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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 
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 ได้รับอนุญาตจัดต้ังเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๕๔  เปิดสอนช้ัน ปฐมวัย ถึงช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ปัจจุบันเปิดสอนช้ัน ปฐมวัย ถึงช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  
มีนักเรียนจำนวน 952  คน  ผู้บริหาร ครูและบคุลากร จำนวน 64 คนโดยแยกเป็นช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3   
จำนวน 354 คน  ครูและบุคลากร จำนวน 27 คนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  จำนวน 598 คน  ครูและบุคลากร 
จำนวน 37  คน 
ตอนที่ 2  การนำเสนอผลการประเมินตนเอง 
ระดับปฐมวัย 

๑.  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม 
๒.  หลักฐานสนับสนุนผลการประเมินตนเองตามระดับคุณภาพ 

2.1  คุณภาพของเด็ก 
เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ เด็กระดับปฐมวัยมี

น้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์จำนวน 349 คน คิดเป็นร้อยละ 98.59 เด็กท่ีมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำนวน 5 คน  คิดเป็น
ร้อยละ 1.41 มีโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยกิจกรรม ๖ หลักตามตารางกิจกรรมเป็นโครงการท่ีส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ ร้อยละ 97.74 

เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็ก ๆ มีความสุขในการเรียนรู้ โดยจัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานผู้เรียนต่าง ๆ
เช่น โครงการกีฬาภายในระดับปฐมวัย AVE GAME โครงการหนูน้อยคนเก่ง โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
โครงการภาษาพาเพลิน โครงการทัศนศึกษา ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทาง
อารมณ์ได้เหมาะสมตามวัยร้อยละ 98.02 

เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กระดับปฐมวัยทุกคนช่วยเหลือ
ตนเองได้เหมาะสมตามวัย ในการทำกิจวัตรประจำวัน มีวินัยในตนเอง รู้จักการประหยัดพอเพียง มีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้การทักทาย เช่น โครงการ 1 
โครงงาน 1 ห้องเรียนคุณธรรม โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรม ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยมี
พัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมได้อย่างเหมาะสมร้อยละ 98.02 

เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มีทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ เด็กระดับปฐมวัยทุก
คน สนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมตามวัย ต้ังคำถามในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัยและพยายาม
ค้นหาคำตอบ อ่านนิทานและเล่าเรื่องที่ตนเองอ่านได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถในการคิดรวบยอด การคิด
แก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่าย ๆ ได้ โดยจัดโครงการเวทีหนูน้อยคนเก่ง โครงการภาษาพาเพลิน โครงการ
เปิดประตูสู่อาเซียน กิจกรรมเรียนรู้สู่โลกกว้าง ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะ
การคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้อย่างเหมาะสมร้อยละ  97.46 

เด็กสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการส่ือสารโดยการนำเสนอผลงานด้วยภาษาท่ีเหมาะสมตามวัย ร้อยละ  93.72 

  ส่วนท่ี 1 
บทสรุปของผู้บริหาร 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
- สรุปพัฒนาการด้านร่างกาย  
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาค 
- สรุปพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
- สรุปพัฒนาการด้านสังคม  
- สรุปพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
- สรุปพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

เหมาะสมกับวัย 
2.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ด้านกระบวนการจัดการบริหารและการจัดการหลักสูตรโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีหลักสูตรปฐมวัยท่ี
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปแบบการจัดประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดการเตรียมความพร้อม  
เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถีชีวิตของครอบครัว  ชุมชนและท้องถิ่น  
จากโครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 กิจกรรมบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การเรียนการสอน ส่งผลให้โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัยตามพุทธศักราช 2560 
 ด้านการจัดครูให้เพียงพอต่อช้ันเรียนโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้มีการสรรหาครูอย่างเป็นระบบและ
จัดครูที่มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่จบการศึกษาปฐมวัย และมีครูพี่เลี ้ยงที่ผ่านการอบรม
ทางด้านการดูแลเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีครูเพียงพอต่อชั้นเรียนและมี
ความน่าเช่ือถือ ด้านการส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนได้มีแผนพัฒนาครูและ
บุคลากรทุกปีการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และ
ออกแบบหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล  
ส่งผลให้ครูโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์แบบมืออาชีพ 

ด้านการจัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู ้ อย่างปลอดภัย และพอเพียง โรงเรียนอาเวมารีอา -
อำนาจเจริญมีการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน  ที่คำนึงถึงความปลอดภัยของเด็ก  ส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย และพอเพียง 
การให้บริการสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์โรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัด
ประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

ด้านระบบการบริหาร โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม โรงเรียนมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  
และเอกลักษณ์/อัตลักษณ์ท่ีสถานศึกษากำหนด  ได้มีการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  มีการประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและ
จัดทำรายงานผลการประเมินตนเองประจำปี  มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม พร้อมท้ังรายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัดอย่างต่อเนื่อง 

ข้อมูล หลักฐาน เอกสารเชิงประจักษ์ ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 
-  แผนปฏิบัติการ หลักสูตร 
-  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการเข้าร่วมอบรมพัฒนาของครูและบุคลากร  
-  โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
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-  แผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
-  รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี   

2.3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 ด้านการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน มีความสอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับวัย 

ด้านร่างกาย  พัฒนาการเคล่ือนไหวทางร่างกาย เด็กเคล่ือนไหวอย่างเหมาะสมตามจินตนาการเพื่อให้ร่างกาย
ทุกส่วนท้ังกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  รู้จักยับยั้งช่ังใจรู้จักการรอคอย 
กล้าแสดงออก ช่วยเหลือแบ่งปันมีความรับผิดชอบ 

ด้านสังคม  เด็กช่วยเหลือตัวเองในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้  มีวินัยในตนเอง เล่นร่วมกับผู้อื่นได้ มีสัมมา
คารวะต่อผู้ใหญ่ 

ด้านสติปัญญา มีความคิดร่วมยอด รู้จักการแก้ปัญหา ส่ือสารและมีทักษะความคิดพื้นฐานแสวงหาความรู้ได้
อย่างเหมาะสมตามวัย จากโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานเด็กระดับปฐมวัย โครงการเติมความรู้หนูทำได้ 
ส่งผลใหโ้รงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้มีการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพการสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญได้จัดประสบการณ์การ
เรียนรู้ท่ีส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพื่อปลูกฝังความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย  เรียนรู้ได้อย่างมีความสุข  
ข้อมูล  หลักฐาน  เอกสารเชิงประจักษ์  ที่สนับสนุนผลการประเมินตนเอง 

- รายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
- สรุปพัฒนาการด้านร่างกาย  
- เกียรติบัตร/เหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับจังหวัดและระดับภาค 
- สรุปพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ  
- สรุปพัฒนาการด้านสังคม  
- สรุปพัฒนาการด้านสติปัญญา มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
- สรุปพัฒนาการด้านภาษาต่างประเทศ เด็กทุกคนได้รับการส่งเสริมด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้

เหมาะสมกับวัย 
3.  โรงเรียนมีแผนจะพัฒนาตนเองต่อไปอย่างไรให้ได้ระดับคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม 1 ระดับ 
3.1  คุณภาพของเด็ก 

แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
 แผนปฏิบัติงานที่ 2 โครงการท่ี 3 โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ 

 โครงการท่ี 4 โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
แผนปฏิบัติงานที่ 3 โครงการท่ี 5 โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ 
แผนปฏิบัติงานที่ 4  โครงการท่ี 6 โครงการการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
    โครงการท่ี 7 โครงการ English camp for kids  

3.2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และ  

มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  
แผนปฏิบัติงานที่ 2  โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
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ท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการท่ี 3 โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 4 โครงการท่ี 4 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

และการจัดการเรียนรู้และเพื่อการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
แผนปฏิบัติงานที่ 5  โครงการท่ี 5 โครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 

3.3   การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 แผนปฏิบัติงานที่ 1  โครงการท่ี 1 โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 

แผนปฏิบัติงานที่ 2  โครงการท่ี 2 โครงการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ  
แผนปฏิบัติงานที่ 3  โครงการท่ี 3 โครงการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

และมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 4  โครงการท่ี 4 โครงการสารสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
 แผนปฏิบัติงานที่ 5  โครงการท่ี 5 โครงการเติมความรู้หนูทำได้/กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 แผนปฏิบัติงานที่ 6       โครงการท่ี 6 โครงการ English camp for kids. 

