
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน 
คำช้ีแจง 
 แบบนิเทศติดตามเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน  จัดทำขึ้นเพื่อ
ใช้ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน  เครื่องมือนิเทศ
ติดตามชุดนี้แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
 ตอนท่ี  1  ข้อมูลพื้นฐาน 
 ตอนท่ี  2  การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
ตอนที่  1  ข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ช่ือโรงเรียน   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 
2. ท่ีต้ัง  100  หมู่ท่ี  13  ตำบลชุมเห็ด  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์  31000    

โทร  044-611980 ,044-612274  โทรสาร 044-613984   
E-mail : sombut045@gmail.com  Facebook : https://www.facebook.com/marieanusorn 
Website : http://www.ms.ac.th 

3. เปิดสอนระดับช้ันเตรียมอนุบาล  ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  3 
4. ขนาดโรงเรียน 

  ขนาดเล็ก  (นักเรียนน้อยกว่า  301 คน)  
  ขนาดกลาง  (นักเรียนต้ังแต่  301-1,000 คน)  
  ขนาดใหญ่  (นักเรียนต้ังแต่  1,001-2,000 คน) 
  ขนาดใหญ่พิเศษ (นักเรียนต้ังแต่ 2,001 คนขึ้นไป) 

5. จำนวนนักเรียน 
5.1 ระดับปฐมวัย  จำนวน    612 คน 
5.2 ระดับประถมศึกษา  จำนวน  1,946  คน 
5.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน     346  คน 
5.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน        -   คน 
รวมทั้งสิ้น                                       2,904 คน (ข้อมูล ณ 10 พ.ย. 2564) 

6. จำนวนผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา     รวม  197  คน 
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ตอนท่ี  2  การดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 2.1  การดำเนินงานตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
 

 
ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

๑. สถานศึกษามีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา 
๑ ศึกษามาตรฐานการศึกษาท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และ
เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   โรงเรียนมารีย์อนุสรณืได้
ศึกษากฎกระทรวง ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ และ
เอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการ
พัฒนากลยุทธ์ ปี 2560-
2564  

๒ จัดทำมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา 
เห็นชอบ 
 

   - ประกาศค่าเป้าหมายปี
การศึกษา 2564 ระดับ
ปฐมวัย 
 

๓ กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จ ของ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 

   - ประกาศค่าเป้าหมายปี
การศึกษา 2564 ระดับ
ปฐมวัย 
- ประกาศค่าเป้าหมายปี
การศึกษา 2564 ระดับข้ัน
พื้นฐาน 

๔ นำมาตรฐานการศึกษาและค่า
เป้าหมาย ความสำเร็จ เสนอ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนให้ความ 

   - ประกาศค่าเป้าหมาย 
http://ms.ac.th/web-
2020/announce/2564/ 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน 

๕ ประกาศมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา และค่าเป้าหมายความสำเร็จ 
ให้ผู้เกี่ยวข้อง ท้ังภายในและภายนอก
ทราบ 

   1. ประกาศบนเว็บไซต์  Index 
of /web-2020/announce/2564 
(ms.ac.th) 
2. ประกาศวันปฐมนิเทศ
ผู้ปกครอง 

๒ สถานศึกษามีการจัดทำแผนพัฒนาการ จัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
๑ แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนา
การ จัดการศึกษาของสถานศึกษา 

   1. แผนกลยุทธ์ 2560-
2564 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

http://ms.ac.th/web-
2020/plan/08-
strategic-plan.pdf 

๒ วิเคราะห์ข้อมูลสาระสนเทศ เกี่ยวกับ
สภาพภายในและภายนอกของ
สถานศึกษา 

   2. กำหนด Swot ภายใน
ภายนอกก่อนจัดทำแผนกล
ยุทธ 

๓ กำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าหมายกล
ยุทธ์ ด้วยตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

