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ค าน า 
 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา
ของโรงเรียน  ท่ีสะท้อนให้เห็นภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นตามบริบทของโรงเรียน ซึ่งมีองค์ประกอบ  2  ส่วน  ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 บทสรุปของผู้บริหาร  ส่วนท่ี  2  รายการผลการประเมินตนเอง และภาคผนวก  โดยมีวัตถุประสงค์     
เพื่อน าเสนอรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
และเป็นการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป  

 

   

   
   
   

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

         หน้า 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่  ๑   บทสรุปของผู้บริหาร       1 
  ตอนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา     1 
  ตอนท่ี 2 การน าเสนอผลการประเมินตนเอง    1 
ส่วนที่  ๒   รายงานผลการประเมินตนเอง      3 
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- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

 
 

 
 

 



 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ รหัส  37100012  ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๒ หมู่  ๙ ถนน ชยางกูร  

ต าบลโนนหนามแท่ง   อ า เภอเมือง   จังหวัดอ านาจเจริญ รหัสไปรษณีย์  ๓๗๐๐๐ สังกัดส านักงาน -                 
คณะกรรมการส่ง เสริมการศึกษาเอกชน  โทรศัพท์ ๐๘ -๐๗๓๔ -๙๔๐๗  โทรสาร ๐๔๕ -๕๒๓ -๑๑๘                                     
E-mail : avemaria_amnat@hotmail.com  website : www.aveamnat.ac.th 

ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัย ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3
ปัจจุบันเปิดสอนระดับช้ันปฐมวัย ถึง ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน   979  คน  จ านวนบุคลากร
ของโรงเรียน  60  คน 

 

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

2.1 คุณภาพของผู้เรียน 
๑. รายงานผลการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน 
2. รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
3. รายงานผลการประเมินความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสารและการคิดค านวณ
4. รายงานผลการประเมินความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย 
    แลกเปล่ียนความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
5. รายงานความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
6. รายงานผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) 
7. รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

2.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑. แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
๒. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
๓. มาตรฐานสถานศึกษาการประเมินภายใน 
๔. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) 
5. การแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 
    กลุ่มสาระฯ กระบวนการ (PLC) 

2.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
2. แผนการสอน 
3. การนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
4. การเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active Learning และ Project Approach 
5. เครื่องมือการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ 
6. รายงานผลการจัดการเรียนรู้ 
7. ผลการแข่งขันและผลงานผู้เรียน 

ส่วนที่ 1  
บทสรุปของผู้บริหาร 
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2 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3) โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการท่ี 1 โครงการหนึ่งห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการท่ี 2 พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน/กิจกรรมเด็กดีศรี
อาเวฯและกิจกรรมงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการท่ี 3 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางวิชากิจกรรมวันวิชาการ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการท่ี 4 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระ       
การเรียนรู้ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการท่ี 5 โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active 
Learning และ Project Approach 

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 โครงการท่ี 6 โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้ังในและต่างประเทศ 
 

 3.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

เชียวชาญทางวิชาชีพ  
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา

ก าหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการท่ี 5 โครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 
 

3.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการท่ี1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ท่ีทันสมัยน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และบรูณาการทุกรายวิชา 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการท่ี 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการท่ี 4 โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระฯ กระบวนการ PLC 
  
     ลงช่ือ.............................................. 
            (นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล) 
          ผู้อ านวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 
            วันท่ี  10  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562 



 

 

3 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 
1. ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

ช่ือโรงเรียน โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ รหัส  37100012  ต้ังอยู่เลขท่ี ๓๒ หมู่  ๙ ถนน ชยางกูร
ต าบลโนนหนามแท่งอ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ ๓๗๐๐๐  สังกัดส านักงานคณะกรรมการ-
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์๐๘-๐๗๓๔-๙๔๐๗ โทรสาร๐๔๕-๕๒๓-๑๑๘ 
E-mail : avemaria_amnat@hotmail.com  website : www.aveamnat.ac.th 

ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ เปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัยถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบัน
เปิดสอนระดับช้ัน ปฐมวัย ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 จ านวนนักเรียน   979  คน  จ านวนบุคลากรของ
โรงเรียน  60  คน 

 
2. ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 

1) จ านวนบุคลากรจ าแนกตามต าแหน่ง เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในต 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...... 

