สัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
เรื่อง “ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวันที่ 22 - 25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

สัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
เรื่อง “ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวันที่ 22 - 25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

สัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
เรื่อง “ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวันที่ 22 - 25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

โดย
สํานักเลขาธิการ รสจ.

โครงการสัมมนาผูบริหารและผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําป
ตามแผนงานดานบริหารจัดการ เปาหมายกลยุทธขอ5
ภายใตแผนกลยุทธ รสจ. ปการศึกษา 2552-2556

คํานํา
เอกสารฉบับนี้ เปนสรุปรายงานการสัมมนาประจําปการศึกษา 2555 ตามแผนกลยุทธ
รสจ. ปก ารศึ ก ษา 2552-2556 เปา หมายกลยุ ท ธ เ รื่อ ง รสจ.พั ฒนาผูช วยผูอํ านวยการใหมี ความรู
ความสามารถในการบริหารจัดการ รวมบริหารจัดการกับผูบริหารเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับ
วิสัยทัศน เรื่องการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
เนื้อหาการสัมมนาประจําปก ารศึก ษา 2555 คือ “การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน”
ตลอดการสัมมนาในครั้งนี้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกทาน คณะกรรมการจัดงานรวมถึงผูมีสวนรวมทุกทาน

สํานักเลขาธิการ รสจ.
30 เมษายน 2556

สารบัญ
หนา
คํานํา
สารบัญ
โครงการ
ตารางเวลา
สวนที่ 1 : การประชุมสามัญประจําป คณะกรรมการ รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
 บันทึกการประชุมสามัญประจําปคณะกรรมการ รสจ. ปการศึกษา 2555
สวนที่ 2 : เนื้อหา สัมมนาประจําปผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ประจําปการศึกษา 2555
 จิตตารมณ และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
 การจัดการศึกษาสูอาเซียน โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
 การจัดการศึกษาสูอาเซียน โดย ครูสุมิตรา พงศธร และคณะ
 การเตรียมโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
 ขอเสนอเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ ปการศึกษา 2557-2561
สวนที่ 3 : ภาคผนวก สัมมนาประจําปผูบริหาร ผูช วยผูบริหาร ประจําปการศึกษา 2555
 วจนพิธีกรรมเปด
 สรุปประเมินผลการสัมมนา
 สรุปคาใชจาย
 รายชื่อผูเขารวม

3
18
23
28
30
38
43
47
50
51

วัน / เดือน / ป
วันจันทร

สัมมนาผูบริหารผูชวยผูบริหารรสจ. ประจําปการศึกษา2555
เรื่อง “ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวั นที่ 23-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา
เวลา
หัวขอ
10.00 น. - 15.30 น.

22 เมษายน 2556

วันอังคาร
23 เมษายน 2556

วันพุธ
24 เมษายน 2556

วันพฤหัสบดี
25 เมษายน 2556

08.30 น.
09.00 น.
10.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 16.00 น.
16.00 น. - 17.30 น.
17.30 น.
07.00 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 15.30 น.
15.30 น. - 16.00 น.
16.00 น. - 17.00 น.
18.00 น.
07.30 น. - 08.30 น.
08.30 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 10.45 น.
10.45 น. - 11.00 น.

ประชุมสามัญประจําป คณะกรรมการ รสจ.
- ความเคลื่อนไหวของ รสจ.
มติรวมกันตลอดป /แผนกลยุทธ รสจ.
- เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร 2556-2558
ภาวนา มิสซาประจําวัน
ลงทะเบียน/ Coffee Break
วนจนพิธีกรรมเปดการสัมมนาประจําป
การจัดการศึกษาสูอาเซียน (แบบภาครัฐ)
อาหารเที่ยง
การจัดการศึกษาสูอาเซียน (แบบภาครัฐ)
Coffee Break
จิตตารมณ และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
พักผอนตามอัธยาศัย
มิสซาประจําวัน / อาหารเชา
การจัดการศึกษาสูอาเซียน (แบบโรงเรียนคาทอลิก)
Coffee Break
การจัดการศึกษาสูอาเซียน (แบบโรงเรียนคาทอลิก)
อาหารเที่ยง
ประชุมกลุมอาเซียน/ สรุป
Coffee Break
ประชุมกลุมอาเซียน/ สรุป (ตอ)
Thank you party/ บานเด็กกําพรา
อาหารเชา
แผนกลยุทธ
Coffee Break
สรุปการสัมมนา / แถลงนโยบายประธานใหม แนะนํา
กรรมการบริหาร รสจ. ป 2556-2558

11.00 น. - 12.00 น. มิสซาปดการสัมมนา
12.00 น.