แผนปฏิบัติงานที่ 7 โครงการท่ี 7 โครงการส่งเสริมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
4.  นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในยุค Thailand 4.0 นี้ โดยมอบหมายให้หัวหน้าแผนก ฝ่ายวิชาการ ครูประจำช้ัน ครูคู่ช้ันและครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุท่ีทำให้การจัดประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษท่ี
ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จและเด็กไม่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ จากการประเมินการจัดประสบการณ์การ
สอนภาษาอังกฤษ พบว่าเด็กปฐมวัย มีผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีโรงเรียนกำหนด  ผลการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ  เฉล่ียรวมคิดเป็นร้อยละ 77.35 (รายงานผลการประเมินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย
ปีที่ 1-3 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2559) ผลการประเมินทางการเรียนของเด็กปฐมวัยที่เรียน
จบ ชั้นปฐมวัยปีที ่ 3 แล้วไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามวัย และไม่กล้าพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จาก
การศึกษาวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าว พบว่าครูประจำช้ัน ครูคู่ช้ันและครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษช้ันปฐมวัย ใช้วิธีการจัด
ประสบการณ์แบบเดิม One way ไม่มีส่ือการสอนท่ีน่าสนใจ ไม่มีเพลง เกม ช่วยจำคำศัพท์และไม่ใช้ส่ือการสอน  
E-Learning ที่ทันสมัย ทำให้เด็กมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและไม่กล้าสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่น 
จากสภาพปัญหาดังกล่าวโรงเรียนได้นำนวัตกรรมเรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็ก
ปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และสื่อการสอน E-learning “ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด  Best Practice ระดับ
ปฐมวัย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรมปฐมวัยเอกชน” และได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับภาค 14 ได้
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง
เกม และสื่อการสอน E-learning” และครูที่รับผิดชอบกิจกรรมนำกิจกรรมนี้ไปขยายผลงานเรื่องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และสื่อการสอน E-learning. ให้กับครูและเด็ก
ปฐมวัยทุกทุกคน ในทุกเช้าวันจันทร์และวันพฤหัสบดีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมหน้าเสาธง ใช้เวลา 10 นาที ซึ่ง เด็กทุก
ระดับช้ันได้ร่วมกิจกรรมพร้อมกันโดยครูท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมเพลงและฝึกซ้อมเพลงและท่าทางประกอบให้กับคณะ
ครู และให้ครูทุกคนนำเพลงและเกมนี้ไปต่อยอดในห้องเรียนอีกครั้ง ทำให้เด็กมีความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษจากเพลงและเกม โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ โดยครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมและครูแผนกปฐมวัยได้มี
การขยายผล/เผยแพร่สู่ภายนอก โดยได้นำ Best Practice ระดับปฐมวัย การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
โดยใช้ โดยใช้เพลง/เกมและสื่อการสอน E-Learning ไปเผยแพร่ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอำนาจเจริญ 
จำนวน 38 ศูนย์ เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยหวาย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไฮ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
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โนนหนามแท่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับเมย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสูง เป็น
ต้น ครูและบุคลากรที ่ร ่วมกิจกรรมสามารถนำสื ่อการสอนเพลงและเกมไปจัดกิจกรรมในโรงเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
5.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
5.1 ด้านคุณภาพเด็ก 
            โรงเรียนจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมการ  พัฒนาการท้ัง  
4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคมและสติปัญญา เน้นกิจกรรมผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ เช่น  Project Approach STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย เด็กมีความรู้
ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ เด็กกล้าแสดงออก ร่าเริงแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง มี
สมรรถภาพทางกายและน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์และมีคุณธรรม-จริยธรรม มีจิตอาสาตามท่ีสถานศึกษากำหนด  เด็ก
สามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ตามวัย 
5.2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
           โรงเรียนมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่กำหนดไว้ตรงกับวัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาชาติและ
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นอย่างชัดเจนโรงเรียนมีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหาร
และการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมและครอบคลุมอพัฒนาวิชาการที่เน้นเด็กทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกคน และ
ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ความสามารถและทักษะ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย นำไปประยุกต์ใช้ได้ และ
ดำเนินการอย่างเป็นระบบ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที ่ดีและกระตุ้นให้เด็กใฝ่เรียนรู้ทั ่วถึงทุก
กลุ ่มเป้าหมาย  มีระบบการบริหารจัดการที ่ดี  บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนและปฏิบัติร่วมกัน 
สถานศึกษาเอื้ออำนวยด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
5.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เด็กเป็นสำคัญ 
       ครูและบุคลากรมีความมุ่งมั่นต้ังใจ ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการสอน โดยการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ เช่น  Project Approach STEM และบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ได้ลงมือปฏิบัติจริง ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เข้าอบรมและฝึกปฏิบัติการนำกระบวนการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ครบทุกคนและ
นำมาใช้จริงอย่างมีคุณภาพ  ครูนำนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมท้ังส่ือเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  
โรงเรียนให้ความสำคัญในการใช้ภาษาอังกฤษของครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการ
เรียนรู้                                                                       

                  
              ลงช่ือ    
                                                                            ( นางสาวรัตนา  พันธ์วิไล ) 
              ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ          
                                                                               วันท่ี 29  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 

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 คนโดยแยกเป็นช้ัน
ปฐมวัยปีท่ี 1-3  จำนวน 354 คน  ครูและบุคลากร จำนวน 27 คนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1-6  จำนวน 598 คน  
ครูและบคุลากร 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) 
   
 
 
 
 

  ส่วนที่ 2 
ข้อมูลพ้ืนฐาน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

1.2  จำนวนห้องเรียน/ผู้เรียนจำแนกตามระดับที่เปิดสอน  (ข้อมูล  ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2562) 

ระดับที่เปิด
สอน 

จำนวนห้องเรียน 
จำนวนผู้เรียน

ปกติ  

จำนวนผู้เรียนที่
มีความต้องการ

พิเศษ 
รวมจำนวน

ผู้เรียน 
ห้องเรียนปกติ ห้องเรียน IEP ชาย หญิง ชาย หญิง 

ระดับก่อนประถมศึกษา       
อนุบาลปีท่ี 1 3 - 42 51 - - 93 
อนุบาลปีท่ี 2 4 - 75 57 - - 132 
อนุบาลปีท่ี 3 4 - 74 55 - - 129 

รวม 11 - 191 163 - - 354 
รวมทั้งสิ้น 11 - 191 163 - - 354 

 
1.3  จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 1.  สรุปจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกวุฒิการศึกษาและประเภท/ตำแหน่ง 

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 - 3 - - 3 

รวม  4 1  5 
2. ผู้สอนการศึกษาปฐมวัย      
- ครูบรรจุ - 8 - - 8 
- ครูต่างชาติ - - - - - 

3. บุคลากรทางการศึกษา      
- เจ้าหน้าท่ี/ครูพี่เล้ียง 12 2 - - 14 

4. อื่น ๆ (ระบุ)...      
รวม 12 10   22 

รวมทั้งส้ิน 12 14 1  27 
 
สรุปอัตราส่วน 
 ระดับปฐมวัย 

จำนวนผู้เรียนต่อครู    14  :  1 
จำนวนผู้เรียนต่อห้อง  32  :  1 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

2.  สรุป จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง และนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ 
 จำนวนครูที่ทำหน้าที่คัดกรอง จำนวนนักเรียนพเิศษ 

เข้ารับการอบรม 
หน่วยงานที่
เข้ารับการ

อบรม 

ครูที่ได้รับการขึ้นทะเบียน 
เป็นผู้คัดกรองของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

ครูที่ได้รับ
เงินเพิ่ม
พิเศษ 

(พ.ค.ก.) 

ทั้งหมด 
ขึ้น

ทะเบียน 

ไม่ขึ้น
ทะเบียน 

1.การพัฒนา
ศักยภาพการ
จัดการเรียนการ
สอนและเทคนิค
การดูแลเด็กท่ีมี
ความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 
2.แนวทางการ
สร้างงานและ
อาชีพสำหรับเด็ก
พิการในโรงเรียน
เอกชน 
3.การจัดทำ
แผนการจัด
การศึกษาเฉพาะ
บุคคล (IEP) 
4.การประเมิน
และคัดกรองเด็ก
ท่ีมีความต้องการ
จำเป็นพิเศษ 

 
 
 
 

โรงเรียน 
อาเวมารีอา
อำนาจเจริญ 
 

 
 
 
 

1. นางสาวรัตนา พันธ์วิไล 
2.นางสาววันเพ็ญทัดเทียม 

- 

 

 
 
 

- 

 
 
 
 

1 
 

 
 
 
 

1 
 

 

 
 

 
- 

 
สรุป จำนวนครูที่เข้ารับการอบรมเก่ียวกับโรงเรียนคุณธรรม 

จำนวนครู
ที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม / หัวข้อการอบรม ปี พ.ศ.2562 

1 ผู้นำการเปล่ียนแปลงยุคใหม่ “ส่งเสริมคุณธรรม” 24-24 มิถุนายน 2562 

5 
สมัชชาคุณธรรม “1 ศตวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม วินัยคนสะท้อน
วินัยชาติ” 

2-3 กรกฎาคม 2562 



  9 
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 ระดับปฐมวัย 

 

จำนวนครู
ที่เข้ารับ 

การอบรม 
หน่วยงานที่เข้ารับการอบรม / หัวข้อการอบรม ปี พ.ศ.2562 

1 ประชุมสมัชชาศีลธรรมโลก โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 1 สิงหาคม 2562 

5 
ศูนย์คุณธรรม/การประชุมช้ีแจงระบบการรับรองและการประเมิน
มาตรฐานสถานศึกษาคุณธรรม(กลุ่มสถานศึกษาภาคอีสาน) 10 ก.ย. 2562 

3 
ศูนย์คุณธรรม/การรับรองและการประเมินมาตรฐานสถานศึกษา
คุณธรรม(กลุ่มสถานศึกษาภาคอีสาน) 25 ก.ย. 2562 

64 
กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรม  
“โรงเรียนคุณธธมตามวิถีคริสต์” 

6-7 ตุลาคม 2562 

 
2. ข้อมูลพื้นฐานแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ปรัชญา ความรู้ คู่คุณธรรม 
วิสัยทัศน์ ภายในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ มุ่งพัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ เพื่อ

พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย เน้นเด็กมีสุนทรียภาพ 
ภายใต้บริบทการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารท่ีมีคุณภาพ สนับสนุนให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 

พันธกิจ 1. ส่งเสริมเด็กให้ได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน อย่างสมดุลและต่อเนื่องมีทักษะที่จำเป็นตามท่ี
หลักสูตรกำหนด 
2. พัฒนากระบวนการ บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและมี
คุณภาพ 
3. ส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญและส่งผลต่อพัฒนาการท้ัง 4 ด้านอย่างสมวัย 
4. ส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
5. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การ
ช้ีแนะ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมท่ีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน 
สังคมและจังหวัด 

เป้าหมาย 1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 
3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้    
5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 
6. โรงเรียนมีครูจำนวนเพียงพอกับช้ันเรียน 
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอต่อการจัด
ประสบการณ์ 
8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 



  10 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
9. ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่าง
สมดุลเต็มศักยภาพ 
10. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข 
11. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 
13. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้เหมาะสมกับวัย 
14. สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชน สังคม สถานศึกษา เช่น การช้ีแนะ  
การป้องกัน แก้ปัญหาสังคม ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐสภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคม
และจังหวัด 