   1. แผนกลยุทธ์ 2560-
6564 
2. แผนปฏิบัติการ 2564 

๔ กำหนดแผนการดำเนินงานและ
งบประมาณ 

   1. สรุปงบประมาณประจำปี
การศึกษา 2564 
2. สรุปการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี
การศึกษา 2564 
3. แผนปฏิบัติการประจำปี 
2564 

๕ กำหนดวิธีการนำแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา สู่การปฏิบัติ 

   1. แผนปฏิบัติการประจำปี 
2564 
2. สรุปแผนงาน โครงการ 
กิจกรรมแต่ฝ่ายปีการศึกษา 
2564 

๓ สถานศึกษามีการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา 
๑ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี     1. แผนปฏิบัติการประจำปี 

2564 
2. สรุปโครงการจัดทำ
แผนปฏิบัติการประจำปี 

๒ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน     1. ปฏิทินประจำปี 2564 
๓ นำแผนปฏิบัติการประจำปีไปใช้     สรุปแผนการ โครงการ  

กิจกรรม ประจำปีการศึกษา 
2564 ทุกฝ่าย 

๔ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 

   สรุปแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ทุกฝ่ายประจำปี
การศึกษา 2564 
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ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

๕ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปี 

   1. สรุปผลการดำเนินการ
งานตามแผนปฏิบัติการ 
2. สรุปแผนงาน โครงการ 
กิจกรรม ทุกฝ่ายประจำปี
การศึกษา 2564 
 

๔ สถานศึกษามีการประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
๑ แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

   คำส่ังท่ี 60 ท้ายเล่ม
ประกาศค่าเป้าหมาย 

๒ กำหนดปฏิทินการประเมิน ผลและ
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

   - ปฏิทินการประเมินคุณภาพ  

๓ สร้างเครื่องมือการประเมินผลและ
ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

   โรงเรียนได้มีการดำหนด
เครื่องในการกับกับติดตาม
วัดผลประเมิน การ
ดำเนินการโครงการ 
กิจกรรม แผนงานอย่าง
ต่อเนื่องทุกภาคเรียน และ
ส้ินปีการศึกษา 

๔ ดำเนินงาน การประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภายใน
สถานศึกษา 

   การบันทึกผลการดำเนินงาน
ลงระบบ E-SAR 

๕ จัดทำรายงานผลการประเมินและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา 

   E-SAR 
ดำเนินการให้เสร็จตาม
กำหนดก่อนสิงหาคม 2565 

๕ สถานศึกษามีการติดตามผล การดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 
๑ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบ ในการติดตามผล 
การดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดำเนินการ 

๒ กำหนดปฏิทิน ปฏิบัติงาน ติดตามผล
การดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้
มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา 

   - ปฏิทินงาน ปีการศึกษา 
2564 
- ปฏิทินงาน ปีการศึกษา 
2565 



 
ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

๓ สร้างและใช้เครื่องมือ ติดตามผลการ
ดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษา ให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

   - แบบรายงานการประเมิน
แผนงาน-โครงการ-กิจกรรม 
- แบบตรวจสอบติดตาม 
สรุปแผนงาน 

๔ รวบรวมและสรุปข้อมูล การติดตามผล
การดำเนินงาน 

   สรุปผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ 
ประจำปีการศึกษา 2564 

๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อพัฒนา
สถานศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา 
 
 
 

   - วารสารประจำปีการศึกษา 
2564 
- รายงาน E-SAR 

๖ สถานศึกษาจัดทำรายงานผล การประเมินตนเอง และจัดส่งให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  
   หรือหน่วยงานที่กำกับดูแล 
๑ แต่งต้ังคณะกรรมการ จัดทำรายงานผล
การ ประเมินตนเอง 

   - คำส่ังแต่งต้ัง 70/2564 
เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ
จัดทำรายงานประเมินตนเอง 

๒ รวบรวมข้อมูลสารสนเทศและข้อมูล
อื่นๆ  

   สารสนเทศโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ ปีการศึกษา 2564 

๓ สรุปและจัดทำรายงานผลการประเมิน
ตนเอง  

   - วารสารประจำปีการศึกษา 
2564 
- รายงาน E-SAR 

๔ นำเสนอคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

   - รายงาน E-SAR 

๕ ส่งหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานท่ี
กำกับดูแล หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน 

