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ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 

 
ตอนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ รหัส 37100012  
 ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๒  หมู่ ๙  ถนนชยางกูรตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  37000 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 08-0734-9407  โทรสาร 045-523-118                  
E-mail:avemaria_amnat@hotmail.com   Website : www.aveamnat.ac.th  ได้รับอนุญาตจัดต้ัง เมื่อปี  
พ.ศ.๒๕๕๔  เปิดสอนช้ัน ปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบันเปิดสอนช้ัน ปฐมวัย ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีนักเรียนจำนวน 952  คน  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร จำนวน 64 คนโดยแยกเป็นช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3   
จำนวน 354 คน  ครูและบคุลากร จำนวน 27 คนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน 598 คน  ครูและบคุลากร 
จำนวน 37  คน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ตอนที่ 2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 

๑.  มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม  
๒.  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเอง ตามระดับคุณภาพ 

2.1 คุณภาพของผู้เรียน 
  สถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนเพื่อ
เป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายเน้นการ
ปฏิบัติทักษะการทำงานร่วมกันและการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน(Project Approach) เน้นทักษะในการ
อ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการคิดคำนวณ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนา
เต็มศักยภาพ จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีส่ือและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย 
สุขภาพจิตดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทำให้นักเรียนมีทักษะในด้านการอ่าน การเขียนและการ
สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ละระดับช้ัน
นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น เป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้
และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดยนักเรียนร้อยละ 100 มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด นักเรียนร้อยละ 80 มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้ดำเนิดการจัดการเรียนการสอนตามเป้าหมายของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2562  ท่ีว่า“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที ่สมบูรณ์ทั ้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้ และทักษะที่จำเป็น เป็นคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคม
วัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรับรองสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติร่วมกันแกปัญหาสังคมและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข” ดังนั้น โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ จึงกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน 
 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  2) ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน  ด้าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ด้านการคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถ
ในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การ



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และการมีความรู้   ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้าน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนดและมี
สุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลายโดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การ
เขียน การสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษและด้านการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่
ระดับช้ัน มีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการ
ตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้
ได้ท้ังด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เช่ือมโยงองค์ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ เช่น 
แนวความคิด โครงการ โครงงาน ชิ้นงาน ผลผลิตความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมในด้านการเรียนรู้ การทำงาน อย่าง สร้างสรรค์และมี
คุณธรรม มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่น มีความก้าวหน้าในผลการ
ทดสอบระดับชาติ หรือผลการทดสอบอื่น ๆ  มีความรู้และทักษะพื้นฐานในการจัดการส่ิงต่าง ๆ  มีเจตคติท่ีดีพร้อม
ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นเพื่อการทำงานหรืองานอาชีพท่ีสุจริตต่อไป มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ
กติกาของสังคม  มีค่านิยมและจิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามของ
สังคม  มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาในด้านต่าง ๆ ของไทย  ยอมรับการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้าน เพศ วัยเช้ือ
ชาติ ศาสนา ภาษาวัฒนธรรม ประเพณี  มีการรักษาสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ และสังคม แสดงออกอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยมีความเข้าใจผู้อื่นและสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข  
 2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ เพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการ
คุณภาพของสถานศึกษาในโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหาผลการจัดการศึกษา
ท่ีผ่านมา โดยนำข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการกำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน ในการดำเนินการ
พัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี แผนกลยุทธ์ การดำเนิน งานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
วิชาชีพตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ โดยประเมินภาพความสำเร็จดังนี้   
   

โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีโรงเรียนกำหนดชัดเจนสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ความ
ต้องการของชุมชน ท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด รวมท้ัง
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพอย่างเป็นระบบ วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมีการบริหาร
อัตรากำลัง ทรัพยากรทางการศึกษาและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการนิเทศภายในเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษา มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ งานพัฒนาหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เน้นคุณภาพ
ผู้เรียนรอบด้าน เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและ
บุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้แก่ผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท้ังภายในและภายนอกห้องเรียน รวมทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม
ท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัย การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
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สนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ที ่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน จัดให้มีห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  

2.3  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยการดำเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรมอย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning) ให้ผู้เรียนเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและการปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการ
ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำ
ผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูทุกคนมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้
ส่ือและแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน 
ครูผลิตส่ือและนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกท้ังปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ สัดส่วนคะแนนแต่
ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ี
สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนท่ีเน้น
ทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน  ครูใช้สื่อการเรียนการสอน  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้และครูทุกคนต้องทำวิจัยในชั้นเรียน  ภาค
เรียนละ 1 เรื่อง มีการกำหนดประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ ดังนี้   
           1. ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใชใ้น
ชีวิตประจำวันได้มีแผนการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้
นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็นและแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอ
ผลงานและสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 

2. ครูใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษารวมท้ังนำภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาใช้นำไปในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ีหลากหลาย  ครูมีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิงบวก  เน้นการมีปฏิสัมพันธ์  ระหว่างเด็กกับครู  ครูกับเด็ก  เด็กกับเด็ก  ครูร่วมกันออกแบบการ
วัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างมีขั ้นตอน ใช้เครื ่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 
เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) และนำไปปรับปรุง / พัฒนาการจัดการเรียนรู้   

๓.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้มาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1 คุณภาพของผู้เรียน 

แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการท่ี 1 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน/กิจกรรมเด็กดศีรี
อาเวฯและกิจกรรมงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการท่ี 2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นเลิศทางวิชากิจกรรมวันวิชาการ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการท่ี 3 โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการActive 
Learning และ Project Approach 

แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการท่ี 4 โครงการ1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม/กิจกรรมค่าย
คุณธรรม 
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แผนปฏิบัติงานท่ี 5 โครงการท่ี 5  โครงการทัศนศึกษา กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ/กิจกรรมค่าย
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  กิจกรรมค่ายหุ่นยนต์ 

แผนปฏิบัติงานท่ี 6 โครงการท่ี 6 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ 

 3.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษา

กำหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม มี

ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานท่ี 4 โครงการท่ี 4 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 

 

3.3. กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
แผนปฏิบัติงานท่ี 1 โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นกระบวนการเรียนรู้

และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 2 โครงการท่ี 2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรสร้างนวัตกรรม

ใหม่ๆ ท่ีทันสมัยนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
แผนปฏิบัติงานท่ี 3 โครงการท่ี 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
แผนปฏิบัติงานท่ี 4  โครงการท่ี 4 โครงการการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อ

พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ทุก กลุ่มสาระฯกระบวนการ PLC 
แผนปฏิบัติงานท่ี  5  โครงการท่ี 5 โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการActive 

Learning และ Project Approach 
 

4. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
4.1 คุณภาพของผู้เรียน 

  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน  ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  จัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการสอนแบบโครงงาน Project Approach ได้แก่การ
แข่งขันโครงงานนักเรียนของมูลนิธิเปรม ติณณสูลานนท์ (ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ)และการแข่งขันโครงงาน
สารานุกรมไทย โดยใช้กระบวนการ PLC สะท้อนกลับหาปัญหาและพัฒนาไปพร้อมกัน ทำให้ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) ทุกกลุ่มสาระ  สูงกว่าระดับประเทศ ทุกปีการศึกษาและได้อันดับหนึ่งของจังหวัดอำนาจเจริญ 
  4.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนของนักบวชหญิง คณะรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี ผู้บริหารเป็นนักบวช
จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตด้วยความเป็นอยู่ที่พอเพียง การไม่
เบียดเบียน มองเห็นคุณค่าของทุกคนและผู้บริหารเป็นแบบอย่างตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ “รักและรับใช้”               
จะเห็นได้จากแผนพัฒนา กิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรม โดยเฉพาะคุณธรรมเกี่ยวกับการให้ เช่น
โครงการสร้างขวัญและกำลังใจครู เป็นโครงการที่ผู้บริหารไปเยี่ยมบ้านครูรวมถึงการส่งความสุขเนื่องในโอกาส
สำคัญต่าง ๆ กิจกรรมธารน้ำใจสู่ชุมชนเป็นกิจกรรมที่มอบของใช้ในชีวิตประจำวัน มอบสื่อการสอนคอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนเป็นประจำทุกปี อีกทั้งกิจกรรมเติมรักเติมสุข  ที่มอบสิ่งของที่จำเป็น
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 ๕ 
 

 

เลี้ยงอาหารให้กับผู้ต้องขังที่เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นกิจกรรมที่ไม่แบ่งแยกความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง
กิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้เป็นแนวทางการปฏิบัติตนของครูและนักเรียนที่นำไปสู่กิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมเด็กดีศรีอาเวฯ  งามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ จากกิจกรรมและโครงการทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น 
ล้วนได้ร ับแบบอย่างที ่ดีจากผู ้บริหาร ส่งผลให้ครูและนักเรียนซึมซับแบบอย่างที ่ดีน ี ้และนำไปปรับใช้ ใน
ชีวิตประจำวัน และครอบครัวสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณค่า 

 4.3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนมีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้เรียน
ทุกคนให้เป็นทั้งคนดี คนเก่ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก นโยบายและเป้าหมายของโรงเรียนในการจัดการเรียน
การสอนคือครูและบุคคลากรทุกคนต้องจัดการเรียนการสอนแบบ Project  Approach  และใช้กระบวนการ PLC 
สะท้อนกลับหาปัญหาและพัฒนาไปพร้อมกัน ให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดร่วมกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้
วิธีการสืบเสาะหาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้และนักเรี ยนรักที่จะมา
โรงเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุขส่งผลให้โรงเรียนมีผลทดสอบระดับชาติสูงกว่าทุกสังกัด และได้รับรางวัลต่าง ๆ 
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลจากผลการประกวดโครงงานนักเรียนของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์จังหวัด
นครราชสีมา  ทุกปีการศึกษา และ การแข่งขันโครงงานสารานุกรมไทย กรุงเทพมหานคร  นักเรียนที่เรียนจบช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสอบเข้าศึกษาต่อในชั้นสูงต่อไป เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง นอกจากนี้แบบอย่างดี
เลิศด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดภาษาได้อย่างเหมาะสมตามวัย 

5. ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 5.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบโครงงาน Project Approach 
ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ สมเหตุผล 
ผู้เรียนมีศักยภาพมาตรฐานสากลและเป็นพลโลกที่ดี โดยพัฒนาผู้เรียนตามเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ของโรงเรียน 
ได้แก่ ด้านคุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักชีวิตพอเพียงและเป็นเลิศทางวิชาการ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ดังนี้ 

1. นักเรียนกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใสสุขภาพกายแข็งแรง มีสมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูง
ตามเกณฑ์และมีคุณธรรม-จริยธรรม มีจิตอาสาตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้น สามารถอ่าน เขียน วิเคราะห์วิชาการต่าง ๆ ได้  สามารถใช้
เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) มี
คะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับชาติ ทุกกลุ่มสาระฯ 

3. ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวัยและสามารถสื่อสารกับผู้ปกครองและชุมชนได้ และมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติสูงกว่าระดับประเทศ 

5.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
สถานศึกษามีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ

และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นอย่างชัดเจน  สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมและครอบคลุมประเด็นหลัก  ต่อไปนี้   
 1. พัฒนาวิชาการท่ีเน้นผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ทุกคน  และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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 2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  มีความรู้ความสามารถและทักษะตามมาตรฐาน
ตำแหน่ง   

๔. บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และดำเนินการ
อย่างเป็นระบบ 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีดีและกระตุ้นให้ผู้เรียนใฝ่เรียนรู้ท่ัวถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 
 
5.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

  ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Project  
Approach และ Active Learning โดยใช้กระบวนการPLC สะท้อนกลับหาปัญหาและพัฒนาไปพร้อมกัน ให้
นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิดร่วมกัน ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีการใช้วิธีการสืบเสาะหาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และนักเรียนรักท่ีจะมาโรงเรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อ
การพัฒนาครู บุคลากรและผู้เรียนดังนี้ 

๑.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการการเรียนการสอนครบทุกคน
และนำมาใช้จริงอย่างมีคุณภาพ 