วิทยากร
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
คุณพอลือชัย จันทรโป
คุณพอยอด เสนารักษ
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
คุณพอยอด เสนารักษ
คุณพอวิศิษฎ วิเศษเธียรกุล
อาจารยสุมิตรา พงศธร
อาจารยสุมิตรา พงศธร
คณะกรรมการ รสจ.
คณะกรรมการ รสจ.

คุณพอเอนก ธรรมนิต
ประธานกรรมการบริหาร รสจ.
ปการศึกษา 2556-2558
พระคุณเจาสิริพงษ จรัสศรี

อาหารเที่ยง/ เดินทางกลับ
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สวนที่ 1 : การประชุมสามัญประจําป คณะกรรมการ รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
วันที่ 22 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการ รสจ.
สามัญประจําปการศึกษา 2555
วันที่ 22 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. คุณพอเอนก ธรรมนิต
2. คุณพออนุสรณ พงษสวัสดิ์
3. คุณพอจิรพันธ สุจิรานุธรรม
4. คุณพอมานพ ปรีชาวุฒิ
5. คุณพอบรรจง พานุพันธ
6. คุณพอลือชัย จันทรโป
7. คุณพอวิศิษฎ วิเศษเธียรกุล
8. คุณพอสมภพ แซโก
9. คุณพอประสาน พงศศิริพัฒน
10. คุณพอทวี
อานามวัฒน
11. คุณพอวัชรินทร สมานจิต
12. คุณพอวีระ
ผังรักษ
13. คุณพอยอด เสนารักษ
14. คุณพอปรีชา สกุลออน
15. คุณพอชาติชาย พงษศิริ

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

คุณพอนภา
คุณพอสุดเจน
คุณพอเศกสม
คุณพอเสกสรร
คุณพอสมพร
คุณพอปรีชา
คุณพออนุสรณ
คุณพอเอกราช
คุณพอนันทพล
ซิสเตอรจําเนียร
ซิสเตอรจํานันท
ซิสเตอรกัลยา
ซิสเตอรลัดดา
คุณครูวิมล
คุณครูจินดาพร

กูชาติ
ฝนเรือง
กิจมงคล
สุวิชากร
มีมุงกิจ
สวัสดี
พงศศิริพัฒน
สุขชาติ
สุขสําราญ
บุญทัน
ไพรงาม
ยุติธรรม
เชยบุญ
รวมจิตร
นพพะ

ประธานภาวนาเปดประชุม กลาวตอนรับคณะกรรมการ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
1.1 แจงการโยกยายผูอํานวยการโรงเรียน รสจ. ดังนี้
โรงเรียนเทวรักษ ซิสเตอรกัลยา ยุติธรรม
โรงเรียนประชาสงเคราะห ซิสเตอรวันเพ็ญ ไชยเผือก
1.2 ติดตามการสงบัญชีของโรงเรียนใหกับฝายบัญชีของสังฆมณฑล ขอความรวมมือในการสง
เงินสวนตางจากการบริหารเขาสังฆมณฑลตามที่เคยปฏิบัติ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา
ผานวาระ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ผานวาระ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ขอตกลงรวมกันตลอดปการศึกษา 2555
รายการ
งานประกันคุณภาพ

สรุปสาระที่ตองปฏิบัติรวมกัน
รสจ. เปลี่ยนระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนการสอบทาน
กระบวนประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียน ใหแตละโรงเรียน
รับทราบ เพื่อนําผลการประเมินที่ปรากฏในสวนที่เปนจุดที่ควร
พัฒนา และขอเสนอแนะไปดําเนินการปรับปรุงในปการศึกษาตอ ๆ
ไป

โครงการงบประมาณ
การบริหารการเงิน รสจ.