 กลยุทธ์ เป้าหมาย 
1. ด้านคุณภาพเด็ก 

 
  1.  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแล
ความปลอดภัยของตนเองได้  
   2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและ 
แสดงออกทางอารมณ์ได้ 
   3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็น สมาชิกท่ี
ดีของสังคม 
   4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร มีทักษะการ 
 คิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 

2. ด้านกระบวนการ
บริหารและการจัดการ             

5. โรงเรียนมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ัง 4 ด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 
6. โรงเรียนมีครูจำนวนเพียงพอกับช้ันเรียน 
7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ ท่ี  
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการจัดประสบการณ์ 
8. โรงเรียนมีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีส่วนร่วม 

3. ด้านการจัด
ประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

 9. ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมี
พัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 
10. ครูสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติ
อย่างมีความสุข 
11. ครูจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและ 
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับวัย 
12. ครูมีการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำ ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

4. ด้านมาตรการ
ส่งเสริมสถานศึกษา ให้

13. เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
พัฒนาตามนโยบาย 
จุดเน้นและแนว
ทางการปฏิรูป
การศึกษา 

14. สถานศึกษามีการดำเนินงานในการช่วยเหลือชุมชนสังคม 
สถานศึกษา เช่น การช้ีแนะ การป้องกันแก้ปัญหาสังคมท่ีสอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและจังหวัด
สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ สภาพเศรษฐกิจชุมชน สังคมและ
จังหวัด 

เอกลักษณ์ รักและรับใช้ 
อัตลักษณ์ คุณธรรมเด่น เน้นภาษา รักษ์ชีวิตพอเพียง 

 
๓.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 

 
ยุทธ 

ศาสตร์
ตาม
แผนฯ
ของ

โรงเรียน 

โครงการ 

เป้าหมาย ผลสำเร็จ 

มาตรฐาน
การศึกษา

ของ
สถานศึก

ษา 

*** 
สอดคล้อ

งกับ
ยุทธศาส
ตร์ สช. 

 

*** 
สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัดประเด็น
การติดตาม

ประเมินผลของ
กระทรวง
ศึกษาธิ 
การ 

ปริมาณ 
(จำนวน) 

คุณภาพ 
ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

คุณภาพ 

ระดับปฐมวัย        
ยุทธ 

ศาสตร์ 
1 

ด้าน
คุณภาพ

เด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. โครงการหนู
น้อยสุขภาพดี 
- กิจกรรมช่ัง
น้ำหนัก 
วัดส่วนสูง 
- กิจกรรมอาหารดี
มีประโยชน์ 
- กิจกรรมด่ืมนมกัน
เถอะ 
- กิจกรรมตรวจ
สุขภาพ 
โครงการหนูน้อย
คนเก่ง 
- กิจกรรมนิทาน 
พาเพลิน 
- กิจกรรมหนูน้อย 
รักษ์วัฒนธรรม 

เด็กจำนวน 
354 คนมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดีและ
ดูแลความ

ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

ดีเลิศ ร้อยละ 95 
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
แข็งแรง มีสุข
นิสัยท่ีดีและ
ดูแลความ

ปลอดภัยของ
ตนเองได้ 

 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา   

ท่ี  
1, 2 

ยุทธ  
ศาสตร์       

ท่ี  
1,3,4,5 

 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10 
 



  12 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 2. โครงการหนู
น้อยคนเก่ง 
- กิจกรรมนิทาน 
พาเพลิน 
- กิจกรรมหนูน้อย 
รักษ์วัฒนธรรม 

เด็กจำนวน 
354 คน มี
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุม
และ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 

ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 98 
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ด้านอารมณ์
จิตใจ ควบคุม
และ 
แสดงออกทาง
อารมณ์ได้ 
 
 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา
ท่ี 2, 4 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,3,4,5 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 2,7,8,9 
 
 

3. โครงการเด็กดี 
ศรีอาเวฯ 
- กิจกรรมโรงเรียน 
คุณธรรม 
- กิจกรรมงามอย่าง
ไทย งามอย่างอาเว 
- กิจกรรมไม่ลา ไม่
ขาด ไม่มาสาย 
- กิจกรรมเรียนดี
ประพฤติดี มี
คุณธรรม  
จริยธรรม 
- กิจกรรมหนูน้อย
รักประชาธิปไตย 

เด็กจำนวน 
354 คน มี
พัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ดีเลิศ ร้อยละ 97
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา
ท่ี 2 , 3 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,3,4,5 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 1,2,7,8,9 
 

4. โครงการวัน
สำคัญ 
- กิจกรรมวัน
เข้าพรรษา 
- กิจกรรมวัน
คริสต์มาส 
- กิจกรรมวันฉล
องศาสนนาม
โรงเรียน 
- กิจกรรมวันไหว้
ครู 
- กิจกรรมวันพ่อ 
- กิจกรรมวันแม่ 

เด็กจำนวน 
354คน มี
พัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ดีเลิศ ร้อยละ 91 
ของเด็กมี
พฒันาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 

ท่ี 3 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,3,4,5 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี1,2,4,7,10, 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

- กิจกรรมวันสุนทร
ภู่ 
- กิจกรรมวันขึ้นปี
ใหม่ 
- กิจกรรมวันลอย
กระทง 
- กิจกรรมวัน
สงกรานต์ 
- กิจกรรมนมัสการ 
พระมงคลมิ่งเมือง 
- กิจกรรมวันเด็ก 
3. โครงการกีฬาสี
ภายใน Ave 
Game 

เด็กจำนวน 
354 คน มี
พัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 

 ดีเลิศ ร้อยละ 90
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ด้านสังคม  
ช่วยเหลือ
ตนเองและ
เป็นสมาชิกท่ีดี
ของสังคม 
  

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 
ท่ี 1 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,3,4,5 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 1,3,4 
 

4. โครงการเติม 
ความรู้ หนูทำได้ 
- กิจกรรมวัน
วิชาการอนุบาล
แสนรัก 
- กิจกรรมบ้าน 
นักวิทยาศาสตร์
น้อย 

เด็กจำนวน 
354 คน มี
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ส่ือสาร มี
ทักษะการคิด
พื้นฐานและ
แสวงหา
ความรู้ได้ 

ดีเลิศ ร้อยละ 98
ของเด็กมี
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา 
ส่ือสาร มี
ทักษะการคิด
พื้นฐานและ
แสวงหา
ความรู้ได้ 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 
ท่ี 4 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,3,4,5 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี2,3,4,5,6,7, 
8,9,10 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ 

2 
ด้าน

กระบวน
การ

บริหาร
และการ
จัดการ             

1. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการเรียน 
การสอน 

โรงเรียนมีหลัก- 
สูตรครอบคลุม
พัฒนาการ 
ท้ัง 4 ด้าน 
สอดคล้องกับ 
บริบทของ
ท้องถิ่น 
ของความพึง
พอใจของผู้ท่ี

ดีเลิศ ร้อยละ 98
ของความพึง
พอใจของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องใน
การใช้
หลักสูตร 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 

ท่ี 1 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,2,3, 
4,5,7 

 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10 
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 ระดับปฐมวัย 

 

เกี่ยวข้องใน
การใช้
หลักสูตร 

2. โครงการ 
ส่งเสริมและจัด 
บรรยากาศเอื้อต่อ
การเรียนรู ้
- กิจกรรมพัฒนา 
ห้องประกอบการ
ต่าง ๆ 
- กิจกรรม
ห้องเรียนน่าอยู ่
- กิจกรรมจัดหา
และจัดซื้อวัสดุ/
อุปกรณ์ 
- กิจกรรมลาน 
แหล่งเรียนรู้ 
- กิจกรรมภูมิ 
ปัญญาท้องถิ่น 
- กิจกรรมแยก
ขยะ- 
รีไซเคิล 
- กิจกรรมประหยัด 
น้ำประหยัดไฟ 
- กิจกรรมรัก
ส่ิงแวดล้อม 

โรงเรียนจัด
สภาพแวดล้อ
มและส่ือเพื่อ
การเรียนรู้ ท่ี
ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อ
การจัด
ประสบการณ์ 
- ความพึง
พอใจของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องใน
การใช้บริการ
อยู่ในระดับดี
เลิศขึ้นไป 

ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 96
ของความพึง
พอใจของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องใน
การใช้บริการ
อยู่ในระดับดี
เลิศ 
    

ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 
ท่ี 3,4,5 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,2,3, 
4,5,7 

 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 2,4,6,8,10 

3.โครงการพัฒนา
เด็กตามศักยภาพ 

- - กิจกรรม Project     
Approach 
(STEM) 

- - กิจกรรม Best 
Practice 
- กิจกรรมหนูน้อย
รักการอ่าน 

ครูจำนวน 27 
คนสร้าง
โอกาสให้เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

ดีเลิศ ร้อยละ 98
ของครูท่ีสร้าง
โอกาสให้เด็ก
ได้รับ
ประสบการณ์
ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 
 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 
  ท่ี 3 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,3,4,5 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10 
 

3.โครงการ
ห้องเรียนน่าอยู่  
ส่ือการเรียนรู้     

ครูจำนวน 27 
คนจัด
บรรยากาศท่ี

ยอด
เย่ียม 

ร้อยละ 100 
ของครูท่ีจัด
บรรยากาศท่ี

ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 
ประเด็น 

 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 
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หลากหลาย 
- กิจกรรมผลิตส่ือ 
การเรียนการสอน 
- กิจกรรมประกวด 
ห้องเรียน 

เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือ
และ
เทคโนโลยีได้
เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก 

 

เอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือ
และ
เทคโนโลยีได้
เหมาะสมกับ
วัยของเด็ก 
 

พิจารณา 
ท่ี3 

 
 
 
 

1,2,3,4
,5,7 

 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10 
 

4. โครงการวัด 
ประเมินผล
พัฒนาการ 
-  กิจกรรมสรุปผล 
การพัฒนาเด็กทุก
ด้าน 
- กิจกรรมยุว
บัณฑิต 
- กิจกรรมวิจัยใน
ช้ันเรียน 
 