๒.  ครูนำนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมท้ังส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน   
๓.  โรงเรียนให้ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษของครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน  
๔.  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระฯ 
๕.  มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติร่วมกัน   
๖.  สถานศึกษาเอื้ออำนวยด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 

6. โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
 6.1 คุณภาพผู้เรียน 
   โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาโรงเรียน 
พ.ศ. 2562-2564 มีใจความว่า มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นฐานในการพัฒนา
และใช้ข้อมูลผลการประเมินภายในและภายนอกเป็นฐานการพัฒนา ให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะต่าง ๆ ตาม
หลักสูตรเน้นความสามารถความถนัดความต้องการของนักเรียน โดยกำหนดเนื้อหาและเวลาเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ มีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ด้วยระบบการปฏิบัติท่ี
ชัดเจน และรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคลต่อผู้บริหาร ผู้เรียน และผู้ปกครอง นอกจากนี้ได้จัดทำคลัง
ข้อสอบ และเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการวัดและการประเมินผล โดยฝ่ายวิชาการงานวัดผลและประเมินผล และ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ติดตามกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด 
   โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีความมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เพิ่มขึ้นมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรมีความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน และมีผลการทดสอบ
ระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ อีกทั้งยังมุ ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง   โดยใช้
เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ที ่เหมาะสม เป็นผู ้มีทักษะในการดำเนินชีวิตที ่ดีในสังคมโลกมีความเป็น
ประชาธิปไตย และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยดังที่ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ ปรัชญา และเอกลักษณ์ของ
โรงเรียน จึงจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนองความมุ่งมั่นดังกล่าว ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรมเรียนรู้ ได้แก่กิจกรรมทดสอบระดับชาติ  กิจกรรมประเมินการ
อ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมการวัดและการประเมินผลทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  
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กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์  ค่ายคุณธรรม ค่ายหุ่นยนต์ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรม READING 
TIME  กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง  ท่องสูตรคูณ Dictationสัปดาห์ละ1ครั้ง โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผ่านกิจกรรม Homeroom โครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารขยะและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดกิจกรรมแยกขยะใน
ห้องเรียน และโครงการ 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม การป้องกันและอุบัติเหตุทางท้องถนน ทางโรงเรียนได้มีการจัด
อบรมให้กับนักเรียนทุกปีการศึกษาโดยมีวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญมาให้ความรู้ 
 จากการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นที่พอใจของชุมชนได้แก่ด้านผลการทดสอบระดับชาติ(O-NET) ด้านการ
คิด วิเคราะห์ อ่าน เขียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
ด้านความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย และด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื ่นและการปลูกฝังด้าน
คุณธรรม-จริยธรรม  นักเรียนสามารถกำหนดเป้าหมายคาดการณ์ ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ     มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์จากการประเมินในด้าน
ต่าง ๆ  
 
  6.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
  1.  ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นภาษาจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
Intensive English Program (IEP)พัฒนาขึ้นโดยการศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 
  2. ผู้บริหารสนับสนุนและจัดให้คณะครูเข้าศึกษาดูงานโครงงานคุณธรรม ณ โรงเรียนมารีย์ อนุสรณ์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และ นำมาปรับใช้ในโรงเรียนเป็นโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม 
  3. ผู้บริหารส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงและ
แก้ปัญหา ในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 
21 
      4. ผู้บริหารสนับสนุนให้คณะครูจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O – NET โดยใช้แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างยั่งยืน 
          5. ผู้บริหารสนับสนุนให้คณะครูจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยให้มีช่ัวโมง Home room 
          6. ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของครูโดยในแต่ละปีการศึกษาจัดให้มี
การอบรมตามศักยภาพของตนเอง 
     7. ผู ้บริหารมีการจัดบริบทสถานศึกษาให้สอดคล้องตามโครงการเศรษกิจพอเพียงโดยให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติเป็นรูปธรรม 
         8. ผู้บริหารสนับสนุนและส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนนำกิจกรรมการบริหารจัดการขยะและส่ิงแวดล้อม
โดยให้ผู้เรียนคัดแยกขยะในห้องเรียนของตนเอง 
         9. ผู ้บริหารสนับสนุนให้มีการจัดอบรมกับนักเรียนปีการศึกษา ละ 2 ครั้ง โดยมีวิทยากรจากสถานี
ตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญมาให้ความรู้ 
 

6.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
   โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีความ
มุ ่งมั ่นที ่จะพัฒนาผู ้เร ียนให้เป็นผู ้มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนเพิ ่มขึ ้น  มีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร   มี
ความสามารถด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ การเขียน และมีผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศ 
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 ๘ 
 

 

อีกทั้งยังมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยใช้เทคโนโลยี และแหล่งการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสม เป็นผู้มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ดีในสังคมโลกมีความเป็นประชาธิปไตย และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยดังท่ีปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์ ปรัชญา และเอกลักษณ์ของโรงเรียน จึงจัดทำโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพื่อสนองความมุ่งมั่นดังกล่าว ได้แก่ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งโครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรม
เรียนรู้ ได้แก่กิจกรรมทดสอบระดับชาติ  กิจกรรมประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน กิจกรรมการวัดและ
การประเมินผลทุกกลุ่มสาระ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ  กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์  ค่ายคุณธรรม 
ค่ายหุ่นยนต์ กิจกรรมสอนซ่อมเสริม กิจกรรม READING TIME  กิจกรรมอ่านคล่อง เขียนคล่อง  ท่องสูตรคูณ  
Dictation สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ผ่านกิจกรรม Home room โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การ
บริหารขยะและส่ิงแวดล้อม เช่น การจัดกิจกรรมแยกขยะในห้องเรียน และโครงการ 1 ห้องเรียน 1 คุณธรรม การ
ป้องกันและอุบัติเหตุทางท้องถนน ทางโรงเรียนได้มีการจัดอบรมให้กับนักเรียนปีการศึกษา ละ 2 ครั้ง โดยมี
วิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญมาให้ความรู้ 

                       
 
        ลงช่ือ 
                    (นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล) 
                     ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
                   วันท่ี  29 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
1. ข้อมูลพื้นฐาน 

1.1 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ รหัส 37100012  
  ต้ังอยู่เลขท่ี  ๓๒  หมู่ ๙  ถนนชยางกูรตำบลโนนหนามแท่ง  อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ  
37000 สังกัดสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 08-0734-9407  โทรสาร 045-523-
118  E-mail:avemaria_amnat@hotmail.com  Website :www.aveamnat.ac.th ได้รับอนุญาต
จัดต้ัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔  เปิดสอนช้ัน ปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3ปัจจุบันเปิดสอนช้ัน ปฐมวัย ถึงช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 6 มีนักเรียนจำนวน 952  คน  ผู้บริหาร ครูและบุคลากร จำนวน 64 คนโดยแยกเป็นช้ันปฐมวัย
ปีท่ี 1-3  จำนวน 354 คน  ครูและบุคลากร จำนวน 27 คน  ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน 598 คน  ครู
และบคุลากร จำนวน 37  คน 
 

ลักษณะผู้รับใบอนุญาต  
   บุคคลธรรมดา 

✓นิติบุคคล 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บริษัท 
มูลนิธิในพุทธศาสนา/การกุศลของวัด 
มูลนิธิในคริสต์ศาสนา 
มูลนิธิในศาสนาอิสลาม 
อื่น ๆ  (ระบุ).................................     

ประเภทโรงเรียน 
  ✓ประเภทโรงเรียนในระบบ 

  ✓สามัญศึกษา 
  การกุศลของวัด 
  การศึกษาพิเศษ 
  การศึกษาสงเคราะห์ 
  ในพระราชูปถัมภ์ 
  สามัญปกติ 
  อิสลามควบคู่สามัญ  
การจัดการเรียนการสอน 

   ✓ปกติ  (สามัญศึกษา) 
   ✓ Intensive English Program (IEP) ได้รับอนุญาตเมื่อปีการศึกษา 2554  
 
 
 

1.2  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน 
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ระดับที่เปิดสอน 
จำนวนห้องเรียน 

จำนวนผู้เรียน
ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่มี
ความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน IEP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับประถมศึกษา        
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 23 27 35 38 123 
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 26 22 24 40 112 
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 23 28 20 36 107 
ประถมศึกษาปีที่ 4 2 2 29 10 18 20 77 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 1 20 11 26 39 96 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 1 15 8 30 30 83 

รวม 12 10 136 106 153 203 598 
รวมทั้งสิ้น 12 10 136 106 153 203 598 

  
1.3 จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1.3.1 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง         
(ข้อมูล ณ วันที่ 10  มิถุนายน  2562) 

ประเภท/ตำแหน่ง 
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 

รวม 
ต่ำกว่า ป.ตรี ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา      
- ผู้รับใบอนุญาต - 1 - - 1 
- ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ - - 1 - 1 
- รอง/ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย - 4 - - 4 

รวม - 5 1 - 6 
2. ผู้สอนการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน      

- ครูบรรจ ุ - 11 2 - 13 
- ครูต่างชาติ - 1 - - 1 

3. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าท่ี/ครผูู้ช่วย 5 12 - - 17 

4. อื่น ๆ (ระบุ)...      
รวม 5 24 2 - 31 

รวมทั้งสิ้น 5 29 3 - 37 

สรุปอัตราส่วน 
 ระดับขั้นพื้นฐาน 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    21 : 1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  27 : 1 
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    1.3.2   สรุปจำนวนครูผู้สอน จำแนกตามระดับและกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

ระดับ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
จำนวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา 

ตรงเอก  ไม่ตรงเอก 

ภาษาไทย 4 - 
คณิตศาสตร ์ 2 1 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 - 
สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 4 - 
สุขศึกษาและพลศึกษา 2 - 
ศิลปะ - 1 
การงานอาชีพ - 2 
ภาษาต่างประเทศ 7 - 
                                      รวม 24 4 

   
  1.3.3 สรุปจำนวนครูผูส้อนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
จำนวนครูผู้สอน 
ประถมศึกษา 

กิจกรรมนักเรียน  
- ลูกเสือ/เนตรนารี 28 
- กิจกรรมชุมนุม ชมรม 28 
- อื่น ๆ...ให้ระบ ุ - 

กิจกรรมแนะแนว 28 
กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 28 

  
  1.3.4 สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

ลูกเสือ/เนตรนารี/ 
ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 

จำนวน
ผู้บังคับบัญชา 

จำนวนวุฒิทางลูกเสือ การจัดต้ังกองลูกเสือ 
มีวุฒ ิ ไม่มีวุฒ ิ จัดต้ัง ไม่จัดต้ัง 

ลูกเสือ เนตรนารี สำรอง 15 11 3 15 - 
ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ 13 6 8 13 - 

รวม 28 17 11 28 - 
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 1.3.5   สรุปจำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรองและนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนพเิศษ 

เข้ารับการอบรม 
หน่วยงานที่
เข้ารับการ

อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นผู ้

คัดกรองของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่
ได้รับเงิน

เพิ่ม
พิเศษ 

(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น 

ทะเบียน 
ไม่ขึ้น

ทะเบียน 

1.การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ
เทคนิคการดูแลเด็กท่ีมีความ
ต้องการจำเป็นพิเศษ 
2.แนวทางการสร้างงานและ
อาชีพสำหรับนักเรียนพิการ
ในโรงเรียนเอกชน 
3.การจัดทำแผนการจัด
การศึกษาเฉพาะบุคคล 
(IEP) 
4.การประเมินและคัดกรอง
นักเรียนท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

 
 
 
 
โรงเรียน 
อาเวมารีอา
อำนาจเจริญ 
 

 
 
 

1. นางสาวรัตนา พันธ์วิไล 
  2. นางสาววันเพ็ญ ทัดเทียม 

 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 

 
- 

1.3.6   สรุปจำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จำนวนครูที่เข้ารับ 
การอบรม 

หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม / หัวข้อการอบรม ปี พ.ศ.2562 

1 
ผู้นำการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ “ส่งเสริมคุณธรรม” 