- สาขาท่ีขาดแคลนครู 
    - วิชาคณิตศาสตร์   จ านวน………1….……คน     - วิชาวิทยาศาสตร์   จ านวน………1….……คน 
    - วิชาสังคมศึกษา จ านวน………1….……คน     - วิชาศิลปะ  จ านวน………1….……คน 
 

ส่วนที่ 2 
รายงานผลการประเมินตนเอง 

mailto:avemaria_amnat@hotmail.com


 

 

4 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2) จ านวนครูผู้สอนแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้และค่าเฉล่ียจ านวนช่ัวโมงในการสอนของครู 1  คน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ จ านวน (คน) ช่ัวโมงสอนเฉล่ีย/คน/สัปดาห์ หมายเหตุ 

-ภาษาไทย 6 22  
-คณิตศาสตร์ 2 22  
-วิทยาศาสตร์ 4 22  
-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 4 22  
-สุขศึกษาพลศึกษา 2 22  
-ศิลปะ 3 22  
-การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2 22  
-ภาษาต่างประเทศ 8 22  
   
 
3. ข้อมูลนักเรียน 

1) 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 
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2) จ านวนนักเรียนพิการ ลักษณะพิเศษ จ าแนกตามคุณลักษณะ 

ระดับช้ัน 
คุณลักษณะ 

พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ 
-ช้ันอนุบาลปีท่ี 1 - - - 
-ช้ันอนุบาลปีท่ี 2 - - - 
-ช้ันอนุบาลปีท่ี 3 1* - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 1** - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 2 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 - - - 
-ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 2*** - - 

รวม 4 - - 
หมายเหตุ :  *   พิการทางด้านร่างกาย 
  **  พิการทางการได้ยินและการพูด 
  *** พิการทางพฤติกรรมและด้านร่างกาย 
 

3) จ านวนนักเรียนในแต่ละระดับช้ันเรียนท่ีผ่าน/ไม่ผ่าน การประเมินความสามารถด้านการอ่าน การเขียน 
การคิดค านวณ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ทักษะตามหลักสูตร และมีสุขภาพตามเกณฑ์ 
 

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน 

ระดับชั้น 
จ านวน นร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ(ร้อยละ) 
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน) 

ดีเยี่ยม ดี พอใช ้ ปรับปรุง 
ประถมศึกษาปีท่ี๑ 114 96.43 3.45 0.11 - 
ประถมศึกษาปีท่ี๒ 113 95.44 4.44 0.11 - 
ประถมศึกษาปีท่ี๓ 93 96.90 3.13 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๔ 93 97.51 1.43 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๕ 87 92.90 7.09 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 88.08 11.91 - - 

เฉล่ียร้อยละ 100 95.50 5.24 0.03 - 
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ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

ระดับชั้น 
จ านวน น.ร.

ทั้งหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์) 

ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี๑ 114 114 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๒ 113 113 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี๓ 93 92 1 - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 93 93 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 87 87 - - - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 84 - - - 

รวม 584 583 - - - 
เฉล่ียร้อยละ 100 97.20 2.80 - - 

 
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับช้ัน 
จ านวน นร.

ท้ังหมด 

จ านวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ 
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
ประถมศึกษาปีท่ี๑ 114 114 - 
ประถมศึกษาปีท่ี๒ 113 113 - 
ประถมศึกษาปีท่ี๓ 93 93 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ 93 93 - 
ประถมศึกษาปีท่ี ๕ 87 87 - 
ประถมศึกษาปีท่ี 6 84 84 - 

รวม 584 583 - 
เฉล่ียร้อยละ 100 100 - 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ค่าเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6             
ปีการศึกษา  2561  จ าแนกตามรายวิชา 
 

 
 
  เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนน การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ของโรงเรียนกับ
ระดับจังหวัด ระดับสังกัด สช. และระดับประเทศ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี  6  ปีการศึกษา  2561  สอบได้
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าทุกระดับทุกรายวิชา และวิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.06   
รองลงมาคือวิชาอังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 55.82 วิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  46.28  และวิชาวิทยาศาสตร์  
คิดเป็นร้อยละ 44.24 
 
 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

จ าแนกตามรายวิชาย้อนหลัง 3 ป ี

คะแนน
เฉลี่ย 

ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
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ระดับ
โรงเรียน 

62.03 53.37 47.95 59.13 52.81 47.36 42.59 61.54 63.06 46.28 44.24 55.82 

ระดับ
จังหวัด 

50.60 36.26 39.14 29.47 43.36 34.04 37.51 31.51 52.56 33.78 37.80 34.00 

ระดับ
สังกัดสช. 