ครูจำนวน 27 
คนมีการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง
และนำผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง
การจัด
ประสบการณ์
และพัฒนา
เด็ก 

ดีเลิศ ร้อยละ 100 
ของครูมีการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ตามสภาพจริง
และนำผลการ
ประเมิน
พัฒนาการเด็ก
ไปปรับปรุง
การจัด
ประสบการณ์
และพัฒนา
เด็ก
ประสบการณ์
และพัฒนา
เด็ก 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.3 
ประเด็น
พิจารณา 
    ท่ี 4 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,2,3, 
4,5,7 

 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10 
 

กุลยุทธ์ 
ท่ี 4 
ด้าน
มาตร 
การ

ส่งเสริม
สถานศึก
ษา ให้
พัฒนา
ตาม

นโยบาย 
จุดเน้น

และแนว
ทางการ

1. โครงการการ 
จัดการเรียนรู้ สู่   
ยุค Thailand 4.0 
- กิจกรรมภาษา    
พาเพลิน 
- กิจกรรม
ภาษาอังกฤษวันละ
คำ 
- กิจกรรมเวทีหนู
น้อยคนเก่ง 

เด็กจำนวน 
354 คน ใช้
ภาษาต่างประ
เทศในการ
ส่ือสารได้
เหมาะสมกับ
วัย  

ดีเลิศ ร้อยละ 95 
ของเด็กใช้
ภาษาต่างประ
เทศในการ
ส่ือสารได้
เหมาะสมกับ
วัย 

ยอด
เย่ียม 

มฐ.1 
ประเด็น
พิจารณา 
ท่ี 2,3,4 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,2,3, 
4,5,7 

 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 
1,2,3,4,5,6, 
7,8,9,10 
 

2. โครงการสาน 
สัมพันธ์บ้านและ
โรงเรียน 
- กิจกรรมธารน้ำใจ
สู่ชุมชน 

สถานศึกษามี
การเนินงาน
ในการ
ช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม 

ดีเลิศ ร้อยละ 95 
ความพึงพอใจ
ของผู้ท่ี
เกี่ยวข้องใน
การช่วยเหลือ

ยอด
เย่ียม 

มฐ.2 
ประเด็น
พิจารณา 

ท่ี 6 
 

ยุทธ 
ศาสตร์ท่ี  
1,2,3,4

,5,7 
 

ประเด็นตัวชี้วัด
ท่ี 
1,2,3,4,5,6,7
,8,9,10 
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

4.1  ระดับปฐมวัย  
  ผลการพัฒนาเด็ก 

ผลพัฒนาการด้าน 
จำนวน

เด็ก
ทั้งหมด 

ร้อยละของเด็กตามระดับคุณภาพ 
ดี พอใช ้ ปรับปรุง 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ด้านร่างกาย 354 346 97.74 7 1.98 1 0.28 
2. ด้านอารมณ์-จิตใจ 354 347 98.02 6 1.69 1 0.29 
3. ด้านสังคม 354 347 98.02 6 1.69 1 0.29 
4. ด้านสติปัญญา 354 345 97.46 9 1.98 2 0.56 

 ด้านร่างกาย เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ มีโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ด้วยกิจกรรม 6 หลัก ตามตารางกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพจิตท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ร้อย
ละ 97.74  
 ด้านอารมณ์ จิตใจ เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ดี โรงเรียนอาเวมา
รีอาอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ เด็ก ๆ มีความสุขในการเรียนรู้ โดยจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมและส่งเสริมศักยภาพทักษะพื้นฐานของเด็กผ่านโครงและกิจกรรม เช่นโครงการกีฬาสีภายใน กิจกรรมหนู
น้อยคนเก่ง กิจกรรมภาษาพาเพลิน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์-จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์
ได้เหมาะสมกับวัย ร้อยละ 98.02 
 ด้านสังคม เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม เด็กระดับปฐมวัยทุกคน
ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัยในการทำกิจวัตรประจำวัน วินัยในตนเอง รู้จักประหยัดพอเพียงมีส่วนร่ วมใน

ปฏิรูป
การ 

ศึกษา 

- กิจกรรมประชุม   
ผู้ปกครอง 
- กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน 
- กิจกรรมเยี่ยม
บ้านนักเรียน 
- กิจกรรมทัศน
ศึกษา 
 
 

สถานศึกษา 
เช่น การ
ช้ีแนะ การ
ป้องกัน 
แก้ปัญหา
สังคมท่ี
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ภาครัฐสภาพ
เศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม
และจังหวัด 
 

ชุมชน 
สถานศึกษามี
การดำเนินงาน
ในการ
ช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม 
สถานศึกษา 
เช่น การช้ีแนะ 
การป้องกัน 
แก้ปัญหา
สังคมท่ี
สอดคล้องกับ
นโยบายของ
ภาครัฐสภาพ
เศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม
และจังหวัด 

 
มฐ.3 

ประเด็น
พิจารณา 
ท่ี 2 
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การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียน มีมารยาททางวัฒนธรรมไทย  เช่น 1 ห้องเรียน 1 โครงงาน
คุณธรรม โครงการเด็กดีศรีอาเวฯ กิจกรรมหนูน้อยรักษ์วัฒนธรรม ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัย มีพัฒนาการด้าน
สังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีได้เหมาะสม ร้อยละ 98.02 
 ด้านสติปัญญา เด็กระดับปฐมวัยสามารถสนทนาโต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้เหมาะสมตามวัย  
ตั้งคำถามในสิ่งตนเองสนใจหรือสงสัยและเล่าเรื่องที่ตนเองสนใจได้เหมาะสมกับวัย มีความสามารถคิดรวบยอด 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถตัดสินใจเรื่องง่ายๆได้ โดยผ่ายกิจกรรมเวทีหนูน้อยคนเก่ง กิจกรรมภาษาพาเพลิน 
ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัยมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม ร้อยละ 97.46 
5. นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี (Innovation /Best Practice ) 
  ปีการศึกษา 2562  ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้านภาษาอังกฤษ ใน ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวด  Best Practice ระดับปฐมวัย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรมปฐมวัยเอกชน” เรื่องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน E-learning และ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวด Best Practice ปฐมวัยระดับภาค 14 นำเสนอและขยายผลเรื่องการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน E-learning 

  การเผยแพร่นวัตกรรม Best Practice เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของ
เด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน E-learning ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 
6.  รางวัลที่สถานศึกษาได้รับ  

6.1   ปีการศึกษาปัจจุบัน 

ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

1. Best Practice ระดับปฐมวัย 
เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน 
E-learning 

รองชนะเลิศ เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการภาค14 
จังหวัด
อุบลราชธานี 

 

ชื่อ นวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี มาตรฐานด้าน ระดับการศึกษา 

1. Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่องการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดย
ใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน E-learning. 

มาตรฐานท่ี 3 
การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก

เป็นสำคัญ 
 

ระดับปฐมวัย 

2. Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่อง การพัฒนา
ความสามารถทางการพูดของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสือ
นิทานภาพประกอบการจัดประสบการณ์ 

มาตรฐาน                       
ท่ี 1 คุณภาพเด็ก 
มาตรฐานท่ี 3 

การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็ก
เป็นสำคัญ 

 
 
      ระดับปฐมวัย 
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ชื่อรางวัล 
ประเภท
รางวัล 

ระดับ 
หน่วยงาน 

ที่มอบรางวัล 
หมายเหตุ 

2.หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรม
ปฐมวัยเอกชน Best Practice 
ระดับปฐมวัย เรื่องการพัฒนา
ทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษ ยุค 
Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้เพลง,เกม  

ชนะเลิศ เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงาน
ศึกษาธิการ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

3.การแข่งขันการสร้างภาพด้วย 
การฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับช้ัน
ปฐมวัย 

ระดับ
เหรียญทอง 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

4. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน  งาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งท่ี  
69 

ระดับ
เหรียญทอง 

 เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา
ประถมศึกษา
อำนาจเจริญ 

 

5. การแข่งขันวาดภาพ ใน
โครงการรถโตโยต้าในฝัน  
บริษัทโตโยต้า อำนาจเจริญ 

รองชนะเลิศ  เขตพื้นท่ี/จังหวัด 
 ภาค/ประเทศ 
 นานาชาติ 

บริษัทโตโยต้า 
อำนาจเจริญ 

 

 
6.2  ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559-2561) 

ชื่อรางวัล 

ปี พ.ศ
2559-
2561 
ที่ได้รับ
รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

1. โรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษาขนาด
ใหญ่ 

๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ  

2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด 
ปะ 

2560 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

3. รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 2560 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

4. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน 2560 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

5. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
( speech ) 

2560 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

6. รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน 2560 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

ชื่อรางวัล 

ปี พ.ศ
2559-
2561 
ที่ได้รับ
รางวัล 

หน่วยงาน 
ที่มอบรางวัล 

หมายเหตุ 

7. รางวัลรองชนะเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้เพลง,เกม 

๒๕61 สำนักงานศึกษาธิการ
ภาค 13 
จังหวัดอุบลราชธานี 

 

8. รางวัลชนะเลิศ Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่องการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย 
โดยใช้เพลง,เกม 

๒๕61 สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดอำนาจเจริญ 

 

9. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันปั้นดิน  2561 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

10. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก 
ตัด ปะ 

2561 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

11. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ  
( speech ) 

2561 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

12. รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสีด้วยสี
เทียน 

2561 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

1๓. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันการเล่านิทานประกอบส่ือ 2561 สำนักงานส่งเสริม
การศึกษาเอกชน 

 

7. ดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ปรับตามนโยบายแต่ละปี) 
ประเด็นตัวชี้วัด มี ไม่มี 

1. การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย ทัศนคติท่ีถูกต้องผ่านกระบวนการลูกเสือ เนตรนารี ยุว
กาชาด 

  

2. การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานท่ีเช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ   
3. การจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Active Learning   
4. การจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding)   
5. การพัฒนาครูให้มีความชำนาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาคอมพิวเตอร์
(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   
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
8.  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. (โรงเรียนยังไม่ได้รับการประเมิน) 
 
9.  หน่วยงานภายนอกที่โรงเรียนเข้าร่วมเป็นสมาชิก 
  สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

  สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
  สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมครูโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน 
 สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 
 
1. ผลการประเมินรายมาตรฐาน 
 ระดับปฐมวัย 
   มาตรฐานที่ 1   คุณภาพของเด็ก  

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

1 มีพัฒนาด้านร่างกายแข็งแรง  
มีสุขนิสัยที่ดี และดูแลความ
ปลอดภัยของตนองได้ 

  85 354 300 97.74 ยอดเยี่ยม 

 1.1 ร้อยละของเด็กมีน้ำหนัก 
ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

352 2   300 99.44  

 1.2 ร้อยละของเด็กเคล่ือนไหว
ร่างกายคล่องแคล่ว ทรงตัวได้ดี 
ใช้มือและตาประสานสัมพันธ์ได้
ดี 

352 2   300 99.44  

 1.3 ร้อยละของเด็กดูแลรักษา
สุขภาพอนามัยส่วนตนและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย 

352 2   300 99.44  

2 มีพัฒนาการด้านอารมณ์ 
จิตใจ ควบคุม และแสดงออก
ทางอารมณ์ได้ 

  90 354 318 98.02 ยอดเยี่ยม 

 2.1 ร้อยละของเด็กร่างเริง
แจ่มใสแสดงอารมณ์ ความรู้สึก
ได้เหมาะสม 

353 1   318 99.72  

 2.2 ร้อยละของเด็กรู้จักยับยั้ง
ช่ังใจอดทนในการรอคอย 

353 1   318 99.72  

 2.3 ร้อยละของเด็กยอมรับ
และพอใจในความสามารถ 
และผลงานของตนเองและผู้อื่น 

353 1   318 99.72  

ส่วนท่ี 3  
ผลการประเมินตนเองของ

สถานศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 2.4 ร้อยละของเด็กมีจิตสำนึก
และค่านิยมท่ีดี 

353 1   318 99.72  

 2.5 ร้อยละของเด็กมีความ
มั่นใจ กล้าพูด กล้าแสดงออก 

354 -   318 100  

 2.6 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
แบ่งปัน 

354 -   318 100  

 2.7 ร้อยละของเด็กเคารพสิทธิ 
รู้หน้าท่ีรับผิดชอบ อดทนอด
กล้ัน 

353 1   318 99.72  

 2.8 ร้อยละของเด็กซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
ตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

353 1   318 99.72  

 2.9 ร้อยละของเด็กมีความสุข
กับศิลปะดนตรี และการ
เคล่ือนไหว 

353 1   318 99.72  
 

 
3 มีพัฒนาการด้านสังคม 

ช่วยเหลือตนเองและเป็น
สมาชิกที่ดีของสังคม 

  85 354 300 98.02 ยอดเยี่ยม 

 3.1 ร้อยละของเด็กช่วยเหลือ
ตนเองในการปฏิบัติกิจวัตร
ประจำวัน มีวินัยในตนเอง 

354 -   300 100  

 3.2 ร้อยละของเด็กประหยัด
และพอเพียง 

353 1   300 99.72  

 3.3 ร้อยละของเด็กมีส่วนร่วม
ดูแลรักษาส่ิงแวดล้อมในและ
นอกห้องเรียน 

352 2   300 99.44  

 3.4 ร้อยละของเด็กมีมารยาท
ตามวัฒนธรรมไทย เช่น การ
ไหว้ การยิ้ม ทักทาย และมี
สัมมาคารวะกับผู้ใหญ่ ฯลฯ 

353 1   300 99.72  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 3.5 ร้อยละของเด็กยอมรับ
หรือเคารพความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เช่น ความคิด 
พฤติกรรม พื้นฐานครอบครัว 
เช้ือชาติ ศาสนา วัฒนธรรม 
เป็นต้น 

351 3   300 99.15  

 3.6 ร้อยละของเด็กเล่นและ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ แก้ไขข้อ
ขัดแย้งโดยปราศจาก 
การใช้ความรุนแรง 

354 -   300 100  
 
 

 
4 มีพัฒนาการด้านสติปัญญา 

สื่อสารได้ มีทักษะการคิด
พื้นฐาน และแสวงหาความรู้
ได้ 

  85 354 300 97.46 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ร้อยละของเด็กสนทนา
โต้ตอบและเล่าเรื่องให้ผู้อื่น
เข้าใจ 

352 2   300 99.44  

 4.2 ร้อยละของเด็กตั้งคำถาม
ในส่ิงท่ีตนเองสนใจหรือสงสัย 
และพยายามค้นหาคำตอบ 

353 1   300 99.72  

 4.3 ร้อยละของเด็กอ่านนิทาน
และเล่าเรื่องท่ีตนเองอ่านได้
เหมาะสมกับวัย 

352 2   300 99.44  

 4.4 ร้อยละของเด็กมี
ความสามารถในการคิดรวบ
ยอด การคิดเชิงเหตุผลทาง
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
การคิดแก้ปัญหาและสามารถ
ตัดสินใจในเรื่อง 
ง่าย ๆ ได้ 

352 2   300 99.44  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวน 
เด็ก

ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวน
เด็กผ่าน
เกณฑ์ที่
โรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่ปฏิบัติ 

 4.5 ร้อยละของเด็กสร้างสรรค์
ผลงานตามความคิดและ
จินตนาการ เช่น งานศิลปะ 
การเคล่ือนไหวท่าทาง การเล่น
อิสระ ฯลฯ 

353 1   
 
 

 

300 99.72  
 
 
 

 
 4.6 ร้อยละของเด็กใช้ส่ือ

เทคโนโลยี เช่น แว่นขยาย 
แม่เหล็ก กล้องดิจิตอล ฯลฯ 
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และ
แสวงหาความรู้ได้ 

353 1   300 99.72  

5 มีการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การใช้ภาษาต่างประเทศใน
การสื่อสาร 
 

  90 354 318 96.61  

 5.1 ร้อยละของเด็กสามารถ
ส่ือสารด้านภาษาอังกฤษ
พื้นฐานได้เหมาะกับวัย 
 

342 12   342 96.61  

              สรุปผลการประเมิน    =        ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                               จำนวนประเด็นพิจารณา  

97.57 ยอดเยี่ยม 

 

กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 1 
1. จัดกิจกรรมออกกำลังกายหลังเคารพธงชาติก่อนเข้าห้องเรียนทุกวัน การจัดกิจกรรมดังกล่าวสอดแทรก

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะทั้งการจัดกิจกรรมการจัดประสบการณ์ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
โดยการใช้เพลงและเกม การจัดกิจกรรมนี้ส่งผลให้เด็กมีการเตรียมความพร้อมในด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม 
และสติปัญญา   

2. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach  เพื่อให้
เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมตามวัย ซึ่ง
การทำโครงงานร่วมกัน ทำให้เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองได้  มีความสามารถในการสื่อสาร  มี
ทักษะการคิดและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยฟังคำแนะนำจากครูผู้สอน  การจัดโครงงาน 1 ห้องเรียน 1 
โครงงานคุณธรรม เพื่อให้เด็กมีพัฒนาด้านสังคมและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 
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สรุปผลการประเมนิพัฒนาการเด็กปฐมวัยทัง้ 4 ด้าน ปีการศึกษา 2562

ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ - จิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา

3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ STEM  การบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยสอนและศึกษาลักษณะทางกายภาคของพืช สำรวจธรรมชาติจากแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียน บูรณาการคณิตศาสตร์โดยสอดแทรกการจำแนกรูปร่าง รูปทรงเรขาคณิต การเปรียบเทียบ การวัด การ
จัดลำดับ บูรณาการเทคโนโลยีโดยสอนเด็กผ่านทางเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ ท่ีเป็นเทคโนโลยี เช่น รถยนต์ 
เครื่องบิน โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ ซึ่งการจัดการเรียนรู้แบบนี้ ส่งผลให้ เด็กมีทักษะการคิด การสื่อสาร 
การแสวงหาความรู้ การใช้เทคโนโลยี กล้าแสดงออก   

4. การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยการจัดทำ
กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ให้เด็กได้ทดลองทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา 
มีพัฒนาทางด้านอารมณ์-จิตใจ สามารถควบคุมอารมณ์และแสดงได้อย่างเมาะสมกับวัย 

 
 

๒.  สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน ปีการศึกษา  2562 
 

ระดับ 
ผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยทั้ง 4 ด้าน 

หมายเหตุ ด้านร่างกาย 
(ร้อยละ) 

ด้านอารมณ์-จิตใจ 
(ร้อยละ) 

ด้านสังคม 
(ร้อยละ) 

ด้านสติปัญญา 
(ร้อยละ) 

อนุบาล 1 97.90 98.23 98.33 97.44  
อนุบาล 2 98.33 98.76 98.74 97.98  
อนุบาล 3 97.62 96.66 97.24 96.72  
สรุปรวม 97.95 97.88 98.10 97.38  

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      จากกราฟ สรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยท้ัง 4 ด้าน ของเด็กช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา  
2562 สรุปได้ว่า เด็กมีพัฒนาการทางด้านสังคม มากท่ีสุด  ร้อยละ 98.10  อยู่ในระดับยอดเย่ียม  รองลงมา
คือ เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายร้อยละ 97.95  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม รองลงมาคือ เด็กมีพัฒนาการด้าน



  26 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 
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สรุปการด่ืมนมประจ าปีการศึกษา  2562

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม(ร้อยละ)

อารมณ์-จิตใจ ร้อยละ 97.88  อยู่ในระดับยอดเย่ียม และ เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาร้อยละ 97.38  อยู่
ในระดับยอดเย่ียม ตามลำดับ  
๓.  สรุปการด่ืมนมประจำปีการศึกษา 2562 