โครงการงบประมาณปการศึกษา 2555
ในปการศึกษานี้ทางสังฆมณฑลพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ของ
รสจ. 42 โครงการ ดวยเงินงบประมาณ จํานวน 5,203,000 บาท
การบริหารการเงิน รสจ.
เพื่อใหกองทุน รสจ. เติบโตขึ้น
ปการศึกษา 2555 โรงเรียนจะจายเงินสะสมดังนี้คือ 400 300
และ 200 ตามขนาดของโรงเรียน โดยจะจัดสรรเงินดังกลาว คือ
60:40 (กองทุน 60 สมทบงบบริหาร 40) ตามอัตราดังตอไปนี้
1. ดาราสมุทร ศรีราชา
400
2. ปญจทรัพย ดินแดง
400
3. ปรีชานุศาสน
400
4. วัฒนานุศาสน
400
5. คริสตสงเคราะห
400
6. ดาราจรัส
400
7. เทวรักษ
300
8. ศรีหฤทัย
300
9. ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
300
10. ปญจทรัพย มีนบุรี
300
Page | 4

รายการ

สรุปสาระที่ตองปฏิบัติรวมกัน
11. ชุมชนพัฒนา
300
12. ดาราสมุทรสระแกว
300
13. สันติภาพ
200
14. ดาราสมุทร อรัญประเทศ
200
15. ประชาสงเคราะห
200
16. มารียเนอสเซอรี่
200
17. อันตนเนอสเซอรี่
200
18. ยอแซฟพิทักษเนอสเซอรี่
200
19. อนุบาลโสตพัฒนา
200
เงินบัญชีสวัสดิภาพ (รสจ. 2)
เพื่ อ เป น การช ว ยเหลื อ กรณี โ รงเรี ย นขาดสภาพคล อ งในการ
บริหารงาน จึงไดกําหนดใหโรงเรียนสามารถยืมเงินจากบัญชี รสจ. 2
ไปใชบริหารงาน ในสวนของ เงินเดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ยืมในวงเงินไมเกิน 1,000,000 บาท
2. จายคืนภายใน 1 ปการศึกษา

การปรับขึ้นเงินเดือนตามนโยบายรัฐบาล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเดือน จึงไดมีมติเห็นควรใหมีการ
ปรับเงินเดือนครูและบุคลากรในโรงเรียนตามอัตราใหมที่ทางราชการ
กําหนดใหปรับในป พ.ศ. 2555 เปนตนไป จึงกําหนดหลักการปรับ
เงินเดือนครูและบุคลากรดังนี้คือ
1. ใหปรับเงินเพิ่มจากการพิจารณาผลการปฏิบัติงาน
ความดีความชอบประจําปการศึกษา 2554 ใหกับ
บุคลากรในโรงเรียนตามปกติ โดยผูที่ไดรับพิจารณา
เพิ่มเงินสูงสุด ไมเกิน 2 ขั้น (ขั้นละ 300 บาท) และให
ปรับเพิ่มเงินตั้งแตมิถุนายน 2555 เปนตนไป
2. ใหปรับเงินเดือนบุคลากรใหสอดคลองกับ ก.พ. และ
แนวทางปฏิบัติของ รสจ. ดังนี้
2.1 ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษาที่เขาใหม วุฒิ
ปริญญาตรี 4 ป และ 5 ป เปนเงิน 11,680
2.2 ครูผูสอน บุคลากรทางการศึกษา ที่ไมไดบรรจุมี
วุฒปิ ริญญาตรี 4 ป 5 ป ใหปรับเงินใหถึง 11,680
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รายการ

สรุปสาระที่ตองปฏิบัติรวมกัน
กรณีครูทํางานมานาน ใหปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ
งานดวย
2.3 ครูสอน บุคลากรทางการศึกษาที่ไดรับการบรรจุ
หลังจากปรับความดีความชอบแลวใหดําเนินการ
ปรับเพิ่มตามอายุงานดวย
3. กรณีครูบรรจุใหดําเนินการจายเงินเดือนและจายเงิน
ตามขอ 1 ในเดือนมิถุนายน สวนการปรับฐาน
เงินเดือนใหดําเนินการเมื่อ สช. ไดโอนเงินปรับเพิ่ม
อุดหนุนรายหัวใหโรงเรียนแลว
คาแรงขั้นต่ํา 300 บาท
มีหลักการใหปรับคนที่คาแรงไมถึง 300 บาท และ 9000 บาท ตั้งแต
เดือน มกราคม 2556 ซึ่งจะไมปรับพิจารณาความดีความชอบใน
เดือน มิถุนายนอีก
กรณีลูกจาง ที่มีคาแรงเกิน 300 บาท และ 9000 บาท ให
รอพิจารณาความดีความชอบในเดือนมิถุนายน

ฝายเอกลักษณ รสจ.

