
 
ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

เรื่อง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
เมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  
จึงได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา  
2561  ไว้ดังรายละเอียดท่ีแนบท้ายประกาศ ต่อไปนี้ 
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมายความส าเร็จ 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 

มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ยอดเย่ียม 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2561 

 

 
                  ลงช่ือ 

(นางสาวบวร  จ าปารัตน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
เร่ือง การก าหนดมาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
     ๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การส่ือสารและการคิดค านวณ 
         (1) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...90... ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน
ภาษาไทย ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับช้ันท่ี
โรงเรียนจัดท าขึ้น  
         (2) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ..90..ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ได้คะแนน ร้อยละ 65 ขึ้นไป ตามแบบการทดสอบการอ่าน ของแต่ละระดับช้ันท่ี
โรงเรียนจัดท าขึ้น  
         (3) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...90...ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบการเขียน ได้
คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไปตามแบบทดสอบการเขียนท่ีโรงเรียนจัดท าขึ้น  
         (4) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...90... ของผู้เรียนสามารถน าเสนอช้ินงาน และตอบค าถาม
เกี่ยวกับช้ินงานท่ีตนเองปฏิบัติได้ไม่ต่ ากว่าระดับคุณภาพ 3 จาก 5 ระดับ ในการประเมินผลการ
น าเสนอช้ินงานอย่างน้อย 2 ช้ิน/ภาคเรียน  
         (5) ผู้เรียนทุกคน/ร้อยละ...90...ของผู้เรียนช้ัน ป.1-ป.6 ผ่านการทดสอบทักษะการคิด
ค านวณ ได้คะแนนร้อยละ 60 ขึ้นไป ตามแผนทดสอบแต่ละระดับช้ัน ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
     ๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปล่ียนความ
คิดเห็น  และแก้ปัญหา 
     ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
     ๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการส่ือสาร 
     ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
     ๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     ๑)  การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 
     ๒)  ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
     ๓)  การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
     ๔)  สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน  

 
 
 
 

๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
๒.๓  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 



 

 

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เป้าหมาย

ความส าเร็จ 
     1) ครูบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม หรือสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่าง
น้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  

 

     2) ครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้พัฒนากลวิธ/ีเทคนิคการสอนอย่างน้อย 2 รูปแบบ  
     3) สถานศึกษาน าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนอย่างน้อย 5 เรื่องต่อป ี 
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 
     1) ครูบุคลากรสนับสนุนทุกคนได้รับการอบรมตรงตาม หรือสอดคล้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติอย่าง
น้อย 20 ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา  
     2) โรงเรียนมีห้องสมุด ห้องปฏิบัติการเพียงพอและจัดเวทีทางวิชาการให้เด็กนักเรียนทุกคน
ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปีการศึกษา  
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 
     1) โรงเรียนมรีะบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้อย่าง
เพียงพอและใช้ประโยชน์เต็มศักยภาพ  
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ระดับ...ยอดเยี่ยม... 
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้  
     1) ครูทุกคน/ร้อยละ...90...ของครูวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลและนาผลจากการ
วิเคราะห์มาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ และจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้  
     2) ครูทุกคน/ร้อยละ...90...ของครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
สถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ฯลฯ และการ
ปฏิบัติจริงผ่านการท าโครงงาน/กิจกรรม/การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริง และนักเรียนขยาย
ความคิดน าไปใช้ชีวิตได้  
๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 
     1) ครูทุกคนพัฒนาและใช้ส่ือการสอน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท่ี
สอดคล้องกับสาระท่ีสอนสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนุกในการเรียนรู้  
๓.๓  มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
3.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และน าผลมาพัฒนาผู้เรียน 
๓.๕  มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

 
 
 
 

หมายเหตุ   การก าหนดค่าร้อยละ หรือระดับคุณภาพให้สถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดเองตามบริบทและสอดคล้อง 
กับการด าเนินงานของสถานศึกษา 
 
 
 
 
 



 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   

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

ณ  ห้องประชุม 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 

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

ท่ีประชุม มีมติเห็นชอบ 
                                  
                                      ลงช่ือ                             ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

          (นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล) 
 
 

                                ลงช่ือ                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นางสาวบวร  จ าปารัตน์)  



 

 

 
หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 
 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ กรณีพิเศษ ครั้งท่ี 1/2561          
เมื่อวันท่ี  30  พฤษภาคม  2562  ได้ให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา          
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2561  ท้ังนี้ ให้โรงเรียนน าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินไปพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา และเผยแพร่ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและสาธารณชน 