24-24 มิถุนายน 2562 

5 
สมัชชาคุณธรรม “1 ศตวรรษ สร้างสังคม
คุณธรรม วินัยคนสะท้อนวินัยชาติ” 

2-3 กรกฎาคม 2562 

1 
ประชุมสมัชชาศีลธรรมโลก 
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

1 สิงหาคม 2562 

5 
ศูนย์คุณธรรม/การประชุมช้ีแจงระบบการรับรอง
และการประเมินมาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรม
(กลุ่มสถานศึกษาภาคอีสาน) 

10 ก.ย. 2562 

3 
ศูนย์คุณธรรม/การรับรองและการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรม(กลุ่มสถานศึกษา
ภาคอีสาน) 

25 ก.ย. 2562 

64 
กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  
“โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์” 

6-7 ตุลาคม 2562 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๓ 
 

 

๒.  ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม 
วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพและ

พัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้เด็กมีความพร้อมทุกด้าน กล้าแสดงออก  มีกระบวนการคิด   ใช้
ชีวิตอย่างมีคุณค่า รักส่ิงแวดล้อม เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทยและสากล   

พันธกิจ  ๑. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถในด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน การส่ือสาร สร้าง
นวัตกรรม ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาท่ีกำหนด 
 ๒. พัฒนานักเรียน ให้มีคุณลักษณะ มีค่านิยม ทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ
และสังคม ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 
 ๓. พัฒนาด้านกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีแหล่ง
เรียนรู้ท้ังภายในและภายนอกท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยและเอื้อต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
 5. ส่งเสริมให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
 6. ส่งเสริมครูพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ  
 7. พัฒนานักเรียนให้มีความสามารถและมีทักษะในการส่ือสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่ม
ประชาคมอาเซียน และสามารถส่ือสารเช่ือมโยงกับนานาชาติ 
 8. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การ
แนะนำ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 

เป้าหมาย ๑. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่าน วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของ
เรื่องท่ีอ่านได้ 
 ๒. นักเรียนสามารถแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื้อหา ตีความสรุปความและแสดงความ
คิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ 
 ๓. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
อย่างเหมาะสม 
 ๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถ
ร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 ๕. โรงเรียนมีการจัดการศึกษาท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม 
 6. โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้มีบรรยากาศท่ีดีและ
เหมาะสม 
 7. ครูวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมส่ือการจัดการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เพื่อสอดคล้อง
กับตัวชี้วัดกลุ่มสาระและตัวผู้เรียนโรงเรียนมีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนอย่างเด่นชัด  
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยทำกิจกรรม PLC อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๔ 
 

 

 
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

 9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการส่ือสารทางด้านภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่มการ
ประชาคมอาเซียน และสามารถส่ือสารเช่ือมโยงกับนานาชาติ 
10. สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา ปลูกฝังให้มี คุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อเป็นแนวทางใน การแนะนำ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของ
ภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

กลยุทธ/์ 
ยุทศาสตร์ 

กลยุทธ์ เป้าหมาย 
1. ด้านคุณภาพผู้เรียน 

 
 ๑. นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับเรื ่องที ่อ ่าน 
วิเคราะห์เนื้อหาความสัมพันธ์หลักการของเรื่องท่ีอ่านได้ 
 ๒. นักเรียนแยกข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็นวิเคราะห์เนื ้อหา ตีความ
สรุปความและแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่องท่ีอ่านได้ 
 ๓. นักเรียนมีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม 
 ๔. นักเรียนมีคุณลักษณะ ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสุข
ภาวะทางด้านร่างกายจิตใจ สามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 
 

2. ด้านกระบวนการบริหารและ
การจัดการ             

 ๕. โรงเรียนมีการจัดการการศึกษาท่ีเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
สามารถจัดประสบการณ์ในการเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ได้
เหมาะสม 
 6. โรงเรียนส่งเสริมการจัดและตกแต่งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ให้มีบรรยากาศท่ีดีและเหมาะสม 

3. ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

7. ครูว ิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล และจัดเตรียมสื ่อการ
จัดการเรียนรู้ที ่หลากหลาย เพื่อสอดคล้องกับตัวชี ้วัดกลุ่มสาระ
และตัวผู้เรียน 
8. ครูแสวงหาความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดยทำกิจกรรม PLC 
อย่างต่อเนื่องเพื่อหาแนวทางพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

4. ด้านมาตรการส่งเสริม
สถานศึกษา ให้พัฒนาตาม
นโยบาย จุดเน้นและแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา 

9. นักเรียนมีความสามารถและมีทักษะในการส่ือสารทางด้าน
ภาษาเพื่อให้เท่าทันต่อกลุ่มประชาคมอาเซียนและสามารถส่ือสาร
เช่ือมโยงกับนานาชาติ 
10. สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม 
สถานศึกษา ปลูกฝังให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อเป็นแนวทางใน 
การแนะนำ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด 

เอกลักษณ์ รักและรับใช้ 
อัตลักษณ์ คุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียง 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๕ 
 

 

  3.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 
 

ยุทธศาสตร์
ตามแผนฯของ

โรงเรียน 
โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ยุทธศาสตร์ 
ที ่1 ด้าน
คุณภาพ
ผู้เรียน 

1.โครงการส่งเสริม
พัฒนาการคิด
วิเคราะห์และเขียนสื่อ
ความ 
-กิจกรรมอ่านข่าวเล่า
เรื่อง 
-ก ิจกรรมอ่านคล่อง 
เขียนคล่อง 
-กิจกรรมอ่านหนังสือ
นอกเวลา (Reading 
Time) 
-กิจกรรมเรียนรู้ผ่าน 
เรื่องเล่า 

นักเรียน598 
คนสามารถ
อ่านคิด
วิเคราะห์ 
เน้ือหาความ 
สัมพันธ์
หลักการของ
เรื่องที่อ่านได้ 
 
 
 

ดีเลิศ ร้อยละ90
ของ
นักเรียน
สามารถ
อ่านคิด
วิเคราะห์ 
เน้ือหา
ความสัม 
พันธ์
หลักการ
ของเรื่องที่
อ่านได้ 
 

ยอดเย่ียม มฐ.1ตัว
บ่งชี้ข้อที่ 
1 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3 

ตัวชี้วัดที่
2,3,4,5,6,
7,8,9 

 2.โครงการยกระดับ 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคณิตศาสตร ์
-กิจกรรมคลินิก
คณิตศาสตร ์
-กิจกรรมสูค่วามเป็น
เลิศทางคณิตศาสตร ์
-Math Media 
- กิจกรรมสูตรคูณ
หรรษา 
 
 
 
 

นักเรียน  
598คน 
แยก
ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์
เน้ือหา 
ตีความสรุป
ความและ
แสดงความ
คิดเห็นได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดีเลิศ - ร้อยละ
80 ของ
นักเรียน
แยก
ข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น
วิเคราะห์
เน้ือหา 
ตีความสรุป
ความและ
แสดงความ
คิดเห็น 
เก่ียวกับ
เรื่องที่อ่าน
ได้ 

ดีเลิศ มฐ.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 และ
ข้อที่ 5 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3 

ตัวชี้วัด    
ข้อที ่
2,3,4,6 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๖ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
3. โครงยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวิทยาศาสตร์ 
-STEM Education 
-กิจกรรมวัน
วิทยาศาสตร์ 
-โครงงานวิทยาศาสตร์ 

 มฐ.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ 
ที่ 2 และ
ข้อที่ 5 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,7 

ตัวชี้วัด    ที ่
4,6 

4. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสังคมศึกษา 
- กิจกรรมมัคคุเทศก์
น้อย 
-กิจกรรมการละเล่น
พ้ืนบ้านอีสาน 

มฐ.1.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 และ
ข้อที่ 5 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,7 

ตัวชี้วัดที่ 
2,3,7,9, 
10 

5. โครงการพัฒนาสื่อ
การเรียนสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษา  
- กิจกรรมบทเรียน 
ออนไลน์ 

นักเรียน598 
คน สามารถ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศใน
ชีวิตประจำ 
วันได้ 

ดีเลิศ ร้อยละ83
ขอนักเรียน
สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ในชีวิต 
ประจำวัน
ได้ 
 

ดีเลิศ 
 
 
 

มฐ.1.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 4 

ยุทธศาสตร์
ที ่2,5,7 

ตัวชี้วัดที่ 
2,3,4,5,7,
9,10 

6. โครงการกจิกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมการเดิน
ทางไกลและอยู่ค่าย
พักแรม 
 

นักเรียน598 
คนมี
คุณลักษณะ 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และสุขภาวะ
ทางด้าน
ร่างกายจิตใจ 
สามารถ
ร่วมงานกับ

ดีเลิศ ร้อยละ90
ของเด็กที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม
ค่านิยม ท่ี
พึงประสงค์
บนพ้ืนฐาน
ความเป็น
ไทย 
 

ยอดเย่ียม มฐ.1.2 
ตัวบ่งชี้ 
ข้อที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,5,7 

ตัวชี้วัด    
ข้อที่
1,4,7,9 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๗ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 

7. โครงการคุณธรรม
จริยธรรม 
- กิจกรรมค่ายผู้นำ
คุณธรรมจริยธรรม 
- กิจกรรม 1 
ห้องเรียน1 คุณธรรม 
3. โครงการช่วยเหลือ
นักเรียน 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน
นักเรียน 
- กิจกรรมบันทึก
พฤติกรรมนักเรียน 

นักเรียน 
598 คน มี
คุณลักษณะ 
ค่านิยม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 
และสุขภาวะ
ทางด้าน
ร่างกายจิตใจ 
สามารถ
ร่วมงานกับ
ผู้อื่นได้เป็น
อย่างดี 

ดีเลิศ ร้อยละ98
ของเด็กที่
แสดงออก
ถึงความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหา 
กษัตริย์ 
- ร้อยละ
ของเด็กมี
จิตสำนึกใน
การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
และภูมิ
ปัญญาไทย 

ยอดเย่ียม มฐ.1.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,4,7 

ตัวชี้วัดที่ 
4,7,9 

ยุทธศาสตร์ 
ที่ 2 ด้าน

กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพภายใน 
- กิจกรรมการจัดทำ
แผนปฏิบัติการ
ประจำป ี
- กิจกรรมแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
- กิจกรรมติดตามและ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
- กิจกรรมการจัดทำ
รายงานและสรุป
รายงานประจำปี 
(SAR) โรงเรียน 

โรงเรียนมีการ
จัดการ
การศึกษาท่ี
เป็นระบบ
และมี
ประสิทธิภาพ
สามารถจัด
ประสบการณ์
ในการเรียนรู้
และแหล่ง
เรียนรู้ได้
เหมาะสม 

ดีเลิศ ร้อยละ 80 
ของความ
พึงพอใจ
ของผู้ที่
เก่ียวข้องใน
การใช้
บริการอยู่
ในระดับดี
ข้ึนไป 
 

ดีเลิศ มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ 
ข้อที่  2 

ยุทธศาสตร์
ข้อที ่1,3,7 

ตัวชี้วัด    
ข้อที ่5,7 

2. โครงการซ่อมบำรุง
และจัดซื้อจัดหา 
- กิจกรรมซ่อมแซม
และปรับปรุงสถานที่ 

มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  5 

ยุทธศาสตร์
ที ่7 

ตัวชี้วัดที่ 
6 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๘ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- กิจกรรมจัดหา  
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์  
3. โครงการส่งเสริม  
สนับสนุนให้
สถานศึกษาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู ้
- กิจกรรมแหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 5 

ยุทธศาสตร์
ที ่2,3,4,5 

ตัวชี้วัดที ่6 

4. โครงการสร้างขวัญ
และกำลังใจคร ู
- กิจกรรมสวัสดิการ
บุคลากร 
- กิจกรรมเย่ียมบ้าน
บุคลากร 
- กิจกรรมทัศนศึกษา  
- ดูงาน 

มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  4 

ยุทธศาสตร์
ที ่3 

ตัวชี้วัดที่ 
5,7 

5. โครงการส่งเสริม
และจัดบรรยากาศที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
- กิจกรรมห้อง
ประกอบการต่าง ๆ 
- กิจกรรมห้องเรียนน่า
อยู่ผู้เรียนน่ารัก 