แนวทางปฏิบัติของพระสงฆที่จบ ป.โท และมี
คุณสมบัติเปนผูอํานวยการ แตไมไดปฏิบัติหนาที่
ในโรงเรียน

 คณะกรรมการแตงตั้ง คุณพอบรรจง พานุพันธ รักษาการ
ผูรับผิดชอบฝายเอกลักษณ รสจ. ปการศึกษา 2555
 มีมติเปลี่ยนชื่อฝายเอกลักษณ รสจ. เปนฝายอัตลักษณ
รสจ.
1. พระสงฆที่มีคุณสมบัติการเปนผูบริหาร สนับสนุนให
รักษาสภาพไว โดยโรงเรียนตางๆ ใน รสจ. ยินดีให
ความชวยเหลือ
2. กรณีพระสงฆใหม สนับสนุนใหเรียนระยะสั้นกอน
แลวจึงเรียน ป.โท
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รายการ
นโยบายโรงเรียนพี่โรงเรียนนอง

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

การเตรียมผูบริหารฆราวาส

ประธานคณะกรรมการ
ฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ.
ปการศึกษา 2556-2558

สรุปสาระที่ตองปฏิบัติรวมกัน
 ดานครู
ประกาศรับสมัครครู ใหมีการเอื้อกัน ชวยเหลือกันเบื้องตน
ภายในแขวงสําหรับอัตรากําลังที่ขาดแคลน
 ดานนักเรียน
การสงตอนักเรียนระหวางกันใหพิจารณาเปนพิเศษสําหรับ
นักเรียนระหวาง รสจ. รวมถึงการขอทุนการศึกษาโดยให
ผูบริหารทําจดหมายถึงโรงเรียนที่จะสงไปและพิจารณา
อยางรอบคอบ
คณะกรรมการ รวมกําหนดนโยบายการเตรียมความพรอมการ
จัดการเรียนการสอนสูประชาคมอาเซียน ในหลักการดังนี้
 การจัดการเรีย นการสอนภาษาอังกฤษที่เ ปน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน
 การพัฒนาบุคลากรสอนภาษาอังกฤษ
 การจัดหาครูตางชาติ
 สรางบรรยากาศในการใชภาษาอังกฤษ
 สนับสนุนการเปด MEP

จะมีการกําหนดคุณสมบัติของผูอํานวยการฆราวาส กําหนด
สวัสดิการ กําหนดผูรับผิดชอบในการเตรียม รวมถึงวาระการ
ปฏิบัติงานในคณะกรรมการบริหารปการศึกษา 2556-2558
คณะกรรมการไดแตงตั้งประธานคณะกรรมการฝายบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ รสจ. ปการศึกษา 2556-2558 คือ
คุณครูนิตยารัตน คชเสนา ผูชวยผูอํานวยการฝายวิชาการโรงเรียน
ดาราสมุทร ศรีราชา
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4.2 สรุปรายงานการเงิน ปการศึกษา 2555
รายงานบัญชีเงินสะสม รสจ.
เงินที่แสดงยอดอยูบัญชีสะสม ณ วันที่ 1 พ.ค. 55
บวก เงินขาดดุลจากบัญชีสวัสดิภาพ
เงินสะสมป 55
เงินสะสม ณ วันที่ 30 เม.ย. 56
รายงานเงินสะสม รายโรงเรียน
โรงเรียน
บานยอแซฟพิทักษเนอสเซอรี่
โรงเรียนวัฒนานุศาสน
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
โรงเรียนคริสตสงเคราะห
โรงเรียนปรีชานุศาสน
โรงเรียนเทวรักษ
โรงเรียนสันติภาพ
มารียเนอสเซอรี่
โรงเรียนดาราจรัส
โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง
โรงเรียนประชาสงเคราะห
โรงเรียนศรีหฤทัย
โรงเรียนชุมชนพัฒนา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ (DBAC)
โรงเรียนปญทรัพย มีนบุรี
อันตนเนอสเซอรี่
โรงเรียนดาราสมุทร สระแกว
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

57,358,880
488,815
4,627,260
62,474,955

จําวนเงิน
457,650.00
5,969,095.00
17,700,400.00
4,196,280.00
11,294,790.00
2,923,910.00
274,480.00
51,880.00
2,783,100.00
8,049,440.00
1,112,750.00
3,504,390.00
1,141,150.00
1,657,000.00
383,820.00
10,300.00
885,300.00
75,720.00
3,500.00
62,474,955.00
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รายงานสมทบงบบริหาร
เงินสมทบงบบริหารป 55