    

๗ สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๑ ให้ข้อมูลสาระสนเทศท่ีได้จากการ
ประเมิน จากแหล่งต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอก สถานศึกษามาพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

   โรงเรียนได้มีการนำข้อมูล
จากการประเมินแผนงาน  
โครงการ กิจกรรม ท้ังภายใน
และภายนอก ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ เพื่อ



 
ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

แลกเปล่ียนข้อคิดเห็น
เสนอแนะ จากผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ทุกช่องทาง เพื่อพันาการจัด
การศึกษาโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์ให้พัฒนายิ่งขึ้น 

๒ วางแผนใช้ข้อมูลสาระสนเทศ โดย
กำหนดรูปแบบแนวทาง และแบบแผนไป
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาในด้าน
ต่างๆ ตามบริบทของสถานศึกษา 

   โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ได้มี
การประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน  
คณะกรรมการบอร์ดบริหาร  
บุคลากร ปฐมนิเทศ
ผู้ปกครองเพื่อรับฟังข้อเสนอ 
แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกมิติ  
เพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาตามบริบท
สภาพความต้องการของ
ชุมชนและท้องถิ่น 

๓ นำผลท่ีได้จากการปฏิบัติ ไปใช้สะท้อน
กับ และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้วยการ
จัดการความรู้ (KM) หรือจัดชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) ฯลฯ เพื่อการ
พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

        โรงเรียนได้ดำเนินการ
ทุกปีหลังจากมีการสรุปการ
ดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติการ
ประจำปี เพื่อวิเคราะห์ หา
อุปสรรค ในการดำเนินงาน 
แลกเปล่ียนชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ PLC เพื่อเป็น
แนวทางในการปรับปรุง
แผนงาน  โครงการ  
กิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป
ให้ดียิ่งขึน้ 

๔ สร้างเครือข่ายและผู้มีส่วนร่วม ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   โรงเรียนมารีย์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ จาหหน่วยงานตาม
ต่าง ในปกีารศึกษา 2558-
2564 ท่ีผ่านมาอย่าง
มากมาย 



2.2 การดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 2.2.1  ระดับประถมวัย 
 

 
ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

มาตรฐานที่๑ คุณภาพของเด็ก 
๑ มีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรง มีสุขนิสัย 
ท่ีดี และดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ 

   - งานโภชนาการ 
- แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพ 
-โครงการตรวจคัดกรอง
โรค การป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยท่ี
ดีแก่เด็ก 

๒ มีพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ ควบคุม 
และแสดงออกทางอารมณ์ได้ 

   - กิจกรรมวันลอย
กระทง 
- กิจกรรมวันคริสต์มาส 
- สรุปแผนงานกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- กิจกรรมหนูน้อย
วิทยาศาสตร์ และศิลปะ 
- กิจกรรมบัณฑิตน้อย 
- กิจกรรม OPEN 
HOUSE 
- โครงการเด็กยุคใหม่ใส่
ใจธรรมะ 
- โครงการคุณธรรมตาม
วิถคีริสต์ 

๓ มีพัฒนาการด้านสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม 

   

๔ มีพัฒนาการด้านสติปัญญา ส่ือสารได้ มี
ทักษะการคิดพื้นฐาน และแสวงหาความรู้ได้ 

   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
๑ มีหลักสูตรครอบคลุม พัฒนาการท้ัง ๔ ด้าน 
สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น 

   - สรุปแผนงานพัฒนา
หลักสูตร 

๒ จัดให้ครูเพียงพอกับช้ันเรียน    - การจัดสรรบุคลากร 
๓ ส่งเสริมให้ครูมีความเช่ียวชาญด้านการจัด
ประสบการณ์  