โรงเรียน
ส่งเสริมการ
จัดและ
ตกแต่ง
ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติ 
การต่าง ๆ ให้
มบีรรยากาศ
ที่ดีและ
เหมาะสม 

ดีเลิศ ร้อยละ 91
ของความ
พึงพอใจ
ของผู้ที่ใช้
บริการใน
การจัด
กิจกรรม
การเรียน
การสอนอยู่
ในระดับดี 
ข้ึนไป 

ยอดเย่ียม มฐ.2 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่  5 

ยุทธศาสตร์
ที ่3,5 

ตัวชี้วัดที ่6 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 
3 ด้านการจัด
กระบวนการ
เรียนการสอน

1.โครงการยกระดับ
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ 

คร ู28 คน
วิเคราะห์
ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล 
และจัดเตรียม

ดีเลิศ ร้อยละ 80 
ของ
ครูผูส้อนมี
ทักษะใน
การใช้สื่อ

ดีเลิศ มฐ.3 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,4 

ตัวชี้วัดที่ 
1,2,3,4,5,
6,7,10 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๑๙ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ 

สื่อการจัดการ
เรียนรู้ที่
หลากหลาย 
เพ่ือ
สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดกลุ่ม
สาระและตัว
ผู้เรียน 

และ
เทคโนโลยี 
 

2. โครงการพัฒนา
ครูผูส้อนให้มีทักษะใน
การผลิตสื่อการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
- กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
- กิจกรรมผลิตสื่อและ
เทคโนโลยี 
-กิจกรรม PLC 
 
 
 
 
 
 
 

คร ู28 คน 
แสวงหา
ความรู้และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยทำ
กิจกรรม PLC 
อย่างต่อเน่ือง
เพ่ือหา
แนวทาง
พัฒนาผู้เรียน
เป็น
รายบุคคล 

ดีเลิศ ร้อยละ 93
ของ
ครูผูส้อนมี
การพัฒนา
แสวงหา
ความรู้
เพ่ิมเติม
และมีการ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
กระบวน 
การเรียน
การสอน 
 

ยอดเย่ียม มฐ.3 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 ,4,5 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,2,3.7 

ตัวชี้วัดที่ 
5,7,10 

3. โครงการพัฒนา
ครูผูส้อนให้มีทักษะใน
การผลิตสื่อการสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
  - กิจกรรมวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
  - กิจกรรมผลิตสื่อ
และเทคโนโลยี 
  - กิจกรรม PLC 

มฐ.3ตัว
บ่งชี้ข้อที่ 
2 และข้อ
ที่ 4 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,2,3.7 

ตัวชี้วัดที่ 
5,7,10 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๒๐ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
4. โครงการวิจัยชั้น
เรียน 

คร ู28 คน
แสวงหา
ความรู้และ
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยทำ
กิจกรรม PLC 
อย่างต่อเน่ือง
เพ่ือหา
แนวทาง
พัฒนาผู้เรียน
เป็น
รายบุคคล 

มฐ.3 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 2 ,4,5 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่3.7 

ตัวชี้วัดที่ 
5,7,10 

ยุทธศาสตร์ ท่ี 
4 ส่งเสริม
สถานศึกษา 
ให้พัฒนาตาม
นโยบาย 
จุดเน้นและ
แนวทางการ
ปฏิรูป
การศึกษา 

1. โครงการยกระดับ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ 
  - กิจกรรมค่าย
ภาษาอังกฤษ 
  - กิจกรรมพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ   
เพ่ือการสื่อสาร 
  - กิจกรรมคำศัพท์น่า
รู้  
  - กิจกรรมแบ่งปัน
ภาษาอังกฤษ 
 - กิจกรรมภาษาจีน 

นักเรียน 
598 คนมี
ความสามารถ
และมีทักษะ
ในการสื่อสาร
ทางด้าน
ภาษาเพ่ือให้
เท่าทันต่อ
กลุ่ม
ประชาคม
อาเซียน และ
สามารถ
สื่อสาร
เชื่อมโยงกับ
นานาชาติ 

ดีเลิศ ร้อยละ 80 
ของ
นักเรียนมี
ทักษะใน
การสื่อสาร
ทางด้าน
ภาษา 
 

ดีเลิศ มฐ.1.1 
ตัวบ่งชี้ข้อ
ที่ 1,2,5 
 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,4 

ตัวชี้วัดที่ 
2,3,4,6,7,
8,9,10 

 2. โครงการสาน
สัมพันธ์กับชุมชน 
(โรงเรียนคุณธรรมตาม
วิถีคริสต์ อัตลักษณ์ 4)   
- กิจกรรมอัตลักษณ์ 4 
- กิจกรรมธารน้ำใจสู่
ชุมชน 

สถานศึกษามี
กาดำเนินงาน
ในการ
ช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม 
สถานศึกษา 
ปลูกฝังให้มี

ดีเลิศ ร้อยละ 83  
ของ
นักเรียนมี 
อัตลักษณ์
ตาม 
ที่กำหนดที่
ชัดเจน                    

ดีเลิศ มฐ.1.2ตัว
บ่งชี้ข้อที่ 
1,2 
 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,4 

ตัวชี้วัดที่ 
2 
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 ๒๑ 
 

 

 
ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
- กิจกรรมเติมรักเติม
สุข 
2. โครงการเสริมสร้าง
เครือข่ายและความ
ร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน 
- กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักเรียนและประชุม
ผู้ปกครอง 
 

คุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือ
เป็นแนวทาง
ใน การ
แนะนำ การ
ป้องกัน
แก้ปัญหา
สังคมที่
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
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ยุทธศาสตร์

ตามแผนฯของ
โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา
ของสถาน 

ศึกษา 
 

*** 
สอดคล้อง

กับ
ยุทธศาสตร์ 

สช. 
 

*** 
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด
ประเด็นการ

ติดตาม
ประเมินผล

ของ
กระทรวง 

ศึกษาธิการ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน        
 3. โครงการวันสำคัญ

ทางศาสนา 
- กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา  
วันอาสาฬหบูชา 
- กิจกรรมวันนมัสการ
พระมงคลมิง่เมือง 
(พระใหญ่) 
- กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
- กิจกรรมวันฉลองศา
สนนามของโรงเรียน 
โครงการวันสำคัญทาง
ราชการ 
- กิจกรรมวันไหว้คร ู
- กิจกรรมวันคร ู
- กิจกรรมวันแม่ 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันสุนทรภู ่
- กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
 

ภาครัฐ สภาพ
เศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม
และจังหวัด 

 ยุทธศาสตร์
ที ่1,3,4,5 

ตัวชี้วัดที่ 
2,7 
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4.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  
 4.1 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

วิชา 
จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน  
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ 

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ (O-NET) 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

คณิตศาสตร ์ 83 83 32.9 47.36 46.28 42.95 -3.33 -7.19 ไม่มีการพัฒนา 
วิทยาศาสตร์ 83 83 35.55 42.59 44.24 44.86 0.62 1.40 มีการพัฒนา 

ภาษาไทย 83 83 49.07 52.81 63.06 56.28 -6.78 -10.75 ไม่มีการพัฒนา 

ภาษาอังกฤษ 83 83 34.42 61.54 55.82 52.23 -3.59 -6.43 ไม่มีการพัฒนา 

  
กราฟค่าเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 จำแนกตามรายวิชา 

 

 จากกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลเฉล่ียคะแนนทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
นักเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญกับคะแนนเฉล่ียระดับจังหวัด คะแนนเฉล่ียสังกัด สช.และคะแนนเฉล่ีย
ระดับประเทศ โดยจำแนกตามรายวิชาปรากฏว่าผลการสอบเฉล่ียของระดับโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าทุกสังกัด 
และสูงกว่าระดับประเทศทุกรายวิชา วิชาภาษาไทยมีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.28   รองลงมาคือวิชา
อังกฤษ คิดเป็นร้อยละ 52.23 วิชาวิทยาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 44.86 และวิชาคณิตศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 
42.95 
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คะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน คะแนนเฉลี่ยระดับจังหวัด คะแนนเฉลี่ยระดับสังกัด  สช. คะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ
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 ๒๔ 
 

 

จำนวนและร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับ 3 ข้ึนไป 
ระดับประถมศึกษา 

 
 

กลุ่มสาระ 
การ

เรียนรู้/
รายวิชา 

ระดับผลการเรียน 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
นท

ี่มีผ
ลร

ะดั
บ 

3 
ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
นท

ี่มีผ
ลร

ะดั
บ 

3 
ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 
 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
นท

ี่มีผ
ลร

ะดั
บ 

3 
ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
นท

ี่มีผ
ลร

ะดั
บ 

3 
ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
นท

ี่มีผ
ลร

ะดั
บ 

3 
ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
น 

จำ
นว

นนั
กเ

รีย
นท

ี่มีผ
ลร

ะดั
บ 

3 
ขึ้น

ไป
 

ร้อ
ยล

ะ 
 

ภาษาไทย 122 113 ๙๒.๖๒ ๑๐๙ ๑๐๐ 91.74 ๑๐๕ ๗๑ 67.61 ๗๖ ๖๗ 88.15 ๙๖ ๗๗ 80.20 ๘๓ ๖๗ 80.72 

คณิตศาสตร ์ 122 118 ๙๖.72 ๑๐๙ ๑๐๕ 96.33 ๑๐๕ ๗๙ 75.23 ๗๖ ๕๔ 71.05 ๙๖ ๗๗ 80.20 ๘๓ ๔๓ 51.80 

วิทยาศาสต
ร์และ
เทคโนโลยี 

122 121 99.18 ๑๐๙ ๑๐๒ 93.57 ๑๐๕ ๗๖ 72.83 ๗๖ ๖๓ 82.89 ๙๖ ๙๑ 94.79 ๘๓ ๗๓ 87.95 

สังคมศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

122 119 97.54 ๑๐๙ ๑๐๘ 99.08 ๑๐๕ ๖๒ 59.07 ๗๖ ๕๖ 73.68 ๙๖ ๔๗ 48.95 ๘๓ ๔๑ 49.39 

ประวัติ 
ศาสตร ์

122 121 99.18 ๑๐๙ ๑๐๙ 100 ๑๐๕ ๗๘ 74.28 ๗๖ ๗๐ 92.10 ๙๖ ๖๗ 69.79 ๘๓ ๖๕ 78.31 

สุขศึกษา
และ 
พลศึกษา 

122 122 100 ๑๐๙ ๑๐๙ 100 ๑๐๕ ๑๐๕ 100 ๗๖ ๗๕ 98.68 ๙๖ ๙๖ 100 ๘๓ ๘๓ 100 

ศิลปะ 122 122 100 ๑๐๙ ๑๐๙ 100 ๑๐๕ ๑๐๕ 100 ๗๖ ๗๖ 100 ๙๖ ๙๖ 100 ๘๓ ๘๓ 100 
 

การงาน 122 122 100 ๑๐๙ ๑๐๘ 99.08 ๑๐๕ ๘๔ 80 ๗๖ ๗๖ 100 ๙๖ ๙๖ 100 ๘๓ ๘๓ 100 

ภาษาต่าง 
ประเทศ 

122 114 93.44 ๑๐๙ ๘๗ 79.81 ๑๐๕ ๔๔ 41.90 ๗๖ ๔๗ 61.84 ๙๖ ๔๑ 41.90 ๘๓ ๕๓ 63.85 

computer 122 122 100 ๑๐๙ ๑๐๙ 100 ๑๐๕ ๑๐๕ 100 ๗๖ ๗๖ 100 ๙๖ ๙๖ 100 ๘๓ ๘๓ 100 

Phonics 
122 12๑ 99.18 ๑๐๙ ๑๐๖ 97.24 ๑๐๕ ๙๗ 92.38 ๗๖ ๖๐ 78.94 ๙๖ ๘๙ 92.38 ๘๓ ๖๔ 77.10 