3,084,840

บวก ดอกเบี้ยรับ 55

1,592,437

รวม

4,677,277

หัก คาใชจาย 6 ฝาย ปการศึกษา 55

3,390,582

คงเหลือ ณ วันที่ 30 เม.ย. 56

1,286,695

รายงานการเงิน รสจ. ปการศึกษา 2555
รายรับ:
เงินสะสมป 55

4,627,260

เงินสมทบงบบริหารป 54

3,084,840

ดอกเบี้ยรับ

1,592,437

รวมรายรับ

9,304,537

งานโครงการ 6 ฝาย

3,390,582

คงเหลือ

5,913,955

รายจาย:

บวกคงเหลือยกมา 1 พฤษภาคม 55

57,847,695

รวมคงเหลือ ณ วันที่ 30 เมษายน 56

63,761,650
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สรุปยอดการเงินปจจุบัน
เงินสะสม

62,474,955

เงินสมทบงบบริหาร

1,286,695

เงินสวัสดิภาพ

5,493,287

รวม ณ วันที่ 30 เมษายน 56

69,254,937

มีประเด็นเรื่องเงินสมทบงบบริหารอัตรา 60:40 ระยะเวลา 5 ปเริ่มตั้งแตปการศึกษา 2555
ที่ประชุมเสนอใหรวมเงินที่เก็บจากรายหัว เปนยอดเดียวกัน/ บัญชีเดียวกัน
ที่ประชุมรับขอเสนอ และจะนําไปพิจารในคณะกรรมการบริหาร รสจ.อีกครั้งเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารปการศึกษา2556-2558
5.1.1 ชี้แจงระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารรสจ.
จากการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร รสจ. ปการศึกษา 2556-2558 เปนดังนี้
คุณพอลือชัย จันทรโป
ประธานคณะกรรมการ รสจ.
คุณพอชาติชาย พงษศิริ
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
คุณพอวิศิษฎ วิเศษเธียรกุล
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
คุณพอเอนก ธรรมนิต
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
คุณพอมานพ ปรีชาวุฒิ
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
คุณพอบรรจง พานุพันธ
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
คุณพอจิรพันธ สุจิรานุธรรม
คณะกรรมการบริหาร รสจ.
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
5.2 แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธปการศึกษา 2557-2561
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การวิเคราะหผลการประเมินสภาพ/ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
กลุมโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี พ.ศ. 2552-2556
ระหวางวันที่ 24-26 เมษายน 2555
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป สถานภาพผูตอบแบบประเมิน
ผูชวยผูบริหาร
ครู
Total

จํานวน
36
117
153

Percent
23.53
76.47
100

ตอนที่ 2 ผลประเมิน
สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานและ
เปาหมายเชิงกลยุทธ
1. โรงเรี ย นของท า นมี ร ะบบงานประกั น
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ต า ม ก ฎ ก ร ะ ท ร ว ง
ดําเนินการสม่ําเสมอตอเนื่อง
2. โรงเรียนของทานมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและหรือภายนอกเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานและไดรับความเชื่อมั่น/
ความไววางใจจากสังคมและชุมชน
3. โรงเรียนของทานมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในตามมาตรฐานการศึกษาที่สูงขึ้น
อยางตอเนื่อง (ปการศึกษา 2552-2554)
4. โรงเรียนของทานดําเนินการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานอัตลักษณตามคูมืออัต
ลักษณการศึกษาคาทอลิก รสจ. และใช
เปนมาตรฐานอัตลักษณเพื่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม
5. ผูบริหารโรงเรียนมีคุณลักษณะเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร

4.63

.584

5

จํานวนผูเลือก
ระดับความ
คิดเห็น 4 และ 5
147

4.68

.521

3

149

97.39

4.52

.620

18

143

93.46

4.64

.630

4

143

93.46

4.70

.542

2

147

96.08

Mean

Std.
อันดับ
Deviation

คิดเปน
รอยละ
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96.08

สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานและ
เปาหมายเชิงกลยุทธ
6. ผูชวยผูอํานวยการมีความรู/ มีภาวะผูนํา มี
ความสามารถในการบริหารจัดการตาม
ภาระงานของตนเอง
7. โรงเรียนของทานมีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่เอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกๆ ดาน
8. โรงเรียนของทานมีผูรับผิดชอบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการ มีการพัฒนาใหกาวหนา บุคลากร
สวนมาก(รอยละ 80) สามารถใช
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเกิด
ประสิทธิผล
9. โรงเรียนของทานมีแผนกลยุทธที่นําไปใช
เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา
10. โรงเรียนของทานเปนแหลงเรียนรูและ
ใหบริการความรูตาง ๆ แกชุมชน
11. บุคลากรครูสวนมาก (รอยละ 80) มี
คุณธรรม จริยธรรม (ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ) มีความรับผิดชอบ มีความ
ซื่อสัตย ความรัก ความเอื้ออาทร การ
แบงปนชวยเหลือซึ่งกันและกัน
12. บุคลากรสวนมาก (รอยละ 80) ใหความ
รวมมือกับกิจกรรม ตาง ๆ ของโรงเรียน
และปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมี
ชีวิตชีวา เกิดประสิทธิผล
13. บุคลากรสวนมาก (รอยละ 80) ปฏิบัติตน
ตามคําสอนของศาสนา และดําเนินชีวิต
รวมกันในโรงเรียนอยางมีความสุข

4.47

.718

24

จํานวนผูเลือก
ระดับความ
คิดเห็น 4 และ 5
134

4.24

.841

31

126

82.35

4.26

.833

28

126

82.35

4.72

.519

1

150

98.04

4.18

.828

32

125

81.70

4.55

.638

14

143

93.46

4.57

.604

10

148

96.73

4.59

.555

7

148

96.73

Mean

Std.
อันดับ
Deviation

คิดเปน
รอยละ
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87.58

14. บุคลากรสวนมาก (รอยละ 80) มี
คุณลักษณะการปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาและเปนแบบอยางที่ดี

4.56

.583

12

จํานวนผูเลือก
ระดับความ
คิดเห็น 4 และ 5
146

15. บุคลากรสวนมาก (รอยละ 80) มีการ
นําเอาจิตตารมณพระวรสารไปบูรณาการ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหกับผูเรียน
16. บุคลากรสวนมาก (รอยละ 80) เขารวม
กิจกรรมอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับกิจกรรม
ทางศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจ
17. โรงเรียนของทานมีหลักสูตรที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับผูเรียนและทองถิ่น

4.48

.689

22

140

91.50

4.53

.649

17

142

92.81

4.56

.617

13

143

93.46

18. โรงเรียนของทานจัดการเรียนรูแบบบูรณา
การโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญตาม
มาตรฐานการศึกษา
19. โรงเรียนของทานมีระบบการนิเทศการ
สอนที่มีประสิทธิภาพบุคลากรครูมีความ
พึงพอใจ
20. ระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชาติ ปการศึกษา 2553 (ใชผลการ
ประเมินตามเกณฑการประเมินภายนอก
รอบสาม)
21. บุคลากรครูสวนมาก (รอยละ 80) มีการ
สรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
ของตนเองในแตละปการศึกษา
22. โรงเรียนของทานมีการจัดบรรยากาศ
สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของ
ผูเรียน

4.59

.568

8

149

97.39

4.55

.638

14

145

94.77

4.25

.766

29

120

78.43

4.24

.793

30

125

81.70

4.49

.619

20

147

96.08

สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานและ
เปาหมายเชิงกลยุทธ

Mean

Std.
อันดับ
Deviation

คิดเปน
รอยละ
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95.42

สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานและ
เปาหมายเชิงกลยุทธ
23. โรงเรียนของทานดําเนินการประเมินครู
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณและวิชาชีพครู
เปนประจําทุกปตอเนื่อง
24. โรงเรียนของทานมอบหมายหนาที่ใหกับ
ครูปฏิบัติตรงตามสายงานและความถนัด
ของแตละคน
25. โรงเรียนของทานมีการพัฒนาบุคลากร
สนับสนุนอยางเปนระบบตอเนื่อง
26. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเกิดความพึง
พอใจตอบรรยากาศของการทํางานและ
สวัสดิการตาง ๆ
27. โรงเรียนของทานใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงบประมาณ
การเงิน/การบัญชีของโรงเรียน
28. บุคลากรสวนมาก (รอยละ 80) มีความรู
เขาใจ และสามารถดําเนินการบริหาร
งบประมาณไดอยางเหมาะสมตามภาระ
งานที่ไดรับมอบหมาย
29. โรงเรียนของทานมีระบบบริหารจัดการ
ดานตาง ๆ ตามแนวทางของกลุมโรงเรียน
(รสจ.)
30. โรงเรียนของทานไดรับการกํากับ ดูแล
และความชวยเหลือดานตาง ๆ ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาจาก รสจ.
31. โรงเรียนของทานมีการกํากับ ติดตาม
ตรวจสอบการใชงบประมาณในแตละ
โครงการตามแผนปฏิบัติงานประจําป
32. โรงเรียนของทานมีการประเมินและ
รายงานการใชงบประมาณเพื่อนําไปใชใน