56.52 46.27 44.34 45.04 50.30 42.06 42.18 46.56 59.59 43.10 43.24 49.29 

ระดับ 
ประเทศ 

52.98 40.47 41.22 34.59 46.58 37.12 39.12 36.34 55.90 37.50 39.93 39.24 
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1.10 แหล่งเรียนรู้ 

1.ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของผู้เรียนเฉล่ียต่อปีการศึกษา   

 

   2.ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน จ านวนการเข้าใช้ห้องสมุดของผู้เรียนเฉล่ียต่อปีการศึกษา       
ภูมปิัญญาท้องถิ่นปราชญ์ชาวบ้าน 

ล าดับ รายการ จ านวนนักเรียน หมายเหตุ 
1 ทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์ 13  
2 ศึกษาดูงาน ICTณ โรงเรียนอ านาจเจริญ  20  
3 ทัศนศึกษานักเรียนคาทอลิก ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล 

อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 
11  

4 ลงพื้นท่ีหาข้อมูลการท าโครงงาน ณ ชุมชนบ้านนาหมอม้า 
ต.นาหมอม้า อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

3  

5 เชิญวิทยากรท้องถิ่นบ้านนาหมอม้าต.นาหมอม้า อ.เมือง  
จ.อ านาจเจริญ ให้ความรู้และสาธิต การทอเส่ือ สินค้า OTOP 

584  

6 ลงพื้นท่ีหาข้อมูลการท าโครงงาน ณบ้านปลาค้าว ต.ปลาค้าว 
 อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

3  

7 ทัศนศึกษาดูงานนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ณ เพลาเพลิน เขา
กระโดง สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ 

84  

8 โครงการการศึกษาเพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน 87  
รวม 805  
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3. รางวัลที่โรงเรียนได้รับ 
ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

สถานศึกษา   

โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภาค 
โครงงานภาษาอังกฤษ ในการประกวด
โครงงานนักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
โครง งานภาษา ไทยในการประกวด
โครงงานนักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
โครงงานประวัติศาสตร์ในการประกวด
โครงงานนักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
โครงงานคณิตศาสตร์ ในการประกวด
โครงงานนักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์ในการประกวด
โครงงานนักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ผู้บริหาร   

นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล 

รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตน
ตามมาตรฐานการปฏิบั ติ ง าน ดี เ ด่น  
ประจ าปี  2561 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวั ส ดิ ภ า พ ครู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ 

รางวัล “ครู เอกชนดีเด่น” (Private 
Teacher Award) ประจ าปี 2562 

สมาคมคณะกรรมการประสาน
และส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดอ านาจเจริญ 

ผู้ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงาน 
ในการด าเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครู   

นางสาวรัตนพร  ศิลาโคตร 

รางวัลครูผู้สอนภาษาอังกฤษดีเด่น   
ประจ าปี  2561 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวั ส ดิ ภ า พ ครู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ 

ครูที่ปรึกษานักเรียนได้รับรางวัล 
รองชนะ เ ลิศ  ระ ดับภาคและรางวั ล
ชน ะ เ ลิ ศ  ร ะ ดั บ จั ง ห วั ด  โ ค ร ง ง า น
ภาษาอังกฤษ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
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ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นางสาวพัชราวลัย  สังคลึก 
รางวัลครูท่ีปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงดีเด่น  ประจ าปี  2561 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวั ส ดิ ภ า พ ครู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาวศรุดาพันธุ์ดวงชุดา 
รางวัลครู ผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดีเด่น ประจ าปี  2561 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการและ
สวั ส ดิ ภ า พ ครู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาจังหวัดอ านาจเจริญ 

นางสาววราภรณ์ นุกาศรัมย์ 

ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  การประกวดโครงงาน
ภาษาไทยในการประกวดโครง งาน
นักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

นางลินดา  วันทาพรม 

ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  การประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์ในการประกวดโครงงาน
นักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาววชิราภรณ์  รุ่งเรือง 

ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

นางสาวพัชรี  บุตรสาร 

ครูท่ีปรึกษานักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ระดับจังหวัด  การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียนครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

นักเรียน   

เด็กหญิงศรัญญา พิชัยกุล 
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ 
โครงการTeaching Toys English 
Contest ปีท่ี 2  

สพฐ. ร่วมกับ  
บริษัท Teaching Toys จ ากัด 

เด็กชายธนพล   พิมพ์เทพ 
เด็กหญิงนันทิพร สิทธิโชติเลิศภักดี 
เด็กหญิงเพ็ญอักษร  ค าหงษา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 ระดับภาค 
การประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ      
ในการประกวดโครงงานนักเรียน 
ครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม  ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กชายเด็กชายริวจิ อิโตกาว่า 

เด็กชายภูมิพัฒน์  ไวยพันธ์ 
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด   
การประกวดโครงงานภาษาไทย 
ในการประกวดโครงงานนักเรียน 
ครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 

เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พรหมบุตร 
เด็กหญิงปิยธิดา เพร็ชโพธิ์ 
เด็กชายธนกร  ไชยมาตย์ 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด   
การประกวดโครงงานประวัติศาสตร์ 
ในการประกวดโครงงานนักเรียน 
ครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กชายณฐนนท์ สุขวงค์  
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชิตวงค์ 
เด็กหญิงศิริสุดา ลาภมากผล 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ในการประกวดโครงงานนักเรียน 
ครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ กาญจนสิงห์ 
เด็กหญิงธนภรณ์  หลวงมณี
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  จอมแก้ว 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด   
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 
ในการประกวดโครงงานนักเรียน 
ครั้งท่ี  16/2561 

มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์ 
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาญจนสิงห์ 
เด็กหญิงนันทิพร สิทธิโชติเลิศภักดี 

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหา
เยาวชนคนเก่ง ครั้งท่ี  14  

โรงเรียนปทุมราชวงศา   
จ.อ านาจเจริญ 

เด็กชายณฐนนท์  สุขวงค์ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงินวิชาคณิตศาสตร์ 
ในการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ 
ประจ าปี  2562  รอบแรก 

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

เด็กหญิงพิรานันท์  คณาเสน 
เด็กหญิงศิริลักษณ์ กาญจนสิงห์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง 
วิชาคณิตศาสตร์ในการแข่งขัน 
ทางวิชาการนานาชาติ  
ประจ าปี 2562 รอบแรก 

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

เด็กหญิงนันทิพร  สิทธิโชติเลิศภักด ี
เด็กหญิงปริยากร ศิริบูรณ์ 
เด็กหญิงปพิชญา พรพิพัฒน์ 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ  
ประจ าปี  2562  รอบแรก 

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

เด็กหญิงภัทรวดี  วรรณพัฒน์ 
เด็กหญิงนัฏฐณิชา  พรมจันทร์ 
เด็กหญิงปริชญา  พรพิพัฒน์ 
เด็กหญิงศุภาพิชญ์  คูณคณะ 
เด็กหญิงวารัตดา  กาญจนา 
เด็กชายรัตนภูมิ  มีทองแสน 
เด็กหญิงอัตภิกญาณ์  จูมจันทร์ 
เด็กหญิงสมิตานันท์  วรรณพัฒน์ 

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน วิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ  
ประจ าปี  2562  รอบแรก 

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล 
เด็กชายคัมภีรภาพ  จันเทวา 
เด็กหญิงฐิตาภรณ์  พิกุล 
เด็กชายพงศภัศ  แสงโชติ 
เด็กชายพิเชษฐไชย  บัวจูม 
เด็กชายภูริพัฒน์  โสมอินทร์ 
เด็กชายศรุต  ทิพารัฐกฤต 
เด็กชายสุพิชชา  ปลดเปล้ือง 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง  
วิชาวิทยาศาสตร์ ในการแข่งขัน 
ทางวิชาการ นานาชาติ  
ประจ าปี  2562  รอบแรก 

ส านักงานเขตพื้น ท่ีการ ศึกษา
ประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

 
 
5. ข้อมูลอาคารสถานที่  

ข้อมูลอาคารสถานท่ี ประกอบด้วย จ านวนอาคาร จ านวนห้องประกอบ 
  อาคารเรียนจ านวน ……3…….หลัง   อาคารประกอบจ านวน …...2......หลัง  
  ห้องน้ า………………1……………..หลัง  สระว่ายน้ า...............-................สระ    
  สนามเด็กเล่น.............1...........สนาม     สนามฟุตซอล……………1…..…….สนาม     
  สนามวอลเล่ย์บอล………1…...สนาม  สนามตระกร้อ…………1………..…..สนาม 
  บ้านพักพนักงาน…………1……..หลัง  ป้อมยาม…………1……..หลัง 
  โรงรถ.............................1........หลัง 

 
 
6. ข้อมูลงบประมาณ 

งบประมาณ (รับ-จ่าย) 
รายรับ บาท รายจ่าย บาท 
เงินงบประมาณ(เงินอุดหนุนรายหัว) 9,769,762.25 งบด าเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง 11,612,400.00 
เงินนอกงบประมาณ 3,522,175.00 งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 320,416.00 
เงินอื่นๆ(ระบุ) - งบอื่นๆ(ระบุ) 1,359,121.25 
รวมรายรับ 13,291,937.25 รวมรายจ่าย 11,353,820.70 

งบด าเนินการ/เงินเดือนเงินค่าจ้าง    คิดเป็นร้อยละ.........87.36..........ของรายรับ 
งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา     คิดเป็นร้อยละ...........2.41...........ของรายรับ 
งบอื่นๆ      คิดเป็นร้อยละ.........10.23...........ของรายรับ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

1. ผลการประเมินเป็นรายมาตรฐาน 

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 

1.  ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 

1. โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  มีกิจกรรม      
รักการอ่าน ผู้เรียนได้ท่องค าศัพท์ควบคู่กับการเขียนตามค าบอก  เน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกคน          
ให้อ่านออก เขียนได้ทุกระดับช้ัน นอกจากนี้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท้ัง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เน้นให้
ครูน าเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ให้มีการส่ือสาร คิด ค านวณผ่านการลงมือปฏิบัติจริง และการมี
ส่วนร่วม  ส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลการ 

ประเมินความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 

จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach มีกระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้ผู้เรียน
เกิดองค์ความรู้ ใหม่ๆและน าประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ ท่ียั่งยืนผ่าน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach  ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการท างาน ท าโครงงาน
น าเข้าไปสู่การเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆและสามารถส่งโครงงานเข้าแข่งขันในระดับจังหวัดและระดับภาค 
ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียนและส่ือสาร  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณ สามารถแลกเปล่ียนความคิดเห็นซึ่งกันและกันและแก้ปัญหาได้   

3. จัดให้มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ในทุกระดับช้ันเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้ เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองท าให้นักเรียนมีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6   จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

4. โรงเรียนจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเป็นฐานในการพัฒนาและใช้ข้อมูลผลการประเมินภายในและภายนอกเป็นฐานการพัฒนา ให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะต่าง ๆ ตามหลักสูตรเน้นความสามารถ ความถนัด ความต้องการของนักเรียน โดยก าหนดเนื้อหา
และเวลาเรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
ด้วยระบบการปฏิบัติท่ีชัดเจน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลต่อผู้บริหาร ผู้เรียน และผู้ปกครอง 
นอกจากนี้ได้จัดท าคลังข้อสอบ และเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวัดและการประเมินผล โดยฝ่ายวิชาการงานวัดผล
และประเมินผล และหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ติดตามก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ 
ได้แก่ กิจกรรมทดสอบระดับชาติ  กิจกรรมประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมการวัด และการ
ประเมินผลทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์  กิจกรรมสอนซ่อม
เสริม กิจกรรม Reading Time  กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง  ท่องสูตรคูณ  Dictation สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละของนักเรียนท่ีมีเกรดเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละ 
รายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไประดับ ป.1-ป.6 

 

 
ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT) ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี  3  ปีการศึกษา  2561 
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ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่ละรายวิชาในระดับ 3 ขึ้นไป  
ระดับ ป.1-ป.6 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละของคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบทางการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน (O-NET)  
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6   ปีการศึกษา 2561 

 
 

 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. โรงเรียนจัดให้มีการพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ โดยให้ครูจัดการเรียนการสอนบูรณาการคุณธรรม 

จริยธรรมในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา กิจกรรมงามอย่าง
ไทย งามอย่างอาเวฯ กิจกรรมวันไหว้ครู ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวข้างต้น เป็นกิจกรรมท่ีช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  ตามหลักสูตร 8 ข้อ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้         
อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ 

แผนภูมิแสดงร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
ร้อยละของการประเมินโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
 

จากแผนภูมิ สรุปผลการด าเนินงานและการประเมินโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ของนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ปีการศึกษา  2561 สรุปได้ว่า นักเรียนช้ัน ป.6 มีผลการด าเนินการตามโครงการมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 100 รองลงมาคือ ป.5 ร้อยละ 98.75  ป.4  ร้อยละ  97.50  ป.1  ร้อยละ  92.50   ป.2  ร้อย
ละ  90.00 และ ป.3  ร้อยละ  90.00  ตามล าดับ  และภาพรวมของผลการด าเนินงาน ร้อยละ  94.79    

 

2. ส่งเสริมให้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการความเป็นท้องถิ่นเข้าไปในการจัดการเรียนการสอน  เช่น 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกพืช ดูแลพืชสมุนไพรใน
ท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  สอดแทรกศิลปะไทย การแสดงพื้นบ้าน 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6 จ าแนกตามระดับคุณภาพ 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้ผู้เรียนยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล      
มีการรักษาสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีดี และแสดงออกอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และสามารถอยูร่่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ร้อยละผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

สุขภาวะทางจิต  ภูมิคุ้มกันและความเป็นธรรมต่อสังคมของนักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี  1 – 6  อยู่ในระดับดีเย่ียม 

 
 

แผนภูมิแสดงภาวะโภชนาการของนักเรียน ปีการศึกษา  2561 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนแบบโครงงาน Project Approach 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุผล 
ผู้เรียนมีศักยภาพมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกท่ีดี โดยพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียงและเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์และมีคุณธรรม-จริยธรรม มีจิตอาสาตามท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สามารถอ่าน เขียน วิเคราะห์วิชาการต่างๆ ได้  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉล่ีย
วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ 

3. ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามวัยและสามารถส่ือสารกับผู้ปกครองและชุมชนได้            
และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ 
 
4. จุดควรพัฒนา 
 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์     
มากขึ้น 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเช่ือมั่นในตนเอง สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ มีเหตุผล
มากขึ้น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการวางแผนในการท างานและสามารถน าความรู้ ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
 