Chinese  
122 

 
120 98.36 ๑๐๙ ๑๐๑ 92.66 ๑๐๕ ๙๓ 88.57 ๗๖ ๕๘ 76.31 ๙๖ ๙๒ 

 
95.83 

 
๘๓ ๖๙ 83.13 

Science 
IEP 

๗2 
 

๗2 100 ๖๓ ๖๓ 100 ๕๔ ๕4 100 ๓๘ ๓๕ 92.10 ๓๕ ๓๐ 85.71 ๓๕ ๓๔ 97.14 

Mathe-
matics 

๗2 ๗๑ 98.61 ๖๓ ๖๒ 98.41 ๕๔ ๕๔ 100 ๓๘ ๓๑ 81.57 ๓๕ ๓๒ 91.42 ๓๕ ๓๐ 85.71 

Grammar 
๗2 ๗๑ 98.61 

 
๖๓ 

 
๖๑ 96.82 ๕๔ ๔๔ 81.48 ๓๘ ๓๑ 81.57 ๓๕ ๒๗ 77.14 ๓๕ ๒๙ 82.85 

English for 
communi 
cation 

๕๐ ๕๐ ๑๐๐ ๔๖ ๔๕ 97.82 ๕๑ ๓๙ 76.47 ๓๘ ๒๗ 71.05 ๖๑ ๔๕ 73.77 ๔๘ ๒๙ 60.41 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๒๕ 
 

 

กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการเรียนระดับ 3 ขึ้นไป 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  

 
  
 

ผลการประเมินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National Test : NT) 
เปรียบเทียบผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

สมรรถนะ 

จำนวน
นักเรีย

น
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ยระดับ 
ประเทศ 
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบสมรรถนะ 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ
เทียบกับ 
ร้อยละ 3 

(6) 

2560 
(1) 

2561 
(2) 

2562 
(3) 

ด้านภาษา
(Literacy) 

105 99 46.46 63.95 55.17 60.73 5.56 10.08 มีการพัฒนา 

ด้านคำนวณ 
(Numeracy) 

105 99 44.94 41.37 49.95 56.96 7.01 14.03 มีการพัฒนา 

ด้านเหตุผล 
(reasoning) 

- - - 50.55 51.95 - - - - 
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กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) 

ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560-2562 

 
  จากกราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(O-NET)  
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  ปีการศึกษา2560-2562 จำแนกตามสมรรถนะ  ปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียผล
การทดสอบสมรรถนะของโรงเรียนมีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าระดับประเทศทุกด้านและทุกปีการศึกษา  โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านการคำนวน  มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ด้านภาษาและด้านเหตุผลมีการพัฒนาตามลำดับ 

 
ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(Reading Test : RT) 

เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ความสามารถ 
ด้านการอ่าน 

จำนวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน 
ที่เข้า
สอบ 

คะแนน
เฉลี่ย
ระดับ     

ประเทศ       
ปี 2562 

คะแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบ      ด้านการอ่าน 

*** 
ผลต่าง 
คะแนน
เฉลี่ย 
(4) 

*** 
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เฉลี่ย 
(5) 

แปลผล 
พัฒนาการ

เทียบกับร้อย
ละ 3 
(6) 2560 

(1) 
2561 
(2) 

2562 
(3) 

อ่านรู้เรื่อง 122 116 72.81 80.40 78.32 82.22 3.9 4.98 มีการพัฒนา 

อ่านออกเสียง 122 116 68.50 84.45 77.62 89.29 11.67 15.03 มีการพัฒนา 

  
 

63.95

41.37

50.55
55.17

49.95 51.95

60.73
56.96

0

ด้านภาษา ด้านค านวณ ด้านเหตุผล

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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 ๒๗ 
 

 

 
กราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) 

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560-2562 
 

 
         จากกราฟแสดงผลกราฟเปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading  
Test : RT)  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2560-2562  ปรากฏว่าคะแนนเฉล่ียผลการ
ทดสอบความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนสูงกว่าระดับประเทศทุก ๆด้านและทุกปี
การศึกษา โดยเฉพาะปีการศึกษา 2562 ด้านการอ่านรู้เรื่อง มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ร้อยละ 82.22 และการอ่าน
ออกเสียง ร้อยละ 89.29            

ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงานทดสอบภาษาอังกฤษที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

ระดับ 
ชั้น 

จำนวน 
นักเรียน
ทั้งหมด 

จำนวน
นักเรียน
ที่สอบ 

ระดับผลการทดสอบความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษ (Common European 
Framework of Reference for Lan-

guages : CEFR)  

ผ่านการทดสอบอื่น ๆ 
(TOEIC, IEFL, TOEFL 

เปรียบเทียบตารางมาตรฐาน) 
A1 A2 B1 B2 C1 C2 

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

คิดเป็น
ร้อยละ 

- - 8.00 42.00 44.00 6.00    

         จากตารางผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษค่าประเมินมาตรฐานภาษาอังกฤษจากหน่วยงาน
ทดสอบภาษาอังกฤษท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรอง ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5-6 จำนวน 50 คน ปรากฎ
ว่านักเรียนสามารถใช้ภาษาพูดและเขียนได้แทบทุกเรื่องอย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว รวมทั้งสามารถอ่ านและทำ
ความเข้าใจบทความที่มีเนื้อหายากได้ (B2) เทียบกับระดับปริญญาบัณฑิต จำนวน 3 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.00                     

80.4

84.45

78.32 77.62

82.22

89.29

อ่านรู้เร่ือง อ่านออกเสียง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
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 ๒๘ 
 

 

 นักเรียนสามารถพูด เขียนและจำใจความสำคัญของข้อความท่ัว ๆ ไปได้เป็นหัวข้อท่ีคุ้นเคยหรือสนใจได้ 
สามารถบรรยายประสบการณ์ ทุกเหตุการณ์ ความฝัน ความหวังให้เหตุผลสั ้น ๆ ได้ (B1) เทียบกับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 22 คน  คิดเป็นร้อยละ  44.00  
 นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคในชีวิตประจำวันในระดับกลาง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว การ
ใช้ชีวิตประจำวันสามารถบรรยายความฝัน ความหวัง  ประวัติส่ิงแวดล้อม (A2) เทียบกับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
จำนวน 21 คน  คิดเป็นร้อยละ  42.00  
 นักเรียนสามารถใช้และเข้าใจประโยคง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันและสามารถแนะนำตนเองและผู้อื่นท้ังยัง
สามารถตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได้ เข้าใจบทสนทนาเมื่อคู่สนทนาพูดช้า ๆ และชัดเจน (A1) เทียบกับระดับ
ประถมศึกษา จำนวน 4 คน  คิดเป็นร้อยละ 8.00 
 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 

ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 
1. 1 ห้องเรียน ๑ โครงงานคุณธรรม คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 
2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ภาษาอังกฤษ  กิจกรรมคำศัพท์น่ารู้ Dic-
tation 

คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

3. ด้านดนตรี 1 คน สามารถเล่นดนตรีได้ 1 
ประเภท 

คุณภาพผู้เรียน ระดับประถมศึกษา 

4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนชุมนุม Robot 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี

เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ระดับประถมศึกษา 

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
Project Approach 

กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ระดับประถมศึกษา 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1   ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

1. รางวัลเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ส่งเสริม
สนับสนุนและประสานงานใน  
การดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน 
ประจำปี 2562 

โล่รางวัล เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

กระทรวงศึกษาธิการ  

2. รางวัลยกย่องเป็นผู้ให้สนับสนุน
งานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร์   
ครั้งท่ี 9 ปีการศึกษา 2562 

โล่รางวัล เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สมาคมสโมสรลูกเสือ
รัตนโกสินทร์ 
ประเทศไทย 

 

3. รางวัลชมเชยการประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์ในการประกวด
โครงงานนักเรียน ครั้งท่ี 
17/2562 

เกียรติบัตร เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 
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 ๒๙ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

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

เกียรติบัตร 
เข็มรางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สกสค.กรุงเทพ  

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

เกียรติบัตร 
เหรียญ
รางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สโมสรไลน์ออน แห่ง
ประเทศไทย 

 

๖. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด   
การประกวดโครงงานใน
สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ 
ครั้งท่ี 3 ประจำปี พ.ศ.2562 

เกียรติบัตร เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สโมสรไลน์ออน แห่ง
ประเทศไทย 

 

๗. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ท่ีนำ
ช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติประจำปี 
2562 

โล่รางวัล 
เกียรติบัตร 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

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

เกียรติบัตร 
เงินรางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
คณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

๙.   รางวัลระดับเหรียญทองแดง     
การสอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
(สสวท.)  

เหรียญ
รางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

๑๐.  รางวัลระดับเหรียญทองแดงการ
สอบแข่งขันโครงการพัฒนา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
(สสวท.) และเข้าแข่งขันชิงเหรียญ
เงินและเหรียญทองระดับประเทศ  

เหรียญ
รางวัล 

เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 

๑๑.  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด     
การประกวดโครงงาน
ประวัติศาสตร์ ครั้งท่ี 17  

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด  
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

๑๒.  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด การ
ประกวดโครงงานภาษาอังกฤษ 
ครั้งท่ี 17  

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

๑๓.  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด       
การประกวดโครงงานภาษาไทย 
ครั้งท่ี 17  

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 
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 ๓๐ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

๑๔. รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด  
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ 
ครั้งท่ี 17 ประจำปี 2562   

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

๑๕. รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด 
การประกวดโครงงานคุณธรรมครัง้
ท่ี 17  

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

๑๖. รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นผู้บริหาร 
       สถานศึกษาท่ีมีภาวะผู้นำดีเด่น  
        

โล่รางวัล 
เกียรติบัตร 

✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

 

๑๗. รางวัลครูผู้มีมาตรฐานความรู้ดีเด่น 
         ประจำปี 2562 

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

 

๑๘. รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
       การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์  
       ประเภททดลองระดับช้ัน ป.4- ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 69  

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

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

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

๒๐.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
           การแข่งขันการวาดภาพระบายสี   

  ระดับช้ัน ป.4 - ป.6  งาน        
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

๒๑.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรม 
         การประกวดโครงงานคุณธรรม  

                               ระดับช้ัน ป.4 - ป.6 งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งท่ี 69 

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

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

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๑ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

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

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ครั้งท่ี  69 

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

๒๔.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ 
         แข่งขันพูด ภาษาจีน ระดับช้ัน  
         ป.4 - ป.6  งานศิลปหัตถกรรม     

นักเรียน  ครั้งท่ี 69 

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

๒๕.  รางวัลเหรียญทอง  ชนะเลิศ   
         กิจกรรมการประกวดดนตร ี
         ประเภทวงเครื่องลม (Wind  

          Ensemble) ระดับช้ัน 
  ป.1 - ป.6  งานศิลปหัตถกรรม                             

นักเรียน ครั้งท่ี 69  

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
✓ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

๒๖.  รางวัลเหรียญทอง  กิจกรรมการ 
        แข่งขันขับร้องเพลงพระราช- 
        นิพนธ์ ประเภทชาย ระดับช้ัน      

ป.1 - ป.6  งานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งท่ี 69     

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

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

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 69    

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

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

ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี 69          

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

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

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๒ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมาย
เหตุ 

๓๑.  รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการ 
       แข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ  

    (Presentation) ระดับช้ัน ป.4-ป.6 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน   
ครั้งท่ี 69    

เกียรติบัตร ✓เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี) 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ 2559-2561 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อน
ประถมศึกษา ขนาดใหญ่ปีการศึกษา  2559 

2559 กระทรวงศึกษาธิการ  

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

2560 สสวท.  