 
 
 
                  ลงช่ือ 

(นางสาวบวร  จ าปารัตน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
ค าสั่งที่ 37 / 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. นางสาวอรัญญา          เหล็กเพชร   ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ   
 4. นางสาวสุภาภรณ์        ชินวงศ์      ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจการ 
           5. นางสาวรัตนพร           ศิลาโคตร    ท่ีปรึกษาฝ่ายอาคารสถานท่ี 
 5. นางสาวรัศมี              จิตต์เสนาะ   หัวหน้าฝ่ายอ านวยการและบริหารงบประมาณ 
 6. นางสาวศรัญญา          ชัยยะ          หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 

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. นางสาวศรัญญา  ชัยยะ  กรรมการและเลขานุการ  



 

 

        ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
           มาตรฐานที่  1  ด้านคุณภาพของผู้เรียน     

1. นางสาวเพชรวารินทร์   ศรีชมภู  ประธานกรรมการ   
2. นางสาวนัทธมน        พฤฒามาตย์        กรรมการ   
3. นางสาวกมลชนก         นนทะพรม       กรรมการและเลขานุการ   

            มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  
1. นางสาวศรุดา             พันธุ์ดวงชุดา    ประธานกรรมการ  
2. นางสาวพัชราวลัย        สังคลึก            กรรมการ   
3. นางสาวกิตติมา           โลหะสาร         กรรมการและเลขานุการ  

        มาตรฐานที่  3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     
1. นางสาวพัชรี  บุตรสาร  ประธานกรรมการ  
2. นางสาวณัฐณิชา       สุขเสน             กรรมการ   
3. นางสาวนภาวรรณ     ศรีหล้า               กรรมการและเลขานุการ  

        ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
1. นางสาวลินดา       วันทาพรม      ประธานกรรมการ 
2. นางสาวปวีณา      คันธะมาลา     กรรมการ    
3. นางสาวสุภาวดี     ผสมทรัพย์       กรรมการและเลขานุการ   

     ภาคผนวก   
1. นางสาววาสนา  โมริพันธ์      ประธานกรรมการ  
2. นางสาววันเพ็ญ  ทัดเทียม      กรรมการ   
3. นางสาวปิยะพร        หินอ่อน       กรรมการ    
4. นางสาวสุมินตรา       พลรักษ์        กรรมการและเลขานุการ  

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อจัดท ารายงานรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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 านาจเจ 



 

 

 

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 านาจเจริ 



 

 

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



 

 

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 าหนดเองตามบริบทและสอดคล้อง
กับการด าเนินงานของสถานศึกษ 



 

 

 

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 

  ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในการเข้าร่วมประชุมกรณีพิเศษ               
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 

      (นางสาวบวร  จ าปารัตน์)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  

ปีการศึกษา 2561 

 

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

                  

 

 

 

                  ลงช่ือ 

(นางสาวบวร  จ าปารัตน์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
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  

        ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

         มาตรฐานที่  1  คุณภาพของเด็ก     

4. นางสาวสุนันทา คณะมูล   กรรมการ   
5. นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส  กรรมการและเลขานุการ   

          มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ  

4. นางสาวอภิรดี เกตุกุล   ประธานกรรมการ  
5. นางสาวปภัคศรา สุวะรักษ์          กรรมการและเลขานุการ  

      มาตรฐานที่  3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นส าคัญ     

4. นางวิจิตรา  แสงสา   ประธานกรรมการ  
5. นางสาวสมปอง นิลเนตร           กรรมการและเลขานุการ  

        ตอนท่ี 3 สรุปผลการพัฒนา 

   1. นางวิจิตรา  แสงสา       ประธานกรรมการ  

             3. นางสาวพินิจนันท์ ธรรมใจใส  กรรมการและเลขานุการ   

 



 

 

   ภาคผนวก   

5. นางสาววาสนา โมริพันธ์       ประธานกรรมการ  
6. นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม       กรรมการ   

มีหน้าที่  รวบรวมข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อจัดท ารายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 

 

4. คณะกรรมการฝ่ายเลขาฯ และจัดท าเอกสารรูปเล่มรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา  
ประกอบด้วย 

4. นางสาววาสนา โมริพันธ ์  ประธานกรรมการ  
5. นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม   กรรมการ   
6. 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 

 