ระดับ 
ผลการด่ืมนมของเด็กปฐมวัย รวม 

(ร้อยละ) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
อนุบาล 1 95.41 97.91 96.66 
อนุบาล 2 95.75 96.79 96.27 
อนุบาล 3 98.34 98.59 98.47 
สรุปรวม 96.50 97.76 97.13 

 
 
 
  
 
   
  
    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 จากกราฟ สรุปผลการดื่มนมของเด็กช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา  2562 สรุปได้ว่า เด็กดื่มนมในภาค
เรียนท่ี 2 มากท่ีสุด  ร้อยละ 97.76  อยู่ในระดับยอดเย่ียม รองลงมาคือ เด็กดื่มนมในภาคเรียนท่ี 1  ร้อยละ 
96.50  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และสรุปผลการดื่มนมของเด็ก  ร้อยละ 97.13  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  
ตามลำดับ  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 
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สรุปการแปรงฟันประจ าปีการศึกษา  2562

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 รวม (ร้อยละ)

๔.  สรุปการแปรงฟันประจำปีการศึกษา  2562 
 

ระดับ 
ผลการแปรงฟันของเด็กปฐมวัย   รวม 

(ร้อยละ) ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
อนุบาล 1 95.43 97.91 96.67 
อนุบาล 2 96.75 96.80 96.78 
อนุบาล 3 98.34 98.59 98.47 
สรุปรวม 96.84 97.77 97.31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 

  
 
 
 จากกราฟ สรุปผลการแปรงฟันของเด็กชั้นปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา  2562 สรุปได้ว่า เด็กแปรงฟัน
ในภาคเรียนท่ี 2 มากท่ีสุด  ร้อยละ 97.77  อยู่ในระดับยอดเย่ียม รองลงมาคือ เด็กแปรงฟันในภาคเรียนท่ี 1     
ร้อยละ 96.84  อยู่ในระดับยอดเยี่ยม  และสรุปผลการแปรงฟันของเด็ก  ร้อยละ 97.31  อยู่ในระดับยอด
เย่ียม  ตามลำดับ  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

5. สรุปน้ำหนักนักเรียนระดับปฐมวัย 

ระดับ น้ำหนักเฉลี่ย 
สูงกว่าเกณฑ์  

(ร้อยละ) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ  

(ร้อยละ) 
ต่ำกว่าเกณฑ์  

(ร้อยละ) 
อนุบาล  1 17.02 3.28 96.72 0.00 
อนุบาล  2 18.16 1.82 7.50 0.68 
อนุบาล  3 22.18 2.15 97.63 0.22 

รวม 19.12 2.42 97.28 0.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      จากกราฟ สรุปผลน้ำหนักของเด็กช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา  2562 สรุปได้ว่า เด็กมีน้ำหนักอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ มากท่ีสุด  ร้อยละ 97.28  รองลงมาคือ เด็กมีน้ำหนักเฉล่ีย ร้อยละ 19.12  รองลงมาคือ เด็กมี
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 2.42 และเด็กมีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 0.30  ตามลำดับ  
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สรุปน้ าหนักเด็กปฐมวัยปีที่ 1-3

น้ าหนักเฉลี่ย น้ าหนักสูงกว่าเกณฑ์ น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ สรุปรวม
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

6. สรุปส่วนสูงนักเรียนระดับปฐมวัย 
 

ระดับ ส่วนสูงเฉลี่ย 
สูงกว่าเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
อยู่ในเกณฑ์ปกติ 

(ร้อยละ) 
ต่ำกว่าเกณฑ์ 

(ร้อยละ) 
อนุบาล  1 101.15 2.80 97.20 0.00 
อนุบาล 2 108.78 2.32 97.68 0.00 
อนุบาล 3 115.88 1.60 98.32 0.08 

รวม 108.60 2.24 97.73 0.03 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 จากกราฟ สรุปผลส่วนสูงของเด็กช้ันปฐมวัยปีท่ี 1-3 ปีการศึกษา  2562 สรุปได้ว่า เด็กมีส่วนสูงเฉล่ียอยู่
ท่ี 108.60  เด็กมีส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ปกติ  มากท่ีสุด ร้อยละ 97.73  รองลงมาคือ เด็กมีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์  
ร้อยละ 2.24  รองลงมา และเด็กมีส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 0.30  ตามลำดับ  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

7. สรุปผลการดำเนินการ โครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
 

 
 
 
        จากกราฟ สรุปผลการดำเนินงานและการประเมินโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม ของเด็ก
ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 ปีการศึกษา  2562 สรุปได้ว่า นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2  มีผลการดำเนินการตาม
โครงการมากที่สุด ร้อยละ 98.00 รองลงมาคือ เด็กปฐมวัยปีที่ 3  ร้อยละ 97.65 และ เด็กปฐมวัยปีที่ 1  
ร้อยละ  97.50 ตามลำดับ และสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการนี้ คิดเป็นร้อยละ  97.73    
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1 มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 1.1 มีหลักสูตรสถานศึกษาท่ียืดหยุ่น และ
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

✓  -   

 1.2 ออกแบบจัดประสบการณ์ท่ีเตรียมความพร้อม
และไม่เร่งรัดวิชาการ 

✓  -   

 1.3 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นการเรียนรู้
ผ่านการเล่น และการลงมือปฏิบัติ (Active 
learning) 

✓  -   

 1.4 ออกแบบการจัดประสบการณ์ท่ีตอบสนอง
ความต้องการและความแตกต่างของเด็กปกติและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตของ
ครอบครัว ชุมชนและท้องถิ่น 

✓  -   

 1.5 มีการประเมิน ตรวจสอบ และปรับปรุง / 
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

✓  -   

2 จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน   5 ยอดเยี่ยม 
 2.1 จัดครูครบช้ันเรียน  ✓  -   
 2.2 จัดครูให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการจัด

ประสบการณ์ 
✓  -   

 2.3 จัดครูไม่จบการศึกษาปฐมวัยแต่ผ่านการอบรม
การศึกษาปฐมวัย 

✓  -   

 2.4 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัย ✓  -   
 2.5 จัดครูจบการศึกษาปฐมวัยและผ่านการอบรม

การศึกษาปฐมวัย 
✓  -   

3 ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 3.1 มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 

✓  -   

 3.2 ส่งเสริมครูให้มีทักษะในการจัดประสบการณ์
และการประเมินพัฒนาการเด็ก  

✓  -   
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 3.3 ส่งเสริมครูใช้ประสบการณ์สำคัญในการ
ออกแบบการจัดกิจกรรม จัดกิจกรรม สังเกตและ
ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล 

✓  -   

 3.4 ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและ
ครอบครัว 

✓  -   

 3.5 ส่งเสริมให้ครูพัฒนาการจัดประสบการณ์โดยใช้
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  

✓  -   

4 จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่าง
ปลอดภัย 
และเพียงพอ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 4.1 จัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนท่ีคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

✓  -   

 4.2 จัดสภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนท่ีคำนึงถึง
ความปลอดภัย 

✓  -   

 4.3 ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเป็นรายบุคคลและ
กลุ่ม เล่นแบบร่วมมือร่วมใจ 

✓  -   

 4.4 จัดให้มีมุมประสบการณ์หลากหลาย มีส่ือการ
เรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอ เช่น ของเล่น 
หนังสือนิทาน ส่ือจากธรรมชาติ ส่ือสำหรับเด็กมุด
ลอด ปีนป่าย ส่ือเทคโนโลยีการสืบเสาะหาความรู้ 

✓  -   
 
 
 

 
 4.5 จัดห้องประกอบท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์

และพัฒนาเด็ก 
✓  -   

5 ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการ
เรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 5.1 อำนวยความสะดวกและให้บริการส่ือ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุ อุปกรณ์และส่ือการ
เรียนรู ้

✓  -   

 5.2 พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการผลิต
และใช้ส่ือในการจัดประสบการณ์ 

✓  -   

 5.3 มีการนิเทศติดตามการใช้ส่ือในการจัด
ประสบการณ์ 

✓  -   

 5.4 มีการนำผลการนิเทศติดตามการใช้ส่ือมาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

✓  -   
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน *** 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ประเมิน 

คุณภาพที่
ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 5.5 ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่การพัฒนาส่ือ 
และนวัตกรรมเพื่อการจัดประสบการณ์ 

✓  -   

6 มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม 

  
5 ยอดเยี่ยม 

 6.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและ 
อัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

✓  -   

 6.2 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท่ีสอดรับกับ
มาตรฐานท่ีสถานศึกษากำหนดและดำเนินการตาม
แผน 

✓  -   

 6.3  มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

✓  -   

 6.4  มีการติดตามผลการดำเนินงาน และจัดทำ
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปี และรายงาน
ผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด 

✓  - 
  

 6.5 นำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา โดยผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  

✓  - 
  

  สรุปผลการประเมิน       =       ผลรวมค่าเป้าหมายทุกประเด็นพิจารณา 
                                                 จำนวนประเด็นพิจารณา 

5.00 ยอดเยี่ยม 

  
กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 2 

      ๑.  โรงเรียนจัดทำหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมการพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ สังคม  และสติปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของครอบครัว  ชุมชน  และท้องถิ่น  

๒.  โรงเรียนมีครูประจำชั้นท่ีจบการศึกษาปฐมวัย  มีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลให้ครูด้านการศึกษาปฐมวัยทุกคนล้วนมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบ
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย  มีทักษะในการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล   
มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดกิจกรรม  ทักษะการสังเกต และการปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กและผู้ปกครองมี
การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เรียน  ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ท้ังแบบรายบุคคลและรายกลุ่ม  มีมุมประสบการณ์และส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลายท่ีได้จากธรรมชาติหรือส่ือ
ในชุมชน  มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเล่นมีความสุขในการเรียนรู้   