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

2560 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

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

2560 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

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

2650 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

6.  รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัดการประกวด 
โครงงานประวัติศาสตร์ ในการประกวด
โครงงานนักเรียน ครั้งท่ี  15/2560 

2560 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

     7.   รางวัลเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น ปีการศึกษา      
2560 

2560 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

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

2560 สกสค. 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

9. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด
โครงการทดสอบ ความรู้วิชาภาษาไทย  

2560 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๓ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ 2559-2561 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

10.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการ  
สะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling Bee) ระดับ 

    ประถมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแข่งขันทักษะ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ระดับประเทศ  

  ครั้งท่ี 1 

2560 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 

 11. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันพูด
สุนทรพจน์ภาษาจีน (Chinese Speech  

       Competition) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีน ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1  

2560 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 

12. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ (English  

      Proficiency Test) ระดับประถมศึกษา
ตอนต้น กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
และภาษาจีน ระดับประเทศ ครั้งท่ี 1 

2560 สถาบันการศึกษา
นานาชาติ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

 

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

2560 โรงเรียนปทุมราชวงศา 
 

 

 14. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด
โครงการทดสอบความรู้ General English  

       Proficiency Test  

2560 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

15. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบ ความรู้วิชาสังคมศึกษา  

 

2560 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

 16. รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของ 
         จังหวัด ทำคะแนน PRE- GiFted & EP ‘ 61 

      ประเภท  คะแนนรวม,วิชาภาษาอังกฤษและ
วิชา วิทยาศาสตร์ 

 

2560 ชมรมบัณฑิตแนะแนว  

17. รางวัลระดับเหรียญทองวิชาคณิตศาสตร์  ใน   
การแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี  
2560 รอบแรก 

2560 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

18. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง วิชา 
คณิตศาสตร์  ในการแข่งขันทางวิชาการ  
นานาชาติ ประจำปี  2560  รอบแรก 

2560 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๔ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ 2559-2561 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

 19. ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองวิชาวิทยาศาสตร์ 
ในการแข่งขันทางวิชาการ นานาชาติ ประจำปี  
2560  รอบแรก 

2560 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา

ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

20. รางวัลรองชนะเลิศ การทดสอบแข่งขันวัด   
ความรู้ทางวิชาการ ครั้งท่ี 3 ประจำปี
การศึกษา 2560 

2560 
โรงเรียนอำนาจเจริญ  

21. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1 การประกวด    
โครงงานภาษาอังกฤษ ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน         ระดับภาค ครั้งท่ี16/2561 

2561 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

 22. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหาเยาวชน   
คนเก่ง ครั้งท่ี  14 

2561 โรงเรียนปทุมราชวงศา 
จ.อำนาจเจริญ 

 

23. รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัดการประกวด
โครงงานภาษาไทย  ในการประกวดโครงงาน
นักเรียน  ครั้งท่ี 15/2561 

2561 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

24. รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัดการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์  ในการประกวด
โครงงานนักเรียน  ครั้งท่ี 15/2561  

2561 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

25. รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัดการประกวด
โครงงานประวัติศาสตร์  ในการประกวด
โครงงานนักเรียน  ครั้งท่ี 15/2561 

2561 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

26. รางวัลชนะเลิศ  ระดับจังหวัดการประกวด
โครงงานวิชาคณิตศาสตร์  ในการประกวด
โครงงานนักเรียน  ครั้งท่ี 15/2561 

2561 มูลนิธิเปรม 
ติณสูลานนท์ 

 

 

27. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติตน 
 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานดีเด่น  ประจำปี  

2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

 

28. รางวัลผู้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา  โครงการนิเทศ
การศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

2561 สำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

 29. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น“ระดับเขตพื้นท่ี
การศึกษา” ประจำปี 2561 

2561 กระทรวงศึกษาธิการ  

 30. รางวัลครูท่ีปฏิบัติตนตาม หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ดีเด่น ประจำปี  2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

 

 31. รางวัลครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียนดีเด่น    
ประจำปี  2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๕ 
 

 

ชื่อรางวัล 
ปี พ.ศ 2559-2561 

ที่ได้รับรางวัล 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

 32. รางวัลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศดีเด่น
ประจำปี 2561 

2561 สกสค.จังหวัด
อำนาจเจริญ 

 

33. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด  
โครงการทดสอบความรู้วิชาคณิตศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

34. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย 
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

 

35. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ 
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

 

36. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้วิชาสังคมศึกษา  
ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

 

37. รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัด 
โครงการทดสอบความรู้General English 
Proficiency Test ประจำปีการศึกษา 2561 

2561 บริษัท เสริมปัญญา 
จำกัด 

 

38. รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพ  ระบายสี 
รุ่น 8-11 ปี โครงการประกวดวาดภาพระบาย
สี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2019 

2561 บริษัท โตโยต้า
อำนาจเจริญ จำกัด 

 

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

2561 บริษัท โตโยต้า
อำนาจเจริญ จำกัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๖ 
 

 

 
7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 
1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ - เนตรนารี ✓  

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ ✓  

3. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning ✓  

4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) ✓  

5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและ
ภาษาคอมพิวเตอร์(Coding) 

✓  

6. การจัดการเรียนรู้ด้วย STEM Education 
6.1 สถานศึกษามีการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  Education 
6.2 สถานศึกษามีนวัตกรรมจากการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education 

✓  

7. การเรียนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการส่ือสารและเพิ่มทักษะสำหรับใช้ในการประกอบ
อาชีพ 

✓  

8. การจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาท่ีสาม) ✓  

9. การส่งเสริมทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ภาษาอื่น ✓  

10. การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้หรือสร้างอาชีพ ✓  

 
8. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (ยังไม่ได้รับการประเมิน) 
 
9. หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
 ✓ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
✓สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
✓สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๗ 
 

 

 
ส่วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน        
1 มีความสามารถในการอ่าน การเขียน 

การสื่อสาร และการคิดคำนวณ 
  

80 591 473 80.03 ดีเลิศ 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
อ่านในแต่ละระดับชัน้ตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

✓ 
 

  480 81.21 ดีเลิศ 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
เขียนในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

✓ 
 

  473 80.03 ดีเลิศ 

 1.3 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
สื่อสารในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด 

✓ 
 

  480 81.21 ดีเลิศ 

 1.4 ร้อยละของผู้เรียนมีทักษะในการ
คิดคำนวณในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์
ท่ีสถานศึกษากำหนด 

✓ 
 

  473 80.03 ดีเลิศ 

2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

 
 

80 591 475 80.37 ดีเลิศ 

 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการคิดจำแนกแยกแยะ ใคร่ครวญ  
ไตร่ตรองอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผล
ประกอบการตัดสินใจ 

✓ 

 

  500 84.60 ดีเลิศ 

 2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีการอภิปราย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ✓ 

 
  480 81.21 ดีเลิศ 

 2.3 ร้อยละของผู้เรียนมีการแก้ปัญหา
อย่างมีเหตุผล ✓ 

 
  514 86.97 ดีเลิศ 

3 มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
  

 
80 

 
591 514 86.97 ดีเลิศ 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๘ 
 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการรวบรวมความรู้ได้ท้ังตัวเองและ
การทำงานเป็นทีม 

✓ 
 

  550 93.06 ยอดเย่ียม 

4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
 

80 591 580 98.13 ยอดเย่ียม 

 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

✓ 
 

  590 99.83 ยอดเย่ียม 

 4.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความสามารถ
ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมใน
ด้านการเรียนรู้การสื่อสาร การทำงาน
อย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

✓ 

 

  550 93.06 ยอดเย่ียม 

5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา 

 
 

80 591 591 100 ยอดเย่ียม 

 5.1 ร้อยละของผู้เรียนบรรลุการเรียนรู้
ตามหลักสูตรสถานศึกษา ✓ 

 
  591 100 ยอดเย่ียม 

 5.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
จากพืน้ฐานเดิม 

✓ 
 

  550 93.06 ยอดเย่ียม 

 5.3 ร้อยละของผู้เรียนมีความก้าวหน้า
ในผลการทดสอบระดับชาติ หรือผล
การทดสอบอื่น ๆ 

✓ 
 

  490 82.91 ดีเลิศ 

6 มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดี
ต่องานอาชพี 

 
 

80 591 550 93.06 ยอดเย่ียม 

 6.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการศึกษาต่อ  ✓ 

 
  591 100 ยอดเย่ียม 

 6.2 ร้อยละของผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ
พื้นฐานและเจตคติท่ีดีในการจัดการ 
การทำงานหรืองานอาชพี 

✓ 
 

  550 93.06 ยอดเย่ียม 

7 นักเรียนมีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

✓  80 591 515 87.14 ดีเลิศ 

 7.1 นักเรียนสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศได้ตามวัย 

✓  80 591 515 87.14 ดีเลิศ 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๓๙ 
 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 

 
เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน
ผู้เรียน 
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ผู้เรียน
ผ่าน

เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

 
ปฏิบัติ 

 
ไม ่

ปฏิบัติ 

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน        
1 การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ี

สถานศึกษากำหนด 
 

 
80 591 591 100 ยอดเย่ียม 

 1.1 ร้อยละของผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็น
ผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในกฎ  ✓ 

 
  591 100 ยอดเย่ียม 

 1.2 ร้อยละของผู้เรียนมีค่านิยมและ
จิตสำนึกตามท่ีสถานศึกษากำหนด โดย
ไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดี
ของสังคม 

✓ 

 

  591 100 ยอดเย่ียม 

2 ความภูมิใจในท้องถ่ินและความเป็นไทย   80 591 591 100 ยอดเย่ียม 
 2.1 ร้อยละของผู้เรียนมีความภูมิใจใน

ท้องถ่ิน เห็นคุณค่าของความเป็นไทย  ✓ 
 

  591 100 ยอดเย่ียม 

2.2 ร้อยละของผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย
รวมท้ังภูมิปัญญาไทย 

✓ 
 

  591 100 ยอดเย่ียม 

3 การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความ
แตกต่างและหลากหลาย 

 
 

80 591 591 100 ยอดเย่ียม 

 3.1 ร้อยละของผู้เรียนยอมรับและอยู่
ร่วมกันบนความแตกต่างระหว่างบุคคล
ในด้านเพศ วัย  เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
วัฒนธรรม ประเพณี 

✓ 

 

  591 100 ยอดเย่ียม 

4 สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม   80 591 591 100 ยอดเย่ียม 
 4.1 ร้อยละของผู้เรียนมีการรักษา

สุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์และ
สังคม และแสดงออกอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย  

✓ 

 

  591 100 ยอดเย่ียม 

4.2 ร้อยละของผู้เรียนสามารถอยู่
ร่วมกับคนอื่นอย่างมีความสุข เข้าใจ
ผู้อื่น ไม่มีความขัดแย้งกับผู้อื่น 

✓ 
 

  591 100 ยอดเย่ียม 

สรุปผลการประเมิน 92.44 ยอดเยี่ยม 
 
แปลผลระดับคุณภาพ        

กำลังพัฒนา  ร้อยละ  00.00 – 49.99     
ปานกลาง  ร้อยละ  50.00 – 59.99     
ดี   ร้อยละ 60.00 – 74.99     



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๐ 
 

 

ดีเลิศ   ร้อยละ 75.00 – 89.99     
 ยอดเยี่ยม  ร้อยละ  90.00 – 100  

กระบวนการพัฒนาท่ีส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานท่ี 1 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีที่หลากหลาย ครูจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตร  ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาสมกับผู้เรียนเช่น การ
เรียนรู้แบบ Active leaning การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมโครงงาน ให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการคิด การวิเคราะห์  
มีกระบวนการในการแก้ปญัหา สามารถใช้ความคิดรวบยอดโดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่มโดยมีโครงการส่งเสริมการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ   กิจกรรมส่งเสริมรักการอ่าน 
ท่องคำศัพท์ โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีพฤติกรรม เป็นคนดี คนเก่งอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 ด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนเน้นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและมีการนำ
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันครูและนักเรียนสามารถส่ือสารภาษาต่างประเทศได้ตามวัย เช่น มีการ
กล่าวทักทักทายกับครูและเพื่อนๆ ทุกวัน นำกิจกรรมการเล่านิทาน เกม มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขและโรงเรียนมีนโยบายให้นักเรียนทุก
คนท่องคำศัพท์และเขียนศัพท์ภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์ 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 กำหนดเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา ความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติ นโยบาย
ของรัฐบาลและต้นสังกัด 

√    

 1.2 กำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้อง 
เช่ือมโยง กับเป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและ
ต้นสังกัด 

√    

 1.3 กำหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

√    

 1.4 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

√    

 1.5 นำเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียนเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

√    

2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1  มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัด

การศึกษาอย่างเป็นระบบ  
√    



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๑ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 2.2 มีการนำแผนไปปฏิบัติ ติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 