5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีหรือดีเลิศ 
  1. จัดการเรียนการสอนแบบ  Project Approach              
  2. ใช้กระบวนการ PLC สะท้อนกลับหาปัญหาและพัฒนาไปพร้อมกัน ท าให้ผลการทดสอบระดับชาติ      
(O-NET)  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศและได้
อันดับหนึ่งของจังหวัดในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  
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มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 

1. ระดับคุณภาพระดับ :  ยอดเยี่ยม  
 

2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 
1. มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการท่ีเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจรบริหารงาน

คุณภาพ PDCA มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุมระดมความคิดเห็น
จากครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันก าหนดเป้าหมาย ปรั บวิสัยทัศน์ ก าหนดพันธกิจ กลยุทธ์    
ในการจัดการศึกษาโดยการจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  2559-2563 

2. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมท้ังจัดหาทรัพยากร งบประมาณ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร จัดท าคู่มือและกฎระเบียบต่างๆ  ด าเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินงาน
และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน        
นักเรียน 100 % มีการสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อน าผลมาพัฒนา       
การจัดการศึกษา 

3. มีการด าเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร  โดยทางโรงเรียนจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ น าไปสู่การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  โดยการส่งครูและบุคลากร   
เข้ารับการอบรมกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ ผู้เรียนได้ใช้ในการ 
ศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอก โดยมีโครงการโรงเรียนสีเขียว กิจกรรมซ่อมบ ารุง กิจกรรม 
ตาวิเศษ ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

6. การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) หรือ  ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ    
ได้มาตรฐาน  ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
 
3. จุดเด่น 

1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ
และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้   

2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตาม

มาตรฐานต าแหน่ง   
2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ไ ด้ และ

ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ ผู้ เรียนใฝ่เรียนรู้ ท่ัวถึง ทุก

กลุ่มเป้าหมาย 
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3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และ 
เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 

 
4. จุดควรพัฒนา 
 4.1 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียน
และสถานศึกษา 
 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อให้ เกิดความเข้มแข็งมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  
 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

1. ระดับคุณภาพ  :  ยอดเยี่ยม 
2. กระบวนการพัฒนาและผลการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active  Learning  เน้นพัฒนาความสามารถของผู้เรียนทุกคนโดยการ
ลงมือปฏิบัติจริง และการมีส่วนร่วม  มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อปรับการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับผู้เรียน  

2. จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้
ด้วยตนเองท้ังกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆและน า
ประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์และเกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ท่ียั่งยืน ท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลการเรียนดีขึ้น และสามารถน าความรู้ท่ีได้รับมาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. ครูปรับเปล่ียนวิธีการสอน จากท่ีเป็นการสอนแบบบรรยาย มาเป็นการบริหารจัดการช้ันเรียนแบบมีส่วน
ร่วม การออกแบบการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียน    
และสามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้และครูสามารถสะท้อนกลับผลการจัดการเรียนการสอนและน าไปพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้ 
 
3. จุดเด่น 

1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active  Learning สามารถตอบสนองความต้องการ และความสามารถ
ในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึงทุกคน 

2. ครูบริหารจัดการช้ันเรียนแบบมีส่วนร่วม ท าให้ห้องเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และนักเรียนรักท่ีจะมาโรงเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

3. ครูน านวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมท้ังส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
4. โรงเรียนให้ความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษของครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน 
5. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์            

วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ 
6. สถานศึกษาเอื้ออ านวยด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
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4. จุดควรพัฒนา 
1. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.1-ป.3 ด้านความสามารถพื้นฐาน ได้แก่ ด้านภาษา       

ด้านค านวณ และด้านเหตุผลส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 
2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน ป.4-ป.6ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีทักษะใน

การแก้ปัญหา มีความรักชาติและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมากขึ้น 
3. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีท่ีหลากหลายตามสภาพจริง สอดคล้องกับ

มาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติของวิชา 
4. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
 

5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
 1. กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นท้ังคนดี 
คนเก่ง กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
 2. ครูและบุคลากรทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Project  Approach  และสามารถสะท้อน
กลับหาปัญหาเพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้  
 3. โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักท่ีจะมาโรงเรียน และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
 4. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