   - รายงานประเมิน
ตนเอง 
- สรุปรายงานการ
พฒันาบุคลากรประจำปี 
2564 



 
ประเด็นการนิเทศติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

- แผนงานนิเทศการจัด
ประสบการณ์ 
- แผนงานการจัด
ประสบการณ์เรียนรู้ 

๔จัดสภาพแวดล้อมและส่ือ เพื่อการเรียนรู้
อย่างปลอดภัย และเพียงพอ  

   - แผนการอาคารสถานท่ี
และซ่อมบำรุง 
- ตรวจสภาพจริงแผนก
อนุบาล 

๕ ให้บริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ และส่ือ
การเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการจัดประสบการณ์ 

   - แผนงานพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 

๖ มีระบบบริหารคุณภาพท่ีเปิดโอกาส ให้
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วม 

   - แผนงานฝ่ายบริหาร
ปฐมวัย 
- เครือขา่ยผู้ปกครอง 

มาตรฐานที่ ๓ การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ 
๑ จัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมให้เด็ก มี
พัฒนาการทุกด้าน อย่างสมดุลเต็มศักยภาพ 

   - แผนงานการจัด
ประสบการณ์ 
- รายงานการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ 
ออนแฮนด์ 

๒ สร้างโอกาสให้เด็ก ได้รับประสบการณ์ตรง 
เล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุข  

   

๓ จัดบรรยากาศท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ ใช้ส่ือ
และเทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมกับวัย 

   - แผนงานพัฒนาส่ือและ
นวัตกรรม 
- การจัดประสบการณ์
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด-19 

๔ ประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริง และ
นำผลการประเมินพัฒนาการเด็ก ไปปรับปรุง
การจัดประสบการณ์ และพัฒนาเด็ก 

   - แผนงานประเมิน
พัฒนาการเด็ก 
- แผนงานวิจัยในช้ัน
เรียน 
- แผนงานส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

 
 
 
 



.๒.๒ ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

 
ประเด็นการนิเทศ

ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1. มีความสามารถใน
การอ่าน การเขียน 
การส่ือสาร และการ
คิดคำนวณ 

   - แบบสรุปการอ่าน การเขียน การส่ือสาร กา
คำนวณตามเกณฑ์แต่ละระดับช้ัน 
- สรุปแผนงานวัดผลและประเมินผล 
- สรุปแผนการงานจัดกาเรียนการสอน 
- เอกสารวัดผลประเมินผล 
- สรุปแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
- สรุปแผนงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
- เอกสารวัดผลประเมินผล 
- ช้ินงาน ผลงานนักเรียน 
- แบบสรุปรายงานการประเมินตาม
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
- รายงานสรุปผลการทดสอบระดับชาติ 
- สรุปรายงานกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทคโนโลยี 

2. มีความสามารถใน
การคิดวิเคราะห์ คิด
อย่างมีวิจารณญาณ 
อภิปราย แลกเปล่ียน
ความ คิดเห็น และ
แก้ปัญหา  

   

3. มีความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรม  

   

4. มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการ
ส่ือสาร  

   

5. มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ตาม
หลักสูตร สถานศึกษา  

   

6. มีความรู้ ทักษะ
พื้นฐาน และ เจตน
คติท่ีดี ต่องานอาชีพ 

   

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
1. การมีคุณลักษณะ 
และค่านิยมท่ีดี 
ตามท่ีสถานศึกษา
กำหนด  

   ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
๒. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียน (ขาด, 
ลา, มาสาย, ป่วย, หนีเรียน) 
3. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม  
4. รายงานผลการดำเนินการธารน้ำใจสู่ชีวิต ธาร
จิตสู่ชุมชน 



 
ประเด็นการนิเทศ

ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

5. รายงานผลการดำเนินการฟังธรรมเข้าพรรษา 
6. สมุดบันทึกความดีของนักเรียน 
7. โล่ เกียรติบัตร  รางวัล ภาพถ่าย  ฯลฯ 