√    

 2.3 มีการบริหารอัตรากำลัง ทรัพยากรทางการ
ศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ระบบการนิเทศภายใน 

√    

 2.4 สถานศึกษามีการนำข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาสถานศึกษา 

√    

 2.5 สถานศึกษาให้บุคลากรและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุง 
พัฒนา และร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัด
การศึกษา 

√    

3 ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

  5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

√    

 3.2 บริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ ในด้าน
การพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของ
ผู้เรียน ท่ีสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
ชุมชน และท้องถิ่น 

√    

 3.3 บริหารจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมเสริม
หลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านเช่ือมโยง
วิถีชีวิตจริง  

√    

 3.4  กำหนดหลักสูตรสถานศึกษาครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มเป้าหมาย  

√    

 3.5 สถานศึกษามีการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม 

√    

4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้
มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

√    

 4.2  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ √    
 4.3 นำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเข้ามาใช้ใน

การพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียน 
√    

 4.4  มีการตรวจสอบ ทบทวน การปฏิบัติงาน
ของครู บุคลากร ท่ีมีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

√    



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๒ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5 ถอดบทเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมหรือ
วิธีการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

√    

5 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 

  5 ยอดยี่ยม 

 5.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายใน
ห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

√    

 5.2 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภายนอก
ห้องเรียน ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ และคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

√    

 5.3 จัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล และเป็นกลุ่ม 

√    

 5.4 จัดสภาพแวดล้อมทางสังคม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้ และมีความปลอดภัย 

√    

 5.5 จัดให้ผู้เรียนได้ใช้ประโยชน์จากการจัด
สภาพแวดล้อมตามศักยภาพของผู้เรียน 

√    

6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน          
การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 ได้ศึกษาความต้องการเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีเหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.2 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหาร
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.4 ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ใน
การบริการจัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา 

√    

 6.5 ติดตามผลการใช้บริการระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถานศึกษาเพื่อใช้ในการบริการ
จัดการและการจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพของสถานศึกษา 

√    

7 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมการช่วยเหลือ
ชุมชนและสังคม และปลูกฝังให้ผู้เรียนมี
คุณธรรม จริยธรรม 

√  5 ยอดเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๓ 
 

 

ประเด็นพิจารณา 
การปฏิบัติงาน *** 

ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมิน 
คุณภาพที่ได้ ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 7.1 มีโครงการและกิจกรรมสานสัมพันธ์กับ
ชุมชน แบ่งปันและช่วยเหลือชุมชน 

√ 
   

 7.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม  

√ 
   

   สรุปผลการประเมิน  =  ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                     จำนวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2  

1. มีการจัดกระบวนการบริหารและการจัดการที ่เป็นระบบ โดยใช้กระบวนการบริหารแบบวงจร
บริหารงานคุณภาพ PDCA มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา โดย
การศึกษาข้อมูลสารสนเทศ ติดตาม ประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาและจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นจากครูและบุคลากรในสถานศึกษาเพื่อวางแผนร่วมกันกำหนดเป้าหมาย ปรับวิสัยทัศน์ กำหนด
พันธกิจ กลยุทธ์ในการจัดการศึกษาโดยการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2562-2564  

2. จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการพัฒนาและนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาพร้อมทั้งจัดหาทรัพยากร งบประมาณ โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรมที่สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหาร จัดทำคู่มือและกฎระเบียบต่าง ๆ ดำเนินการพัฒนาตามแผนงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที ่กำหนดไว้ มีการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการ
ดำเนินงานและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียนท่ีชัดเจนโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 90 % มีการสอบถามความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน เพื่อนนำผลมาพัฒนาการจัด
การศึกษา 

3. มีการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร โดยทางโรงเรียนจัดทำ
หลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มสาระ นำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที ่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

4. พัฒนาบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยการส่งครูและบุคลากร
เข้ารับการอบรมกับท้ังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก โดยมีโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็น

แปลผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
ปฏิบัติ 1 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ กำลังพัฒนา 

ปฏิบัติ 2 ข้อได้ระดับคุณภาพ ปานกลาง 

ปฏิบัติ 3 ข้อได้ระดับคุณภาพ ดี 
ปฏิบัติ 4 ข้อได้ระดับคุณภาพ ดีเลิศ 
ปฏิบัติ 5 ข้อ ได้ระดับคุณภาพ ยอดเย่ียม  

ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพทีไ่ด้ 
1.00 – 1.49 ระดับคุณภาพ     กำลังพัฒนา 

1.50 –2.49 ระดับคุณภาพ     ปานกลาง 

2.50 – 3.49 ระดับคุณภาพ      ดี 
3.50 – 4.49 ระดับคุณภาพ      ดีเลิศ 
4.50 – 5.00 ระดับคุณภาพ      ยอดเย่ียม  



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๔ 
 

 

สังคมแห่งการเรียนรู้ ประกอบไปด้วยกิจกรรมแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น, โครงการส่งเสริมและจัด
บรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมห้องประกอบการต่าง ๆ กิจกรรมห้องเรียนน่าอยู่ เป็น
ต้น   ส่งผลให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ท่ีเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 

6. การบริหารจัดการโดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community (PLC) หรือ ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้สร้างการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและการร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 

7. ด้านการส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนดำเนินตามแผนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยการปลูกจิตสำนึก
ในเรื ่องการช่วยเหลือ แบ่งปัน ซึ ่งกันและกันและต่อชุมชน โดยการจัดให้นักเรียนทำโครงการ 1 ห้องเรียน 1 
โครงงานคุณธรรม ส่งผลให้นักเรียนนำความรู้เรื่องคุณธรรมไปปฏิบัติท่ีบ้านและในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

  มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเปน็สำคัญ 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

1 จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง และสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

  
80 28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 1.1 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาท่ีเน้นให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการคิด
และปฏิบัติจริง 

28 -   28 100  

 1.2 มีแผนการจัดการเรียนรู้ท่ี
สามารถนำไปจัดกิจกรรมได้จริง 

28 -   28 100  

 1.3 มีรูปแบบการจัดการเรียนรู้
เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น 
และต้องการความช่วยเหลือพิเศษ  

28 -   28 100  

 1.4  ฝึกทักษะให้ผู้เรียนได้
แสดงออก แสดงความคิดเห็น สรุป
องค์ความรู้ และนำเสนอผลงาน 

28 -   28 100  

 1.5 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 

28 -   28 100  

2 ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 

  100 26 28 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู้ 

28 -   28 100  



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๕ 
 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 2.2 ใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในการจัดกาเรียนรู้ 

28 -   28 100  

 2.3 สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากส่ือท่ี
หลากหลาย 

28 -   28 100  

3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก   100 28 28 100 ยอดเยี่ยม 
 3.1 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน

เรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิง
บวก  

 
28 

 
-   28 100  

 3.2 ผู้สอนมีการบริหารจัดการช้ัน
เรียน ให้เด็กรักครู ครูรักเด็ก และ
เด็กรักเด็ก เด็กรักท่ีจะเรียนรู้ 
สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

28 -   
28 

 
100  

4 ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผลมาพัฒนา
ผู้เรียน 

  100 28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 4.1 มีการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 

28 -      

 4.2 มีข้ันตอนโดยใช้เครื่องมือและ
วิธีการวัดและประเมินผลท่ี
เหมาะสมกับเป้าหมายในการ
จัดการเรียนรู้ 

28 -      

 4.3 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวัด
และประเมินผล 

28 -      

 4.4 ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู ้

28 -      

5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ 

  100 28 28 100 ยอดเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๖ 
 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน 
 

เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
ครู

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
ครูผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 
ปฏิบัติ 

 
ไม่ 

ปฏิบัติ 

 5.1 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกัน
แลกเปล่ียนความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ 

28 -      

 5.2 นำข้อมูลป้อนกลับไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ของตนเอง 

28 -      

6 ครูนักเรียนมีทักษะในการส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศ 

       

 6.1 นักเรียนสามารถส่ือสาร
ภาษาต่างประเทศได้ตามวัย 

23 5      

7 สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรม
การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และ
ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

       

 7.1 มีโครงการและกิจกรรมสาน
สัมพันธ์กับชุมชน แบ่งปันและ
ช่วยเหลือชุมชน 

28 -      

 7.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนและปลูกฝังให้ผู้เรียนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  

28 -      

                     สรุปผลการประเมิน =    ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                            จำนวนประเด็นพิจารณา 

100 ยอดเยี่ยม 

 
แปลผลการประเมินคุณภาพที่ได้ 

ร้อยละ  00.00 – 49.99  =    กำลังพัฒนา   
ร้อยละ  50.00 – 59.99  =    ปานกลาง    
ร้อยละ 60.00 – 74.99  =    ดี    
ร้อยละ 75.00 – 89.99  =    ดีเลิศ    
ร้อยละ 90.00 – 100  =   ยอดเย่ียม  

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3  

       โรงเรียนดำเนินการส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยจัดทำการสอนแบบ
โครงงาน และการจัดการเรียนรู้ Active Learning ตามกรอบแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาไทยสู่ผลลัพธ์ Thailand 4.0 ท่ีครอบคลุมภาระกิจการจัดการศึกษาของสำนักงาน



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๗ 
 

 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลเมืองดท้ัีง
ครบ  อีกทั้งสนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า หรือปฏิบัติงานตามหัวข้อที่ผู้เรียนสนใจ ซึ่ง
ผู้เรียนจะต้องฝึกกระบวนการทำงานอย่างมีขั้นตอน มีการวางแผนในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
โดยใช้กระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองและ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น การจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานในชั้นเรียน โครงงานกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ นักเรียนจัดทำโครงงานในห้องเรียนบูรณาการตามรายวิชาที่นักเรียนถนัดและสนใจ โครงงาน 1  
ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม รวมไปถึงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ตามสถานท่ีต่าง ๆ ในโรงเรียน และภายใน
ห้องเรียน ครูและนักเรียนร่วมกันผลิตและใช้สื ่อประสมในการเรียนการสอน สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกท้ังนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเข้ากับการสอน ให้มีการประเมินคุณภาพของผู้เรียนอย่างเป็น
ระบบ ครูทำงานวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระฯ ทำงานวิจัยการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ (O-NET) และงานวิจัยชั ้นเรียนปีการศึกษาละ 1 เรื ่อง และได้ร ับการตรวจให้คำแนะนำโดย
คณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๘ 
 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
มาตรฐาน มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 
มาตรฐาน 

ท่ี 1 
คุณภาพของนักเรียน  ยอดเยี่ยม 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน   
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 80.03 ดีเลิศ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแก้ปัญหา 

80.37 ดีเลิศ 

3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 86.97 ดีเลิศ 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 98.13 ยอดเยี่ยม 
5. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 100 ยอดเยี่ยม 
6. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 93.06 ยอดเยี่ยม 
7. มีการจัดการเรียนการสอนเน้นทักษะการส่ือสารภาษาต่างประเทศ 87.14 ดีเลิศ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน   
1. การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 100 ยอดเยี่ยม 
2. ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 100 ยอดเยี่ยม 
3. การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 100 ยอดเยี่ยม 
4. สุขภาวะทางร่างกายและจิตใจสังคม 100 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน
ท่ี 2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 5 ยอดเยี่ยม 
2. มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 5 ยอดเยี่ยม 
3. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา
และทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5 ยอดเยี่ยม 

4. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 5 ยอดเยี่ยม 
5. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

5 ยอดเยี่ยม 

6. จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู ้

5 ยอดเยี่ยม 

7. สถานศึกษาจัดโครงการ/กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชนและสังคม และปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม 

5 ยอดเยี่ยม 

มาตรฐาน
ท่ี 3 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
1. จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตได้ 

100 ยอดเยี่ยม 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 100 ยอดเยี่ยม 
3. มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 100 ยอดเยี่ยม 
4. ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 100 ยอดเยี่ยม 
5. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู ้

100 ยอดเยี่ยม 

สรุปผลการประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยอดเยี่ยม 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๔๙ 
 

 

