหมาะสมตามวัย และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
  4)  เด็กทุกคน/ร้อยละ 90 ของเด็กปฏิบัติตนตามข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย บอกโทษ
ของส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมาได้ ปฏิเสธส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา และหลีกเล่ียงต่อสภาวะท่ี
เส่ียงต่อโรค อุบัติเหตุภัย และส่ิงเสพติดได้ด้วยตนเอง และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัย 
  5)  พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทุกคน/ร้อยละ 90 ของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ชุมชน และทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการนักเรียน 
1.2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคม และการแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   1)  นักเรียนสามารถเคล่ือนไหวร่างกายท าท่าทางประกอบเพลงได้ดี  
1.3 มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
   1) เด็กมีพัฒนาด้านสังคมและเป็นสมาชิกท่ีดีของห้องเรียน 
1.4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
   1) ผู้เรียนมีทักษะการคิด การส่ือสาร การแสวงหาความรู้ การใช้เทคโนโลยี  
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
2.1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้องกับบริบทท้องถิ่น  
    1) มีการวิเคราะห์และน าผลการวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นของสถานศึกษาและทุกฝ่าย
ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
    2) หลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบครบถ้วน  ยืดหยุ่น  สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  และบริบทของท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมิน ก่อน-ระหว่าง และหลังการ
น าหลักสูตรสถานศึกษาไปใช้ระดับดีเย่ียม 
    3) สถานศึกษาออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเตรียมความพร้อมเทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย เช่น  การสอนแบบโครงการ การพัฒนากระบวนการคิด  การสอนท่ีเน้นทักษะ
กระบวนการทางสติปัญญา 
    4) สถานศึกษาส่งเสริมการจัดประสบการณ์ท่ีไม่เร่งรัดวิชาการ เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น
และการลงมือปฏิบัติตอบสนองความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติ เด็ก
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 ระดับปฐมวัย 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ค่าเป้าหมาย 
ความส าเร็จ 

กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว ชุมชน และท้องถิ่น 
2.2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 
     1) โรงเรียนมีครูเพียงพอครบทุกระดับช้ัน 
2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
     1) โรงเรียนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 
2.4  จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย และเพียงพอ 
     1) จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
2.5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรุ้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 
     1) โรงเรียนมีส่ือเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดส่ิงอ านวยความสะดวก
ให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนา
ครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
2.6 มีระบบบริหารคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 
     1) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา  โดยให้มีการประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
มาตรฐานที่ 3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
3.1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ  
     1) ครูทุกคน/ร้อยละ 90 ของครูวิเคราะห์ข้อมูลเด็กเป็นรายบุคคลและน าผลจากการ
วิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบการจัดประสบการณ์ 
     2) ครูทุกคน/ร้อยละ 90 ของครูน าผลการวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษามาก าหนดเป็นหน่วยการเรียนรู้ และจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ท่ี
ครอบคลุมกิจกรรมหลักท้ัง 6 กิจกรรม 
     3) ครูทุกคน/ร้อยละ 90 ของครูจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาเต็มศักยภาพไม่มุ่งเน้นการพฒันาด้านใดด้านหนึ่งโดยความ
ร่วมมือของพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง 
3.2 ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
     1) ครูน าเด็กท ากิจกรรมเคล่ือนไหวร่างกายประกอบเพลงหน้าเสาธง เด็กได้พัฒนาการทุก
ด้าน 
3.3 ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
     1) จัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และจัดส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
กับวัย 
3.4 ครูประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและน าผลการประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุง 
การจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
     1) น าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก ส่งผลเด็กมี
พัฒนาการด้านต่างๆสูงขึ้น 

หมายเหตุ การก าหนดค่าร้อยละ หรือระดับคุณภาพให้สถานศึกษาเป็นก าหนดเองตามบริบทและสอดคล้องกับ
การด าเนินงานของสถานศึกษา 
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 ระดับปฐมวัย 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

กรณพีิเศษ ครัง้ที่ 1 / 2561 
เม่ือวันที่  30  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ณ  หอ้งประชุม โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ    
 
 

ผู้มาประชุม  
๑. นางสาวบวร  จ าปารัตน์  ประธาน 
2. นางสาวอุดร  อาษาสุข   กรรมการ 
3. นายภวัต     รัตนบุญยกร  กรรมการ 
4. นายโชติ    ช่วงชิง   กรรมการ   
5. นางสาวรัศม ี  จิตต์เสนาะ  กรรมการ   
6. นางรัตนา   สาระคุณ  กรรมการ 
7. นายพงศกร  แสวงหา   กรรมการ 
8. นางสาวรัตนา    พันธ์วไิล   กรรมการและเลขานุการ 

  ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุมกรณีพิ เศษ               
และแจ้งคณะกรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับปฐมวัย            
ปีการศึกษา  2561  และขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ระดับการศึกษา        
ขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  2561  มีผลการประเมินดังนี้  
  ระดับปฐมวัย  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา 
ปรากฏผลการประเมินดังนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก มีผลการประเมิน ร้อยละ  96.48  อยู่ในระดับ      
ยอดเยี่ยม มาตรฐานท่ี  2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมิน ร้อยละ  94.88 อยู่ในระดับ       
ยอดเยี่ยม และมาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นส าคัญ มีผลการประเมิ น ร้อยละ 95.86 อยู่ใน
ระดับยอดเย่ียม   
  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานใน
รอบปีท่ีผ่านมา ปรากฏผลการประเมินดังนี้ มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับ      
ยอดเยี่ยม  มาตรฐานท่ี  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม            
และมาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเย่ียม 

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
                                  
                                      ลงช่ือ                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

     (นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล) 
 
 

                                ลงช่ือ                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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 ระดับปฐมวัย 

      (นางสาวบวร  จ าปารัตน์)  
 

 
หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 
 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  กรณีพิเศษ ครั้งท่ี 1/2561          
เมื่อวันท่ี  30  พฤษภาคม  2562  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา          
ระดับปฐมวัย  ปีการศึกษา 2561  ท้ังนี้  ให้ โรงเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ                
การจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

                  
 
 
 
                  ลงช่ือ 

(นางสาวบวร  จ าปารัตน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับปฐมวัย 

 
ค าสั่งที่ 38 / ๒๕61 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 
----------------------------------------------------- 

 ด้วยโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  ได้ปฏิบัติงานกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนพัฒนาคุณภาพของ
โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕61  โรงเรียนฯ ก าหนดการจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพื่อให้
การท างานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งต้ังคณะท างานได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามข้ันตอน   ดังต่อไปนี้     
 

1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ประกอบด้วย 
๑.  นางสาวบวร  จ าปารัตน์  ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวอุดร  อาษาสุข   รองประธานกรรมการ 
๓.  นายภวัต  รัตนบุญยกร  กรรมการ 
4.  นายโชติ  ช่วงชิง   กรรมการ 
5.  นางสาวรัศมี   จิตต์เสนาะ  กรรมการ 
6.  นางรัตนา  สาระคุณ  กรรมการ    
7.  นายพงศกร  แสวงหา   กรรมการ 
8.  นางสาวรัตนา พันธ์วิไล   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินคุณภาพภายในและรับรองรายงานผลการ

ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
 

2. คณะกรรมการอ านวยการ      
๑. นางสาวอุดร    อาษาสุข   ผู้จัดการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ   

 ๒. นางสาวรัตนา    พันธ์วไิล   ผู้อ านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
 3. นางสาวสุนทรี  สว่างวงค์          ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ   
 4. นางวิจิตรา  แสงสา              ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการ 
          5. นางสาวสุนันทา คณะมูล           ท่ีปรึกษาฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 5. นางสาวรัศมี             จิตต์เสนาะ         หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและบริหารงบประมาณ 

มีหน้าที่  ให้ค าปรึกษาแนะน า ตรวจสอบ ติดตาม  
 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน   ประกอบด้วย          
   ส่วนที่  1  บทสรุปผู้บริหาร   

1. นางสาวรัศมี          จิตต์เสนาะ  ประธานกรรมการ  
 2.  นางสาวลัดดาวัลย์    วงษ์อู่ทอง  กรรมการและเลขานุการ   

   ส่วนที่  2  รายงานผลการประเมินตนเอง 
        ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
            1. นางสาวปิยา  สีหาทนันท์  ประธานกรรมการ  
            2. นางสาววาสนา โมริพันธ ์  กรรมการ  
           3. นางวิจิตรา  แสงสา   กรรมการและเลขานุการ  
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        ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
         มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก     

1. นางสาวสุนันทา คณะมูล   กรรมการ   
2. นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส  กรรมการและเลขานุการ   

          มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. นางสาวอภิรดี เกตุกุล   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวปภัคศรา สุวะรักษ์          กรรมการและเลขานุการ  

      มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     
1. นางวิจิตรา  แสงสา   ประธานกรรมการ  
2. นางสาวสมปอง นิลเนตร           กรรมการและเลขานุการ  

        ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา 
   1. นางวิจิตรา  แสงสา       ประธานกรรมการ  
             3. นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส  กรรมการและเลขานุการ   
   ภาคผนวก   

1. นางสาววาสนา โมริพันธ์       ประธานกรรมการ  
2. นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม       กรรมการ   

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
 
4. คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ และจัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 

1. นางสาววาสนา โมริพันธ ์  ประธานกรรมการ  
2. นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม   กรรมการ   
3. นางสาวลัดดาวัลย์    วงษ์อู่ทอง  กรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลท่ีประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ  

โครงการ/กิจกรรม เข้าสู่ระบบการจัดท าเอกสารรูปเล่ม 
 
  ขอให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีตามค าส่ัง ศึกษาหาข้อมูลในการท างานและปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบบรรลุ            
ตามจุดประสงค์ทุกประการ 
  
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง   ณ  วันท่ี   1  มีนาคม  2562 
 
                ลงช่ือ…………………………………… 
                              (นางสาวรัตนา     พันธ์วิไล) 

              ผู้อ านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 