2. มีความภูมิใจใน
ท้องถิ่นและความเป็น
ไทย  

   ๑. ผลการประเมินคุณลักษณะอันถึงประสงค์ ข้อ 
๗ 
๒. รายงานการดำเนินโครงการกิจกรรมท่ี
เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย 
๓. รายการร้อยละของนักเรียนท่ีสวมใส่ผ้าไทยใน
วันอังคาร 
๔. จำนวนแผนการเรียนรู้ของแต่ละกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ท่ีมีการบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. มีการยอมรับ ท่ีจะ
อยู่ร่วมกัน บนความ
แตกต่างและ
หลากหลาย  

   1. เครื่องมือประเมินสมรรถนะสำคัญ เช่น ใบ
งาน แผนการจัดการเรียนรู้ 
2. สรุปรายงานงานกีฬาภายใน “แคนาเกมส์” 
3. สรุปรายงานกิจกรรมวันเด็ก 
4. สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยใน
โรงเรียน 
๕. สรุปรายงานกิจกรรมส่งเสริมภาวะผู้นำ 
๖. สรุปรายงานกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
๘. สรุปรายงานกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนช้ัน 
ม.๑ 
๙. สรุปรายงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – 
เนตรนารี 
๑๐. โล่ เกียรติบัตร  รางวัล ภาพถ่าย  ฯลฯ 

4. มีสุขภาวะ ทาง
ร่างกายและจิต สังคม 

   ๑. รายงานสรุปผลการช่ังน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
๒. รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถะภาพ 
3. รายงานผล SDQ 
6. ภาพถ่ายกิจกรรม 
7. เกียรติบัตร โล่ รางวัล 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
1. มีเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธ
กิจ ท่ีสถานศึกษา
กำหนดชัดเจน 

   - แผนกลยุทธ์ ปี 2560-2564 
- แผนปฏิบัติการประจำปีการ 



 
ประเด็นการนิเทศ

ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

2. มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา 

   1. รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR) (E-SAR) 
2.  ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
3. สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การประจำปีการศึกษา 2564 
4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. แผนปฏิบัติการประจำปี 
6. โครงสร้างการบริหารงาน 
7. สรุปรายงานแผนงาน โครงการ กิจกรรมแต่
ละฝ่ายตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2564 
 

3. ดำเนินงานพัฒนา
วิชาการ ท่ีเน้น
คุณภาพผู้เรียน รอบ
ด้านตามหลักสูตร 
สถานศึกษา และทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 

   ๑. หลักสูตรสถานศึกษา 
๒. การลงนามรับรองหลักสูตรของคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน 
๓. รายงานการประเมินการใช้หลักสูตร
สถานศึกษา 
๔. คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
๕. คู่มือบริหารงานวิชาการ 
๖. คู่มือวัด-ประเมินผล 
๗. กิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียน
รอบด้าน  
๘. การจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
๙. บันทึกการประชุมฝ่ายวิชาการ 
๑๐. การเรียนแบบกลุ่ม การจัดกิจกรรมกลุ่ม 

4. พัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

   - สรุปรายงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้อง 
1.  สรุปแผนงานบริหารฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
2.  สรุปแผนงานวัย นโยบาลและแผน 
3.  สรุปแผนงานระบบสรรหาคัดเลือกบุคลากร 
4.  สรุปแผนงานพัฒนาบุคลากร 
5.  สรุปแผนงานประเมินบุคลากร 



 
ประเด็นการนิเทศ

ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

6.  สรุปรายงานแผนงานเสริมสร้างขวัญกำลังใจ
และจำหน่ายบุคลากร 
7.  รายงานตนเองการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้บริหาร 
ครู และบุคลากร 

5. จัดสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพและ
สังคม ท่ีเอื้อต่อการ
จัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 