๓.  โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ ได้จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้ ท่ีปลอดภัยและเพียงพอต่อ
การจัดประสบการณ์ จัดส่ิงอำนวยความสะดวกซึ่งจำเป็นเอื้อประโยชน์  และอำนวยความสะดวกต่อการพัฒนาเด็ก  



  34 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

ท้ังด้านร่างกาย  อารมณ์-จิตใจ  สังคม และสติปัญญา คือ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้อย่าง
มีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้  เช่น  จัดให้มี
ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อให้เด็กได้ศึกษาหาข้อมูลทางโลกออนไลน์  จัดให้มีอุปกรณ์  ของเล่น  ของใช้  เครื่องนอน  
เครื่องอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยจัดให้เหมาะสม  สะอาด  ปลอดภัย  ให้มีมุมหนังสือมุมประสบการณ์ท่ีจำเป็น
ต่อพัฒนาการของเด็ก  ให้เพียงพอและเหมาะสมกับวัย  จัดให้มีเครื่องเล่นสนาม เล่นทราย ที่เหมาะสมปลอดภัย  
จัดให้มีพื้นที่สำหรับแปรงฟัน  ล้างมือ  ทำความสะอาดร่างกาย  ห้องน้ำห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นและ
เหมาะสมกับเด็ก  
      ๔.  จัดสื่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง  

๕.  กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและอัตลักษณ์ท่ี
สถานศึกษากำหนด  จัดทำแผนการจัดประสบการณ์ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มีการ
ประเมินผลตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเองประจำปี  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม  พร้อมท้ัง
รายงานผลการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกดัอย่างต่อเนื่อง  

 มาตรฐานที่ 3  การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ท่ีโรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

1 จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริม
ให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน 
อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

  100 28 28 100 
 

ยอดเยี่ยม 
 

 1.1 มีการวิเคราะห์ข้อมูล
เด็กเป็นรายบุคคล 

28 -   28 100  

 1.2 จัดทำแผนและใช้
แผนการจัดประสบการณ์
จากการวิเคราะห์มาตรฐาน
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ใน
หลักสูตรสถานศึกษา 

28 -   28 100  

 1.3 จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริม
พัฒนาการเด็กครบทุกด้าน 
ท้ังด้านร่างกาย ด้านอารมณ์
จิตใจ ด้านสังคม และด้าน
สติปัญญา โดย ไม่มุ่งเน้น
การพัฒนาด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงด้านเดียว 

28 -   28 100  
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 ระดับปฐมวัย 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ท่ีโรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

2 สร้างโอกาสให้เด็กได้รับ
ประสบการณ์ตรง เล่นและ
ปฏิบัติอย่างมีความสุข 

  100 28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 2.1 จัดประสบการณ์ท่ี
เช่ือมโยงกับประสบการณ์
เดิม 

28 -   28 100  

 2.2  ให้เด็กมีโอกาสเลือก
ทำกิจกรรมอย่างอิสระ ตาม
ความต้องการความสนใจ 
ความสามารถ ตอบสนอง
ต่อวิธีการเรียนรู้ของเด็ก
เป็นรายบุคคล หลากหลาย
รูปแบบจากแหล่งเรียนรู้ท่ี
หลากหลาย 

28 -   28 100  

 2.3  เด็กได้เลือกเล่น 
เรียนรู้ลงมือ กระทำ และ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 

28 -   28 100  

3 จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการ
เรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมกับวัย 

  100 28 28 100 ยอดเยี่ยม 

 3.1  จัดบรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน
ได้สะอาด ปลอดภัย และ
อากาศถ่ายเทสะดวก 

28 -   28 100  

 3.2  จัดให้มีพื้นท่ีแสดงผล
งานเด็ก พื้นท่ีสำหรับมุม
ประสบการณ์และการจัด
กิจกรรม 

28 -   28 100  

 3.3  จัดให้เด็กมีส่วนร่วมใน
การจัดภาพแวดล้อมใน
ห้องเรียน เช่น ป้ายนิเทศ 
การดูแลต้นไม้  
เป็นต้น 

28 -   28 100  
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 ระดับปฐมวัย 

 

 
 

ประเด็นพิจารณา 

การปฏิบัติงาน เป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

 

จำนวนครู
ทั้งหมด 
(คน) 

จำนวนครู
ผ่านเกณฑ์
ท่ีโรงเรียน
กำหนด
(คน) 

*** 
ผลการ
ประเมิน
(ร้อยละ) 

ผลการ
ประเมิน
คุณภาพ

ที่ได้ 

ปฏิบัติ ไม่
ปฏิบัติ 

 3.4  ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับช่วงอายุ ระยะ
ความสนใจ และวิถีการ
เรียนรู้ของเด็ก เช่น 
คอมพิวเตอร์ สำหรับการ
เรียนรู้ กลุ่มย่อย ส่ือของ
เล่นท่ีกระตุ้นให้คิดและหา
คำตอบ เป็นต้น 

28 -   27 96.42  

4 ประเมินพัฒนาการเด็กตาม
สภาพจริงและนำผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กไป
ปรับปรุงการจัด
ประสบการณ์และพัฒนา
เด็ก 

  100 28 26 92.86 ยอดเยี่ยม 

 4.1 ประเมินพัฒนาการเด็ก
จากกิจกรรมและกิจวัตร
ประจำวันด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีหลากหลาย  

28 -   28 100  

 4.2 วิเคราะห์ผลการ
ประเมินพัฒนาการเด็กโดย
ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วม 

28 -   28 100  

 4.3 นำผลการประเมินท่ีได้
ไปพัฒนาคุณภาพเด็กอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 

28    28 100  

 4.4 นำผลการประเมิน
แลกเปล่ียนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ 

28    26 92.86  

               สรุปผลการประเมิน    =       ผลรวมผลการประเมินทุกประเด็นพิจารณา 
                                                จำนวนประเด็นพิจารณา 

99.40 ยอดเยี่ยม 
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กระบวนการพัฒนาที่ส่งผลต่อระดับคุณภาพของมาตรฐานที่ 3 
1. นำกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  เพื่อให้เด็กได้

ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงจากการได้ลงมือทำ สามารถเรียนรู้ เล่นและปฏิบัติได้อย่างมี
ความสุข   

2. ใช้กระบวนการพัฒนาและการดำเนินงานภายใต้ปรัชญาของโรงเรียน “ความรู้ คู่คุณธรรม”และดำเนินการ
ตามแนวการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ “เก่ง  ดี   มีสุข” เกิดการเรียนรู้และมีการพัฒนาทั้งทางดา้น
ร่างกาย  อารมณ์จิตใจ   สังคม และสติปัญญา ซึ่งสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตร
ปฐมวัย ท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  

3. มีจัดห้องเรียนให้มีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนรู้ และจัดสื่อและเทคโนโลยีที ่เหมาะสมกับวัย  โดยมี
คอมพิวเตอร์  ห้องศูนย์สื่อต่าง ๆ ห้องภาษาจีน  ห้องประกอบการที่กว้างขวาง มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การ
เรียนรู้  มีการตกแต่งห้องเรียนให้สดใส  

4. ดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์
และพัฒนาเด็ก ส่งผลเด็กมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ สูงขึ้น  
 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

ระดับปฐมวัย 
 
 

มาตรฐานการศึกษา ระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 
1 

คุณภาพของเด็ก  ยอดเยี่ยม 
1. มีพัฒนาด้านร่างกาย แข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดี และดูแลความปลอดภัย
ของตนองได้ 

97.74  

2. มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 98.02  
3. มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 98.02  
๔. มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้  มีทักษะการคิดพื้นฐาน และ
แสวงหาความรู้ได้ 
๕. มีการส่งเสริมพัฒนาการด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร 

97.46 
 

96.61 

 

มาตรฐานที่ 
2 

กระบวนการบริหารและการจัดการ  ยอดเยี่ยม 
1. มีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการท้ังส่ีด้าน สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น 

100  

2. จัดครูให้เพียงพอกับช้ันเรียน 100  
3. ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 100  
4. จัดสภาพแวดล้อมและส่ือเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัย 
และเพียงพอ 

100  

5. ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการ
จัดประสบการณ์ 

100  

6. มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 100  
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ยอดเยี่ยม 
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มาตรฐานที่ 
3 

1. จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็ม
ศักยภาพ 

100  

2. สร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง เล่นและปฏิบัติอย่างมี
ความสุข 

100  

3. จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
วัย 

100  

4. ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลการประเมิน
พัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็ก 

92.86  

สรุป ผลการประเมินระดับปฐมวัย 
กรณีท่ี  1 ให้ใช้ฐานนิยม (Mode)  ให้ระดับคุณภาพในภาพรวม 
กรณีท่ี  2 หากไม่มีฐานนิยม (Mode)  เช่น ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม ให้ใช้ ค่ากลาง ของระดับคุณภาพ ใน
ท่ีนี้ คือ ดีเลิศ  

ยอดเยี่ยม 

๔. จุดเด่น 
    ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 

1. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัยท่ีดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 
2. เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

     3. เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 
4. เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสาร มีทักษะการคิดพื้นฐานและแสวงหาความรู้ได้ 
5. เด็กมีพัฒนาการด้านการใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสารได้เหมาะสมตามวัย 

กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1.มีหลักสูตรปฐมวัยที่ยืดหยุ่น  ครอบคลุมการพัฒนาการทั้ง  4  ด้าน คือ ด้านร่างกาย  อารมณ์จิตใจ สังคม  
และสติปัญญา เน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่นและการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
2. ครูมีการพัฒนาการตนเองอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน ด้านวิชาการ ด้าน
คุณธรรมมีการสัมมนา ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง 