4.61

.599

6

จํานวนผูเลือก
ระดับความ
คิดเห็น 4 และ 5
148

4.41

.591

26

145

94.77

4.42

.704

25

139

90.85

4.11

.847

33

121

79.08

4.47

.708

23

141

92.16

4.30

.629

27

139

90.85

4.57

.547

9

149

97.39

4.48

.619

21

143

93.46

4.54

.585

16

116

75.82

4.50

.608

19

144

94.12

Mean

Std.
อันดับ
Deviation

คิดเปน
รอยละ
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96.73

สภาพความสําเร็จตามมาตรฐานและ
เปาหมายเชิงกลยุทธ

Std.
อันดับ
Deviation

Mean

การวางแผนงบประมาณในปการศึกษา
ตอไป
33. โรงเรียนของทานไดรับการตรวจสอบบัญชี
(Audit)โดยผูตรวจสอบบัญชีของรสจ.
ผลการประเมิน

4.57

.604

4.48

0.648

จํานวนผูเลือก
ระดับความ
คิดเห็น 4 และ 5

คิดเปน
รอยละ

149

97.39

10

แนวทางการจัดทําแผนกลยุทธปการศึกษา 2557-2561
ขอเสนอแนะกําหนดกระบวนการและขั้นตอน
1.เริ่มดําเนินจัดทําแผน เก็บขอมูลในภาคเรียนที่ 1/2556
2.จัดทําฉบับราง ในเดือนตุลาคม
ขอความรวมมือจากโรงเรียนในการรวมจัดทําแผนกลยุทธฉบับปการศึกษา 2557-2561
ที่ประชุมเสนอใหมีการจัดแบงเปน 4 กลุม
1. ผูบริหาร 2. ครู 3. นักเรียน
4. ผูปกครอง
โดยพิจารณาในเรื่องของความมีสวนรวมเปนหลัก
ที่ประชุมรับหลักการ และจะนําไปดําเนินการตอ
5.3 พิจารณางบประมาณป2556
ฝาย
ฝายบริหารจัดการ
ฝายบริหารหลักสูตรฯ วิชาการ
ฝายอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก
ฝายพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝายสัมพันธชุมชน
รวม

เสนอป 55
2,700,000.00
946,000.00
251,000.00
930,000.00
246,000.00
130,000.00
5,203,000.00

ใชไป
2,052,241.00
547,046.00
37,295.00
697,000.00
22,000.00
35,000.00
3,390,582.00

คงเหลือ
647,759.00
398,954.00
213,705.00
233,000.00
224,000.00
95,000.00
1,812,418.00

เสนอ 2556
3,455,000.00
650,000.00
1,011,000.00
286,000.00
565,000.00
220,000.00
5,737,000.00

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในโครงการ และคณะกรรมการบริหาร รสจ.จะนําไปพิจาณาในรายละเอียด
ตอไป

Page | 15

5.4 แนวทางการพัฒนา รสจ. ปการศึกษา 2556
จากผลคะแนน O net ปการศึกษา 2555 มีขอเสนอจากที่ประชุม
 ประชาคมอาเซียน
 หลักสูตรวิชาการที่ตองรวมวางแผนอยางจริงจัง
 การอบรม 8 กลุมสาระ ควรจัดในภาคเรียนที่ 1
 เนนเรื่องอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก และจิตตารมณพระวรสารดวยจัดอบรมภายในพื้นที่
ใกลเคียง
ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และจะนําไปดําเนินการตอ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.2 นัดประชุมกรรมการสงฆ รสจ. ครั้งตอไป
ปลายเดือนมิถุนายน 2556 โดยจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไป

ปดประชุมเวลา 16.00 น.
