3. จุดเด่น 
คุณภาพของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสาร 
2. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
3. มีความรู้ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
2. ผู้บริหารมีความต้ังใจ  มีความมุ่งมั่น  มีหลักการบริหาร  และมีวิสัยทัศน์ท่ีดีในการบริหารงานสามารถเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทำงาน และคณะกรรมการสถานศึกษามีความต้ังใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาท 
3. โรงเรียนมีการบริหารและการจัดการอย่างเป็นระบบ โรงเรียนได้ใช้เทคนิคการประชุมที่หลากหลายเช่น การ
ประชุมแบบมีส่วนร่วม การประชุมระดมสมอง การประชุมกลุ่ม เพื่อให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายที่ชัดเจน มีการปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับผล
การจัดการศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนา และนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ครูผู้สอนสามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ มีการดำเนินการนิเทศ กำกับติดตาม ประเมินผล การดำเนินงาน และจัดทำรายงานผล
การจัดการศึกษา และโรงเรียนได้ใช้กระบวนการวิจัยในการรวบรวมข้อมูลมาใช้เป็นฐานในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูมีความมุ่งมั่นต้ังใจ  ในการพัฒนาการสอน  โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงาน และ Active 
Learning 
2. นักเรียนได้เรียนรู้โดยการคิด ได้ลงมือปฏิบัติจริง  มีการใช้วิธีการสืบเสาะหาข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย ให้นักเรียนแสวงหาความรู้จากส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3. นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครู
ทุกคน ได้รับการประเมินพร้อมท้ังให้คำแนะนำจากคณะกรรมการวิจัยของเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง    

 
4.  จุดควรพัฒนา 

คุณภาพของผู้เรียน 
1. มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 
2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นและแก้ปัญหา 
3. มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง มีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา และการขับเคล่ือนคุณภาพการจัดการศึกษา 
2. เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนมากขึ้น 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีรูปแบบการจัดการเรียนรู้เฉพาะสำหรับผู้ท่ีมีความจำเป็น และต้องการความ
ช่วยเหลือพิเศษ 
2. ครูผู้สอนควรมีการบริหารจัดการช้ันเรียน โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวก 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๕๐ 
 

 

5.  แนวทางการพัฒนา 
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีเน้นการพัฒนาผู้เรยีนเป็นรายบุคคลให้ชัดเจนขึ้น 
 2. การส่งเสริมให้ครูเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การจัดทำวิจัยในช้ันเรียน

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้ได้เต็มศักยภาพ 
 3. การพัฒนาบุคลากรโดยส่งเข้ารับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ในงานท่ีได้รับมอบหมาย ติดตามผลการ 

นำไปใช้และผลท่ีเกิดกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
    ๔. การพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ของชุมชน 

 
6.  ความต้องการช่วยเหลือ 

1. การพัฒนาครูผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี 21 
2. การสร้างข้อสอบท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามแนวทางของการประเมนิ O-NET  
3. การจัดสรรครูผู้สอนให้ตรงตามวิชาเอกท่ีโรงเรียนมีความต้องการและจำเป็น 
 

7.  โดดเด่นของสถานศึกษา 

 
 
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 

(C 2) 
ท้องถ่ิน/ภูมิภาค 

(C 1) 
๑. การแข่งขันโครงงานสารานุกรมไทยเรื่องโลช่ันน้ำมันรำ

ข้าว 
  ✓ 

๒. รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ท่ีนำช่ือเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจำปี 2562 

 ✓  

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

 ✓  

  ๔. โครงงานภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา  
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ✓ 

 ๕. โครงงานประวัติศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ✓ 

  6.  โครงงานภาษาไทย ระดับประถมศึกษา        
      มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ✓ 

 ๗. โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
      มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ✓ 

 ๘. โครงงานคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ✓ 

 ๙. โครงงานคุณธรรม ระดับประถมศึกษา                
มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา 

  ✓ 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
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 ๕๑ 
 

 

ภาคผนวก 
 

1.   มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงาน 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
5. โครงสร้างหลักสูตร เวลาเรียน สถานศึกษา ปีการศึกษา  2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 ๕๒ 
 

 

 

 

 
 

ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

 
 

 เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  
จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2562 ไว้ดังต่อไปนี้ 

 ประกาศ ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2562 

       

 

 

                                                                     ลงช่ือ 
(นางสาวบวร  จำปารัตน์) 

ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 

 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายให้กำหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยกำหนดเป็นระดับคุณภาพ คือ  
   ดีเย่ียม ดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง  

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของผู้เรียน ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ดีเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดีเย่ียม 



 
     

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  
 

  
 
คำสั่ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

      ที่ 8/2562 
    เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2546 
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 กำหนดให้ สถานศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการ ประเมินคุณภาพภายใน 
ถือว่าเป็นกระบวนการบริหารต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อ หน่วยงานด้นสังกัด และสาธารณะชน
เป็นประจำทุกปี สถานศึกษาจึงแต่งต้ังบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้   

คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพภายใน 
1. นางสาวรัตนา    พันธ์วิไล                  ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ประธาน 
2. นางสาวศิริพร    จิตต์เสนาะ               หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา         รองประธาน 
3. นางรัตนา         สาระคุณ                 ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ 
4. นายภวัต          รัตนบุญยกร             นักวิชาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
5. นายนิวัฒน์        สู่เสน                     ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ 
6. นางสาวรัศมี      จิตต์เสนาะ               หัวหน้าฝ่ายบุคลากร   กรรมการ 
7. นางสาวเพชรวารินทร์  ศรีชมภู            หัวหน้าฝ่ายวิชาการ         กรรมการ/เลขานุการ 

ขอบข่ายหน้าที ่
1. ดำเนินการประชุมช้ีแจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน 
2. ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ กำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน 
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้าน เทคนิค วิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูล 

การแปลผล วัสดุและงบประมาณ เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนท่ี กำหนดไว้ 
4. กำกับดูแลติดตามใหค้ำปรึกษา  พิจารณารับรองผลประเมิน  และส่งเสริมการใช้ประโยชน์   

จากข้อเสนอแนะ เสนอต่อฝ่ายบริหาร  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
1. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 

ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  1.  นางสาวสุนันทา        คณะมูล   ครู   หัวหน้าผู้ประเมิน 
  2.  นางวารุณี               มะโนธรรม  ครู ผู้ประเมินภายใน 
  3.  นางนิดตญา             ตราทอง  ครู  ผู้ประเมินภายใน 
  



 
     

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. นางสาวเพชรวารินทร์ ศรีชมภู   ครู หัวหน้าผู้ประเมิน 
  2. นางสาวกมลชนก นนทะพรม  ครู ผู้ประเมินภายใน 
  3. นางสาวสุจิตรา จันทเพ็ชร  ครู ผู้ประเมินภายใน 
2. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยการบริหารจัดการศึกษา 

 ระดับการศึกษาปฐมวัย 
  1. นางสาวรัศมี   จิตต์เสนาะ  ครู หัวหน้าผู้ประเมิน 
  2. นางสาวอภิรดี           เกตุกุล   ครู ผู้ประเมินภายใน 
  3. นางสาวหทัยชนก       บุญกระสาน  ครู ผู้ประเมินภายใน 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1. นางสาวรัศมี   จิตต์เสนาะ  ครู หัวหน้าผู้ประเมิน 
  2. นางสาววันเพ็ญ          ทัดเทียม  ครู ผู้ประเมินภายใน 
  3. นางสาวลัดดาวัลย์       วงษ์อู่ทอง  ครู ผู้ประเมินภายใน 

3.  ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
  ระดับการศึกษาปฐมวัย 

 1. นางสาวสมปอง          นิลเนตร  ครู หัวหน้าผู้ประเมิน 
 2. นางสาวนิ่มนวล          พูลยา         ครู ผู้ประเมินภายใน 
 3. นางสาวนันทิยา          ผายม   ครู ผู้ประเมินภายใน 
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. นางสาวรัตนพร           ศิลาโคตร   ครู หัวหน้าผู้ประเมิน 
 2. นางสาวกิตติมา           โลหะสาร  ครู ผู้ประเมินภายใน 
 3. นางสาวศรุดา             พันธุ์ดวงชุดา  ครู ผู้ประเมินภายใน 
(หมายเหตุ กรรมการผู้ประเมินภายในชุดนี้ จะต้องเป็นผู้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ในส่วนท่ี 1 
ข้อมูลสภาพท่ัวไป ส่วนท่ี 2 แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา) 

ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
1. จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การพิจารณา ท่ีไต้รับมอบหมาย เพื่อสร้างความ

เข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามสภาพจริง 
2. ดำเนินการวางแผนจัดทำปฏิทินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและภาระงานท่ีได้รับ มอบหมาย

อย่างเป็นลำดับสอดคล้องกันการทำงานปกติ 
3. ศึกษาข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนการเรียนรู้เครื่องมือในการประกันคุณภาพ  ภายใน

ตามมาตรฐานท่ีตนได้รับมอบหมาย 
4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ผล  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  ตามวัน  

เวลา ท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ 
5. ประชุมหารือร่วมกับกรรมการประกันคุณภาพภายในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จัดทำเป็น

รายงานการประเมินในส่วนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง (ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก-ข้อเสนอแนะ) เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบ  รับรองผลประการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการ  อำนวยการประกันคุณภาพ 
 
 



 
     

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  
6.  รับทราบและนำผลการประกันคุณภาพที่ได้รับรองจากกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ  ไปสู่

การวางแผนพัฒนา  รวมทั้งเสนอรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี 
     
                                              ส่ัง ณ วันท่ี 17  มิถุนายน 2562 
 
 
 
                                                      ลงช่ือ  
                              (นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล) 

                            ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  
 
 

 

 
 
 

คำสั่งโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
ที่ 9/2562 

เร่ือง   แต่งต้ังกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
……………………………………………………….…….. 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550  ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับ  ต้ังแต่ 
วันท่ี  12  มกราคม  2551  ได้กำหนดให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  มีอำนาจหน้าท่ี 
ในการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน 
 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  30   แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2550 และ  
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2554  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 

๑. นางสาวบวร    จำปารัตน์  ประธานกรรมการ   
2. นายภวัต     รัตนบุญยกร  ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ 
3. นายโชติ    ช่วงชิง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
4. นายประมวล  บุญหลง   ผู้ทรงคุณวุฒิ   
5. นางรัตนา   สาระคุณ  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
6. นายนิวัฒน ์  สู่เสน   ผู้แทนผู้ปกครอง 
7. นางลินดา  วันทาพรม  ผู้แทนครู 
8. นางสาวรัตนา    พันธ์วไิล   กรรมการและเลขานุการ 

 

  ให้คณะกรรมการดังกล่าว  มีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงวนัท่ี  30  พฤษภาคม  2564 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี   1   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 
 
 
        ลงช่ือ 

(นางสาวบวร จำปารัตน์)                                                                                       
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 



 
     

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้ 

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม 
เวลาเรียน 

ระดับประถมศึกษา 
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

• กลุ่มสาระการเรียนรู้  
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 
คณิตศาสตร ์ 200 200 200 160 160 160 
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 
สังคมศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
 
- ประวัติศาตร์ 

 
80(40) 

 
40 

 
80(40) 

 
40 

 
80(40) 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

 
80 

 
40 

สุขศึกษาและพลศึกษา 80(40) 80(40) 80(40) 80 80 80 
ศิลปะ 80(40) 80(40) 80(40) 80 80 80 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี 40 40 40 80 80 80 
ภาษาต่างประเทศ 200 200 200 80 80 80 
รวมเวลาเรียน(พ้ืนฐาน) 1,000(880) 1,000(880) 1,000(880) 840 840 840 
• รายวิชา/กิจกรรม 
ที่สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติม 
ตามความพร้อมและจุดเน้น 

   
ไม่น้อยกว่า 40 ชม. 

• กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
o กิจกรรมแนะแนว       
o กิจกรรมนักเรียน 

- ลูกเสือยุวกาชาด 
- ชุมนุม 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

 
120 

o กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณประโยน์ 

      

รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

120 120 120 120 120 120 

รวมเวลาท้ังหมด ไม่เกิน 1,000 ชม. ไม่เกิน 1,000 ชม. 
 
 

 


