ประกาศโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
เรื่อง การกาหนดมาตรฐานและค่าเป้าหมายการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
เพื่อให้การพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
จึงได้กาหนดมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2562 ไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

ค่าเป้าหมาย
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม
ดีเยี่ยม

ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ
(นางสาวบวร จาปารัตน์)
ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

หมายเหตุ

ค่าเป้าหมายให้กาหนดเป็นรายมาตรฐาน โดยกาหนดเป็นระดับคุณภาพ คือ
ดีเยี่ยม ดี พอใช้ หรือ ปรับปรุง

คาสั่ง โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ที่ 8/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546
หมวด 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 และ 48 กาหนดให้ สถานศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มีการ ประเมินคุณภาพภายใน
ถือว่าเป็นกระบวนการบริหารต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อ หน่วยงานด้นสังกัด และสาธารณะชน
เป็นประจาทุกปี สถานศึกษาจึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
คณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพภายใน
1. นางสาวรัตนา พันธ์วิไล
2. นางสาวศิริพร จิตต์เสนาะ
3. นางรัตนา
สาระคุณ
4. นายภวัต
รัตนบุญยกร
5. นายนิวัฒน์
สู่เสน
6. นางสาวรัศมี จิตต์เสนาะ
7. นางสาวเพชรวารินทร์ ศรีชมภู

ผู้จัดการ/ผู้อานวยการสถานศึกษา
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา
นักวิชาการศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนผู้ปกครอง
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ

ขอบข่ายหน้าที่
1. ดาเนินการประชุมชี้แจงครูและผู้เกี่ยวข้องให้เข้าใจแนวทางของการประกันคุณภาพภายใน
2. ดาเนินการกาหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด พัฒนาเครื่องมือ กาหนดปฏิทินการประกันคุณภาพภายใน
3. สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ทั้งด้าน เทคนิค วิธี การเก็บ รวบรวมข้อมูล
การแปลผล วัสดุและงบประมาณ เพื่อให้การประกันคุณภาพภายในเป็นไปตามแผนที่ กาหนดไว้
4. กากับดูแลติดตามให้คาปรึกษา พิจารณารับรองผลประเมิน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากข้อเสนอแนะ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
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. ด้านมาตรฐานที่ว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
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 จะต้องเป็นผู้จัดทารายงานการประเมินตนเอง ในส่วนที่ 1
ข้อมูลสภาพทั่วไป ส่วนที่ 2 แผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา)
ขอบข่ายหน้าที่ของผู้ประเมินคุณภาพภายใน
1. จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์มาตรฐาน ตัวบ่ง ชี้ เกณฑ์การพิจารณา ที่ไต้รับมอบหมาย เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ตรงตามสภาพจริง
2. ดาเนินการวางแผนจัดทาปฏิทินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานและภาระงานที่ไ ด้รับ มอบหมาย
อย่างเป็นลาดับสอดคล้องกันการทางานปกติ
3. ศึกษาข้อมูลวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนการเรียนรู้เครื่องมือในการประกันคุณภาพ ภายใน
ตามมาตรฐานที่ตนได้รบั มอบหมาย
4. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผล การจัดทารายงานการประเมินตนเอง ตามวัน
เวลา ที่กาหนดไว้ในปฏิทินการประกันคุณภาพ
5. ประชุมหารือร่วมกับกรรมการประกันคุณภาพภายในกลุ่มอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์ผลประเมิน จัดทาเป็น
รายงานการประเมินในส่วนที่ 4 สรุปผลการประเมินตนเอง (ปัจจัยภายใน-ปัจจัยภายนอก-ข้อเสนอแนะ) เพื่อเสนอ
ขอความเห็นชอบ รับรองผลประการประกันคุณภาพต่อคณะกรรมการ อานวยการประกันคุณภาพ

6. รับทราบและนาผลการประกันคุณภาพที่ไ ด้รับรองจากกรรมการอานวยการประกันคุณภาพ ไปสู่

การวางแผนพัฒนา รวมทั้งเสนอรายงานการประเมินตนเองให้หน่วยงานต้นสังกัด อย่างน้อย ๑ ครั้ง/ปี
สั่ง ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ
(นางสาวรัตนา พันธ์วิไล)
ผู้จัดการ/ผู้อานวยการโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

คาสั่งโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
ที่ 9/2562
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ
……………………………………………………….……..
โดยที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 ได้ประกาศใช้และมีผลบังคับ ตั้งแต่
วันที่ 12 มกราคม 2551 ได้กาหนดให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน มีอานาจหน้าที่
ในการบริหารกิจการโรงเรียนเอกชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
๑. นางสาวบวร
2. นายภวัต
3. นายโชติ
4. นายประมวล
5. นางรัตนา
6. นายนิวัฒน์
7. นางลินดา
8. นางสาวรัตนา

จาปารัตน์
รัตนบุญยกร
ช่วงชิง
บุญหลง
สาระคุณ
สู่เสน
วันทาพรม
พันธ์วิไล

ประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครู
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการดังกล่าว มีวาระการดารงตาแหน่งจนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2564
สั่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลงชื่อ
(นางสาวบวร จาปารัตน์)
ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญ

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนอาเวมารีอาอานาจเจริญได้กาหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ดังนี้

โครงสร้างเวลาเรียนระดับประถมศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู/้ กิจกรรม
 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
- ประวัติศาตร์
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน)
 รายวิชา/กิจกรรม
ที่สถานศึกษาจัดเพิม่ เติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
o กิจกรรมแนะแนว
o กิจกรรมนักเรียน
- ลูกเสือยุวกาชาด
- ชุมนุม
o กิจกรรมเพื่อสังคมและ
สาธารณประโยน์
รวมเวลากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน
รวมเวลาทั้งหมด

ป.1

ป.2

200
200
80

200
200
80

80(40)

เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

200
200
80

160
160
80

160
160
80

160
160
80

80(40)

80(40)

80

80

80

40

40

40

40

40

40

80(40)
80(40)
40
200
1,000(880)

80(40)
80(40)
40
200
1,000(880)

80(40)
80(40)
40
200
1,000(880)

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

80
80
80
80
840

ไม่น้อยกว่า 40 ชม.

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

ไม่เกิน 1,000 ชม.

ไม่เกิน 1,000 ชม.