23 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2. สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
1. ระดับคุณภาพ : ยอดเยี่ยม 
2. น าเสนอข้อมูลสนับสนุนผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการจัดอบรมเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และเชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญ
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา มาให้ความรู้และแนะน าแนวทางในการน าไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้เรียน 
 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะในการแก้ปัญหา
ด้วยวิธีของตนเอง สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสมเหตุผล ส่งเสริมให้ผู้เรียนกล้าแสดงออกจากกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยอยู่ในกรอบของคุณธรรม มีการพัฒนาความสามารถในด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ อย่าง
ต่อเนื่องส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ท่ีเพิ่มมากขึ้น สามารถวางแผนการท างานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันต่อไป 
 มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมาย กระบวนการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาอย่างชัดเจน ผู้บริหารมี
แนวทางในการวางแผนการพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้เช่ียวชาญทางวิชาชีพ ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการก ากับติดตาม 
ประเมินผลการบริหารจัดการการศึกษาอย่างเหมาะสม ชัดเจน เป็นระบบและต่อเนื่อง 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ครูมีกระบวนการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แนวทางการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิด

กระบวนการคิด วิ เคราะห์ แก้ปัญหาด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ในรูปแบบ ท่ีหลากหลาย 
ตามกรอบแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการบูรณา
การในรูปแบบโครงงาน สอดแทรกคุณธรรมให้กับผู้เรียนในรูปแบบการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ครูมีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพื่อให้เป็นครูมืออาชีพ มีการพัฒนาส่ือการสอนท่ีหลากหลาย และสร้างนวัตกรรมเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และยุติธรรม 

 
3. โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก ๑ ระดับ 

1. พัฒนาศักยภาพทีมงานบริหาร ครู บุคลากรทุกระดับ บนมาตรฐานสมรรถนะส าคัญต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษา 

๒. ประยุกต์ใช้ระบบบริหารแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จะต้องใช้หลักเกณฑ์โดยการสร้างจิตส านึกการ
บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น 

๓. พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายและเสมอภาคกัน สามารถสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และส่งเสริมให้ครูได้พัฒนาความสามารถในการจัดกระบวนการสอน ให้เป็นครูมืออาชีพ 

4. สร้างความตระหนักและรับผิดชอบต่อนโยบายมาตรฐานการศึกษา สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมท่ี
มุ่งเน้นคุณภาพการอยู่ร่วมกัน 

5. สร้างความเข้มแข็งในระบบคุณภาพการศึกษา เสริมสร้างศักยภาพแหล่งเรียนรู้ ICT และแหล่ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างหลากหลาย และพัฒนานวัตกรรม
กระบวนการใหม่ ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนให้สถานศึกษาเป็นองค์การแห่งนวัตกรรม และความสามารถ
ในการจัดการความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและมีการประยุกต์ ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สนองความต้องการตาม
เหตุการณ์และยุคสมัยในอนาคต 
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ตอนที่ 3 สรุปผลการพัฒนา 
 ผลประเมินตนเองของสถานศึกษาถือเป็นข้อมูลสารสนเทศส าคัญท่ีสถานศึกษาจะต้องน าไปวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เพื่อสรุปน าไปสู่การเช่ือมโยงหรือสะท้อนภาพความส าเร็จกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
และน าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ดังนั้น จากผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
สามารถสรุปผลการประเมินในภาพรวมของจุดเด่น จุดควรพัฒนาของแต่ละมาตรฐานพร้อมท้ังแนวทางการพัฒนา
ในอนาคตและความต้องการการช่วยเหลือดังนี้ 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
1. ด้านคุณภาพของผู้เรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ การสอนแบบโครงงาน Project Approach ผู้เรียนมี
ความรู้ ความสามารถในการคิดอย่าง เป็นระบบ คิด
สร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุผล 
ผู้เรียนมีศักยภาพมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกท่ีดี โดย
พัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียงและเป็นเลิศ
ทางวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกาย
แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ าหนักส่วนสูงตาม
เกณฑ์ และมี คุณธรรม -จริ ยธรรม  มี จิตอ าสาตาม ท่ี
สถานศึกษาก าหนด 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สามารถอ่าน 
เขียน วิเคราะห์วิชาการต่างๆ ได้  สามารถใช้เทคโนโลยีใน
การแสวงหาความรู้ ไ ด้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) มีคะแนนเฉล่ียวิชา
ภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชา
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศ 

3. ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามวัยและ
สามารถส่ือสารกับผู้ปกครองและชุมชนได้และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ 

1.ด้านคุณภาพของผู้เรียน 
1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ

ในการวิ เคราะห์และ คิดอย่า ง เป็นระบบคิด
สร้างสรรค์    มากขึ้น 

2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเช่ือมั่น
ในตนเอง สามารถตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ 
มีเหตุผลมากขึ้น 

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีการวางแผน
ในการท างานและสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้มากขึ้น 
 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. สถานศึกษามีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ี

ก าหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจน 

2. สถานศึกษามีแผนและด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสม
ครอบคลุมประเด็นหลัก ต่อไปนี้   