       3.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
      4.มีสื ่อเทคโนโลยีใช้ในการสืบเสาะหาความรู้ มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้บริการด้านสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์เพื่อพัฒนาครูอย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
      5.บริหารจัดการศึกษาโดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการการจัดการศึกษา  โดยให้มีการ
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อร่วมกันพัฒนาเด็กตามศักยภาพ 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1.นำกระบวนการ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญแบบ Active Learning มาใช้ในการจัดประสบการณ์
เรียนรู้เด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านทำให้เด็กมีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกและมีการ
จัดกิจกรรมท่ีหลากหลาย 
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2. ส่งเสริมให้เด็กได้ประสบการณ์โดยตรง จากการเรียนผ่านการเล่น โดยลงมือปฏิบัติจริงและการเรียนรู้รายกลุ่ม  
เพื่อก่อให้เกิดความมีน้ำใจ  ความสามัคคี  การแบ่งปัน  และการรอคอย    เพื่อส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ความสุข การจัดบรรยากาศในช้ันเรียนให้น่าสนใจให้แก่ผู้เรียน  มีมุมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้  มีการตกแต่ง
ห้องเรียนให้สดใส  และมีส่ือการเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน 
การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
3.เด็กมีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศ เด็กทุกคนสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้เหมาะสมกับวัย และ
ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เรียนรู้นอกสถานที่      เพื่อ
แก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ส่งผลให้เด็กระดับปฐมวัย มีประสบการณ์การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้
เหมาะสมกับวัย 

 
๕.  จุดควรพัฒนา 
  ระดับปฐมวัย 
คุณภาพของเด็ก 
1. เด็กบางคนยังมีพัฒนาการไม่เป็นไปตามวัย เด็กควรได้รับการพัฒนาที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็กมี

ทักษะท่ีดีขึ้นในระดับช้ันต่อไป 
2. การจัดโครงการและกิจกรรมเพิ่มเติม ควรคำนึงถึงความสามารถ ปัญหาและความแตกต่างระหว่างบุคคล 

เพื่อให้เด็กได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจและสติปัญญาท่ีดียิ่งขึ้น 
กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. ครูต้องพัฒนาการใช้ส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน์ท่ีหลากหลาย ทันสมัย ให้มากยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมพัฒนาครูพี่เลี้ยงเด็กจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการศึกษาปฐมวัย  หรือที่เกี่ยวข้องกับการ  

ดูแลส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย  และพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนคิด  วิเคราะห์สังเคราะห์ 
และสามารถพัฒนาตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไป 

3. ส่งเสริมพัฒนาครูพี่เล้ียงในการดูแลเด็กปฐมวัยและพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการสอนโดยใช้ส่ือการ
สอนแบบออนไลน์และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ ทดลอง ลงมือปฏิบัติทุกคนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม  ท่ีเหมาะสมตามวัย 

 
๖.  แนวทางการพัฒนา 
 ๑. จัดโครงการหนูน้อยสุขภาพดี 
 ๒. จัดโครงการหนูน้อยคนเก่ง 
 ๓. จัดโครงการเด็กดีศรีอาเวฯ 
 ๔. จัดโครงการ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานคุณธรรม 
 5. จัดโครงการงามอย่างไทย งามอย่างอาเวฯ 
 6. จัดโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามศักยภาพ  
 7. จัดโครงการการจัดการเรียนรู้สู่ยุค Thailand 4.0 
 8. จัดโครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเชียวชาญทางวิชาชีพ  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 9. จัดโครงการพัฒนาตามเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจนให้เป็นรูปธรรม 
 10. จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 11. จัดโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้แลเพื่อ
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา 
 ๑๒.  จัดโครงการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครูและบุคลากรทุกระดับ 
 ๑๓.  จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ๑๔.  จัดโครงการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีท่ี ทันสมัย 
 ๑๕.  จัดโครงการสารสัมพันธ์ชุมชน บ้าน และโรงเรียน 
 ๑๖.  จัดโครงการเติมความรู้หนูทำได้ 
 ๑๗.  จัดโครงการ English camp for kids. 
 ๑๘.  จัดโครงการส่งเสริมและจัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้  
 

๗.  ความต้องการช่วยเหลือ 
 จัดสรรงบประมาณหรือโครงการอบรมสัมมนาหรือแจกส่ือการเรียนการสอนท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ให้
โรงเรียนเอกชนอย่างท่ัวถึงและต่อเนื่อง 

 
๘.  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 1. ปีการศึกษา 2562  ด้านการจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก
ปฐมวัย ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด  Best Practice ระดับปฐมวัย “หนึ่งจังหวัด หนึ่งนวัตกรรมปฐมวัย
เอกชน” เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน  
E-learning และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด Best Practice ปฐมวัย ระดับภาค 14 นำเสนอ
และขยายผลเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการ
สอน  
E-learning 

 2. การเผยแพร่นวัฒกรรม Best Practice เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ยุค Thailand 4.0 
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และส่ือการสอน E-learning ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 3. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 
 4. โรงเรียนเป็นศูนย์การจัดประสบการณ์การเรียนการสอนแบบบูรณาการ (STEM) 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
๙.  กระบวนการพัฒนาความโดดเด่นของสถานศึกษา 

๑.  ครูและบุคลากรสามารถนำ Best Practice ระดับปฐมวัย เรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
ยุค Thailand 4.0 ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง,เกม และสื่อการสอน E-learning นำไปขยายผลและต่อยอดใน
การจัดประสบการการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 

๒.  จัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach  เพื่อให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติการทดลอง การสังเกตและ
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ รู ้จักแก้ปัญหา โดยให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยผ่านกระบวนการจัดกิจกรรม
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ 
นานาชาติ 

(C 3) 
ชาติ 
(C 2) 

ท้องถ่ิน/
ภูมิภาค 
(C 1) 

1. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ Best Practice 
เรื่อง  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  ยุค Thailand 4.0 
ของเด็กปฐมวัย โดยใช้เพลง ,เกม และสื ่อการสอน E-
learning. 

 ✓  ✓  

2. การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ โครงการบ้าน
นักวิทยาศาสตร์น้อยแห่งประเทศไทย 

 ✓  ✓  

๓. โรงเรียนเป็นศูนย์การจัดประสบการณ์การเรียนการ 
สอนแบบบูรณาการ (STEM) 

 ✓  ✓  
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

  ภาคผนวก 
    

1. มาตรฐานการศึกษาและค่าเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา 
2. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
3. คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
4.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
เรื่อง การกำหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน 

 
 

  เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ จึงได้กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา  2562 ไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
 ประกาศ ณ วันท่ี  10  มิถุนายน  2562 
       
 
 
                                                                     ลงช่ือ 

(นางสาวบวร  จำปารัตน์) 
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ค่าเป้าหมายให้กำหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยกำหนดเป็นระดับคุณภาพ คือ  
   ดีเย่ียม ดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง  
 

มาตรฐาน ค่าเป้าหมาย 
มาตรฐานท่ี 1 คุณภาพของเด็ก ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ ยอดเย่ียม 
มาตรฐานท่ี 3 การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็นสำคัญ ยอดเย่ียม 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 

 
  
 คำสั่ง โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 

      ที่ 8/2562 
    เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2546 หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 กำหนดให้ 
สถานศึกษาจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการ ประเมิน
คุณภาพภายใน ถือว่าเป็นกระบวนการบริหารต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อ หน่วยงานด้นสังกัด 
และสาธารณะชนเป็นประจำทุกปี สถานศึกษาจึงแต่งตั ้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน 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  ศรีชมภ ู           หัวหน้าฝ่ายวิชาการ   กรรมการ/เลขานุการ 
ขอบข่ายหน้าที ่
 1.ดำเนินการประชุมช้ีแจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน 
 2. ดำเนินการกำหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ กำหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน 
 3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้าน เทคนิค วิธีการเก็บ รวบรวมขอ้มูล 
การแปลผล วัสดุและงบประมาณ เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนท่ี กำหนดไว้ 
 4. กำกับดูแลติดตามใหค้ำปรึกษา  พิจารณารับรองผลประเมิน  และส่งเสริมการใช้ประโยชน์   
จากข้อเสนอแนะ เสนอต่อฝ่ายบริหาร  เพื่อประกอบการตัดสินใจ  ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ อย่าง
ต่อเนื่องรายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

1. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยผลการจัดการศึกษา 
ระดับการศึกษาปฐมวัย 

  1.  นางสาวสุนันทา        คณะมูล   ครู   หัวหน้าผู้ประเมิน 
  2.  นางวารุณี               มะโนธรรม  ครู ผู้ประเมินภายใน 
  3.  นางนิดตญา             ตราทอง  ครู  ผู้ประเมินภายใน 
 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) 
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ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน 
 1. จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่งขี้ เกณฑ์การพิจารณา ท่ีไต้รับมอบหมาย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามสภาพจริง 
 2. ดำเนินการวางแผนจัดทำปฏิทินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและภาระงานท่ีไต้รับ มอบหมาย
อย่างเป็นลำดับสอดคล้องกันการทำงานปกติ 
 3. ศึกษาข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  ตลอดจนการเรียนรู้เครื่องมือในการประกันคุณภาพ  ภายใน
ตามมาตรฐานท่ีตนได้รับมอบหมาย 
 4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ผล  การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  ตามวัน  
เวลา ท่ีกำหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ 
 5. ประชุมหารือร่วมกับกรรมการประกนัคุณภาพภายในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จัดทำ
เป็นรายงานการประเมินในส่วนท่ี 4 สรุปผลการประเมินตนเอง (ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก-ข้อเสนอแนะ) 
เพื่อเสนอขอความเห็นขอบ  รับรองผลประการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการ  อำนวยการประกนัคุณภาพ
 6. รับทราบและนำผลการประกันคุณภาพท่ีได้รับรองจากกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพ  ไปสู่
การวางแผนพัฒนา  รวมทั้งเสนอรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด  อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ป ี
        
                                              ส่ัง ณ วันท่ี 17  มิถุนายน 2562 
 
 
                                                      ลงช่ือ  
                              (นางสาวรัตนา   พันธ์วิไล) 

                        ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  47 
 

 

 

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 
 ระดับปฐมวัย 

 

 
 
 

 
 
 

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  จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 
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)                                                                                       
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาเวมารีอา
อำนาจเจริญ 
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