   1. แฟ้มเอกสาร แผนงานของฝ่ายอาคารสถานท่ี 
2. แบบบันทึกการกำกับติดตามงานอาคาร
สถานท่ี  
3. บันทึกการประชุม คำส่ังการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน 
4. สรุปแผนงานบริหารฝายบริหารงานท่ัวไป 
5. สรุปแผนงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม 
6. สรุปแผนงานโสตทัศนูปกรณ์            
7. สรุปแผนงานสวัสดิภาพความปลอดภัยและ
จราจร         
8. สถิติการใช้ส่ือ แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
9. สถิติการเข้าห้องสมุด  ฯลฯ 

6. จัดระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู้ 

   1. เอกสาร/รูปแบบการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 
2. สารสนเทศโรงเรียน 
3. สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ 
4. สรุปรายงานระบบเครือข่าย 
5. สรุปรายงานสารสนเทศ 
6. สรุปรายงานกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเทคโนโลยี 
7. สรุปรายงานโครงการเรียนฟรีอย่างมีคุณภาพ 
15 ปี เทคโนโลยี 
8. วารสารประจำปี 
9. สรุปรายงานแผนงานประชาสัมพันธ์ 
      - แผ่นพับ 
      - วารสาร 
      - สถานีวิทยุสาธารณะ เพื่อการศึกษา ๑๐๕ 
MHz 
10.ประชาสัมพันธ์ส่ือออนไลน์ ต่าง ๆ  



 
ประเด็นการนิเทศ

ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

      1. เว็บไซต์ www.ms.ac.th 
      2. Facebook โรงเรียน  
https://www.facebook.com/marieanusorn 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นสำคัญ 
1. จัดการเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการคิด และ
ปฏิบัติจริง และ
สามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตได้ 

   ๑. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่ม
สาระ และประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. รายงานแผนงานการนิเทศการเรียนการสอน 
และแหล่งการเรียนรู้ 
๓. รายงานแผนงานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
๕. รายงานแผนงานกิจกรรมพฒันาผู้เรียน 
๖. รายงานแผนงานการจัดการเรียนการสอน 

2. ใช้ส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ ท่ีเอื้อต่อ
การเรียนรู ้

   ๑. รายงานแผนงานพัฒนาส่ือการเรียนการสอน 
และแหล่งเรียนรู้ 
๒. รายงานกิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน  
๔. รายงานกิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางเทคโนโลยี 
๕. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียน 

3. มีการบริหาร
จัดการช้ันเรียนเชิง
บวก 

   ๑. สรุปรายงานแผนงานการนิเทศการจัดการ
เรียนการสอน 
๒. สรุปรายงานแผนงานวิจัยในช้ันเรียน 
๓. สรุปรายงานโครงการวิจัยในช้ันเรียน 
๑. สรุปรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. สรุปรายงานการนิเทศการเรียนการสอน 
๓. คู่มือวัดและประเมินผล 
๔. การตรวจให้คะแนนช้ินงาน 
ผลงานของนักเรียน 

4. ตรวจสอบและ
ประเมินผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ และนำผล
มาพัฒนาผู้เรียน 

   ๑. สรุปรายงานการตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ 
๒. สรุปรายงานการนิเทศการเรียนการสอน 
๓. คู่มือวัดและประเมินผล 
๔. การตรวจให้คะแนนช้ินงาน ผลงานของ
นักเรียน 

5. มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และให้ข้อมูล 
สะท้อนกับ เพื่อ

   1. รายงานการประชุมบอร์ดบริหารโรงเรียน 
2. รายงานการประชุมครู 



 
ประเด็นการนิเทศ

ติดตาม 

ผลการดำเนินงาน  
เอกสารร่องรอย ดำเนินการ

แล้ว 
อยู่

ระหว่าง
ดำเนินการ 

ไม่
ดำเนินการ 

พัฒนาและปรับปรุง 
การจัดการเรียนรู้ 
     
     

 
2.3  นวัตกรรม / แบบอย่างที่ดี (Innovation / Best practice) 

มาตรฐานการศึกษา ชื่อนวัตกรรม/แบบอย่างที่ดี 
ระดับปฐมวัย  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของเด็ก หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี ๓ การจัดประสบการณ์ท่ีเน้นเด็กเป็น
สำคัญ 

หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงานคุณธรรม 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
มาตรฐานท่ี ๑ คุณภาพของผู้เรียน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน (O-NET) 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์

แบบมีส่วนร่วม 
มาตรฐานท่ี ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

รูปแบบการจัดการสอนยุค New Normal ท่ีส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      
 
2.4  ความโดดเด่นของสถานศึกษา 
 

 
ความโดดเด่นของสถานศึกษา 

ได้รับการยอมรับเป็นต้นแบบระดับ(โรง) 
นานาชาติ ชาติ ท้องถิ่น/

ภูมิภาค 
กระบวนการพฒันาโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์    
    
    
    
    
    



สรุปผลการประเมินความโดดเด่น  
                   สถานศึกษาเป็นโรงเรียนคุณธรรมนำร่องเครือข่ายคาทอลิกที่เริ ่มต้นการพัฒนาความดีจาก
กำหนดอัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย 
ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อพัฒนาความดีไปสู่สังคมเพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์
โรงเรียนซึ่งในแผนพัฒนาสถานศึกษานั้นจะมีการกำหนดค่านิยมร่วม เป็นคุณธรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งมีบันทึกอยู่ในพระคัมภีร์ (Bible)  ซึ่งโดย
แก่นแท้แล้วสอดคล้องกับหลักศีล ๕ ในพุทธศาสนา ทำให้เป็นการขับเคลื่อนสู่การจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ โดยสร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนของโรงเรียนได้
บริหารสถานศึกษาอย่างมีความรับผิดชอบโดยการจัดระดมความคิดเห็นเรื่องอัตลักษณ์ ๔ “รักเมตตา ซื่อสัตย์ 
กตัญญู อยู่อย่างพอเพียง” ซึ่งเป็นคุณธรรมพื้นฐาน จัดอบรมบุคลากรและนักเรียนผู้นำ ท่ีศูนย์มูลนิธิจำลอง ศรี
เมืองที่จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินนกิจกรรมตามแผนงานในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย จัดกิจกรรมภายใน
โรงเรียน กิจกรรมระเบียบวินัย เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนพื้นฐานความ
ดี  แสดงถึงความรับผิดชอบ  แสดงความกตัญญูต่อชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  โครงงานคุณธรรม เป็น
กระบวนการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังจิตสำนึกในการกระทำความดีแบบยั่งยืน โดยให้ผู้เรียนได้มีการระดมความ
คิดเห็นโดยเริ่มจากตัวตนของผู้เรียน กิจกรรมนี้ส่งผลให้ผู้เรียนทุกมีส่วนร่วมในการทำความดี เกิดความภูมิใจใน
การทำความดี และขยายผลไปสู่ครอบครัวของผู้เรียนแต่ละคน ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านจิตอาสาและ
คุณธรรม  สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทำดีโดยจัดกิจกรรมพัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี มีจิตอาสา 
พัฒนาสังคม โดยการจัดทำโปรแกรมสำหรับให้คะแนนผู ้เรียนที่ทำความดี และบันทึกเผยแพร่ความดี 
http://tscore.ms.ac.th)  ซึ่งใช้กระบวนการเสริมแรงกระตุ้นเพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีต่อ
ตนเอง ต่อส่วนรวม และชุมชน และกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ส่งผลให้มีการเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นหลังจากสถานศึกษา
ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม จนเกิดผลการดำเนินการที่เห็นผลเชิงประจักษ์ ส่งเสริมครู 
บุคลากร นักเรียน และผู้ปกครอง ที่ผ่านการหล่อหลอมของโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ มีระเบียบวินัยเป็นเลิศ  
นักเรียนเป็นบุคคลที่เป็นคนดีมีจิตอาสา  พัฒนาโรงเรียนจนได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ ้นจากชุมชนและ
ผู้ปกครองจากการสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการดำเนินงานของโรงเรียนมารีย์
อนุสรณ์พบว่า ผู้ปกครองและชุมชนพอใจในกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการส่งเสริมให้นักเรียน
เป็นคนดีของสังคม ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้นำโครงการโรงเรียนคุณธรรมเป็นโครงการ
เด่นในการประเมินและได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ของกระทรวงศึกษาธิการนอกจากนี้   เพื่อเป็นการ
ขยายผลการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสู่ผู้ปกครองและชุมชนโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน จึงได้รับเลือกเป็นองค์กรต้นแบบคุณธรรมของจังหวัด
บุรีรัมย์ ปี ๒๕๖๑  และอื่น ๆ อีกมากมาย และในปีการศึกษาได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนคุณธรรม
ต้นแบบ จากสังฆมณฑลนครราชสีมา และศูนย์คุณธรรม องค์การมหาชน 