2.1 พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ทุกคน และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนและสถานศึกษา 
 2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาเพื่อให้ เกิดความ
เข้มแข็ งมี ส่ วนร่ วมรั บ ผิดชอบต่อผลการ จัด
การศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัด
การศึกษา 
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 
2.2 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญ

ทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง   

2.3 บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย น าไปประยุกต์ใช้ไ ด้ และ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบ 

2.4 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดี
และกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

3. ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและมีเครือข่ายความ
ร่วมมือในการร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา 
ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

4. สถานศึกษาก ากับ ติดตามและประเมินผลการ
บริหารและการจัดการศึกษาอย่างเหมาะสมชัดเจน และเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม 
3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1. จัดกิ จกรรมการ เรี ยนการสอนแบบ Active  
Learning ส าม ารถ ตอบสนอง คว าม ต้อ ง ก าร  และ
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างท่ัวถึงทุกคน 

2. ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาการสอน โดย
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project  Approach  
ท าให้ผู้เรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 

3. ครูบริหารจัดการช้ันเรียนแบบมีส่วนร่วม ท าให้
ห้องเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
และนักเรียนรักท่ีจะมาโรงเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข 

4. ครูน านวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมท้ังส่ือเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5. โรงเรียนให้ความส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษของ
ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน 

6. มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์            
วิ ช า วิ ท ย าศ า สต ร์ แล ะ วิ ช าภ าษ าอั ง ก ฤษ  สู ง ก ว่ า
ระดับประเทศ 

7. สถานศึกษาเอื้ออ านวยด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ี
ใช้ในการเรียนการสอน 

 

3.ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ 

1. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับ     
ช้ัน ป.1-ป.3 ด้านความสามารถพื้นฐาน ได้แก่      
ด้านภาษา  ด้านค านวณ และด้านเหตุผลส่งเสริม
ทักษะการคิดวิเคราะห์มากขึ้น 

2. ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในระดับช้ัน 
ป.4-ป.6 ให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี    
มี ทักษะในการแก้ปัญหา มีความรักชาติและ
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยมากขึ้น 

3. ครูควรวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ยน ด้วยวิ ธี ท่ีหลากหลายตามสภาพจริ ง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และธรรมชาติ
ของวิชา 

4. ครูควรน าภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 คุณภาพของผู้เรียน 

- จัดโครงการหนึ่งห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
- พัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยกิจกรรมเด็กดีศรีอาเวฯ/กิจกรรมงามอย่างไทย 

งามอย่างอาเวฯ 
- พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียนด้วยกิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ/กิจกรรม

วันวิชาการ 
- จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- จัดโครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ Active Learning และ Project 

Approach 
- จัดโครงการทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ท้ัง

ในและต่างประเทศ 
 

 3.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
- จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
- จัดโครงการพัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
- จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผู้เรียน 
- จัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ

เรียนรู้และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
- จัดโครงการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 
 

3.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
- จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ท่ีทันสมัยน ามาใช้ในการ

จัดการเรียนการสอน 
- จัดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์และบูรณาการทุกรายวิชา 
- จัดโครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย 
- จัดโครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนรู้ 5 กลุ่มสาระฯ กระบวนการ PLC 
 
4. ความต้องการช่วยเหลือ 

1. พัฒนากระบวนการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในสถานศึกษา เพื่อตอบสนองความต้องการของอนาคต 
2. จัดสรรงบประมาณหรือโครงการอบรมสัมมนาหรือแจกส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ     

ให้โรงเรียนเอกชนด้วย 
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5. การปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดี หรือดีเลิศ 
  1. จัดการเรียนการสอนแบบ  Project Approach              
  2. ใช้กระบวนการ PLC สะท้อนกลับหาปัญหาและพัฒนาไปพร้อมกัน ท าให้ผลการทดสอบระดับชาติ      
(O-NET)  วิชาภาษาไทย  วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ สูงกว่าระดับประเทศและได้
อันดับหนึ่งของจังหวัดในสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 3. การส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
 4. จัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นท้ังคนดี คนเก่ง 
กล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก  
 5. ครูและบุคลกรทุกคนสามารถจัดการเรียนการสอนแบบ Project  Approach  และสามารถสะท้อน
กลับหาปัญหาเพื่อน าไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้  
 6. โรงเรียนมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรียนรักท่ีจะมาโรงเรียน และเรียนรู้
อย่างมีความสุข 
 7. การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เหมาะสมตามวัย 
  
 6. ประเด็นที่ต้องการให้มีการประเมินผลการติดตามตรวจสอบจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
- ไม่มี 
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ภาคผนวก 
 

- มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน  
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
- ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
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ภาคผนวก 
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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 
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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 
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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 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
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)  



 

 

34 
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
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 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
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  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอ านาจเจริญ 

 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

        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 านาจเจริญ 