 



            ผลงานความภาคภูมิใจ 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

        

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ หมายถึง  สถานศึกษาท่ีผู้บริหาร ครู นักเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมท่ีส่งเสริมความดีในรูปแบบต่าง 
ๆ ท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน ซึ่งเป็นการนำไปสู่การพัฒนาและปรับเปลีย่นเป็นพฤติการท่ีพ่ึงประสงค์ใน
เชิงบวก ได้อย่างยั่งยืน  และนำไปขยายผลสู่เครือข่ายต่าง ๆ  ให้พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมขับเคลื่อนเพ่ือส่งผล
ต่อส่วนรวมในการพัฒนาประเทศชาตต่อไป 

        หลักการ  
• ระเบิดจากข้างใน ด้วยความสมัครใจและเต็มใจจะพัฒนา 

เป็นโรงเรียนคุณธรรม  ทุกคนควรตระหนักแลม่ันใจในคุณค่า และ 
ความสำคัญของการมีคุณธรรม  ซ่ึงจะช่วยให้ทุกคนในโรงเรียนอยู ่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยอาศัย    คณะผู้บริหาร  คณะครูเป็น 
ฐานในการขับเคลื่อนสู่ผูเ้รียน 

• ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมทุกคนในโรงเรียนร่วมกันทำ เป็น 
การปฏิบัติด้วยตนเอง โดยร่วมกันคิด  วางแผนร่วมกันทำ และร่วม 
กันประเมินผลร่วมกัน  รับผลประโยชน์เพื่อขจัดพฤติกรรมที่ไม่พึง 
ประสงค์ให้หมดไปจากโรงเรียน 

• มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ และใช้นวัตกรรมที่ 
หลากหลายเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา นำผลมาปรับปรุงเพื่อหาวิธี 
พัฒนาให้ดีขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง 

• มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน แผนงาน โครงงาน ทั้ง 
ระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้เกิดความยั่งยืน 
 
 
 
 

โรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคริสต์ต้นแบบ 

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 



        ปัจจัยสู่ความสำเร็จ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       กิจกรรมพัฒนาคุณธรรม 
- กิจกรรมทานข้าวให้หมดจาน เศษอาหารเป็นศูนย์ 
- โครงการล้างจานคือล้างใจ 
- หน่ึงห้องเรียนหน่ึงโครงงานคุณธรรม 
- กิจกรรมการออมกับเครดิตยูเน่ียน เพื่อส่งเสริม 

ให้นักเรียนรู้จักการวางแผนการเงิน 

- กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด 
- พัฒนาโปรแกรมทำเนียบคนดี มีจิตอาสา 

เพื่อส่งเสริมความดี (http://tscore.ms.ac.th) 

- โครงการมารีย์ร่วมจิต เสริมชีวิตให้ชุมชน 

 

 

 

1 การกระจายอ านาจ 

2 

การระดมความคิดเหน็ 
3 

การเสริมแรงขวัญและก าลังใจ 
4 

การมีส่วนร่วม 

การน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเคร่ืองมือ

มสือ 

5 

http://tscore.ms.ac.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลภาพทำความดี 