Page | 16









สวนที่ 2 : เนื้อหา สัมมนาประจําปผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ประจําปการศึกษา 2555
“ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี
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จิตตารมณ และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
บาทหลวงยอด เสนารักษ
อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี

 การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการนํามนุษยสูความครบครัน หรือการเปนมนุษยที่สมบูรณ
 พระเจาสรางมนุษยตามฉายาของพระองค ดังนั้น มนุษยจึงมีศักยภาพในการพัฒนาสูความครบ
ครันกันทุกคน
 กระบวนการศึกษาอบรมควรสรางใหเกิดความตระหนักในตนเองของมนุษย วาเปนสวนหนึง่ ในสิ่ง
สรางทั้งมวลของพระเจา แตเปนสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่มวี ิญญาณ จิตใจ และสติปญญาอันทําใหมี
เสรี และอําเภอใจ สามารถเลือกได
 การศึกษาอบรมคาทอลิกนํามนุษยสูความรักและหวงใยดูแลเพื่อนมนุษยและสิ่งสรางทั้งหลาย
 การศึกษาคาทอลิกนําสูการสรางสังคมยุติธรรมและสันติภาพ บนพื้นฐานของความรัก และการให
อภัย
 การศึกษาคาทอลิกทําหนาที่ชวยพอแมซึ่งเปนผูมีหนาที่โดยตรงของการอบรม หลอหลอมบุตร
 การเรียนการสอนสาระความรูตางๆ มีเปาหมายปลายทางที่การเขาถึงความจริง ความดี ความงาม
 การศึกษาคาทอลิกเปนการสรางความเปนหนึง่ เดียวของชีวิต หรือชีวิตที่เปนองครวมโดยประสาน
กับความรู ความเชื่อในศาสนาใหเปนเนื้อเดียวกับชีวิต

บทบาท/หนาที่ผูบริหาร/ครูสูการเปนผูอภิบาล (Bonus Pastor)
จิตตารมณและอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก พันธกิจที่ตอเนื่อง
1. รสจ. มีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีผูนําการเปลี่ยนแปลงที่มีวิสัยทัศนกวางไกล จากบรรดา
คุณพอทั้งหลาย มีจุดเริ่มตน มีการรวมพลังบุคลากร เพื่อพัฒนาชวยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สังกัดสังฆมณฑลไปในทิศทางเดียวกัน และมีพัฒนาการมาอยางตอเนื่องในทุกๆดาน มีบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณภาพ ไมวาจะเปนผูบริหาร คณะครู ผูปกครอง นักเรียน ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนา
โรงเรียนตางๆ ในสังฆมณฑล การมีสวนรวมและความเปนหนึ่งเดียวกันยังเปนคุณคาที่ รสจ. ตองตระหนัก
และทําใหเปนรูปรางมากขึ้นในยุคปจจุบันตามแผนอภิบาลฯ
2. มุมมอง โมเดล และเปาหมายของประชาคมอาเซียนเปนสิ่งที่ดีเพื่อใหเกิดพลัง เกิดการรวมตัว มี
ความสามารถในดานการพัฒนาและการตอรองกับประชาคมโลกในภาคอื่นๆ แตเจตคติ (Attitude) ในเรื่อง
การแขงขันการแสวงหาผลประโยชนจากกันและกัน การฉวยโอกาสเปนสิ่งที่ควรพิจารณาและระมัดระวัง
3. โรงเรียนทุกแหงในสังฆมณฑลจันทบุรี จะตองทําการประเมินตนเองอยางจริงจังตองศึกษา
สภาพความเปนจริง วิเคราะห(SWOT) หรือแมกระทั่งการทําวิจัยสถาบันเพื่อรับรูสภาพความเปนจริงและ
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ปรับเปลี่ยนไปในหนทางที่ดีขึ้นในทุกๆดาน ทั้งวิสัยทัศน การบริหารจัดการ วิชาการ การใหบริการ การ
พัฒนาอาคารสถานที่และวางเปาหมายถึงการจัดการศึกษาอยางมีดุลยภาพ
4. โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ในนามของสังฆมณฑลมีโครงสรางและระบบในการจัดการ
ดานการศึกษาที่เอื้อและชวยเหลือเกื้อกูลกัน เปนเครือขายโดยมีคณะกรรมการ รสจ. คณะกรรมการบริหาร
ของสังฆมณฑล และรวมกันกําหนดเปาหมายนโยบายตางๆจากสภาสงฆของสังฆมณฑล ดังนั้น ผูบริหาร
คณะครูจะตองตระหนักถึงความเปนหนึ่งเดียวกัน การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวมในการพัฒนาดาน
การศึกษาของสังฆมณฑล
5. โรงเรียนใน รสจ. ควรรวมมือกันและมีเปาหมายนโยบายในการพัฒนาดานวิชาการโดยเฉพาะ
การพัฒนาภาษาอังกฤษใหกับคณะครู และนักเรียนอยางเปนรูปธรรมและเปนระบบ
6. ในมุมมองและแนวโนม โรงเรียนกับผูบริหารไมควรทํางานและบริหารงานดานการศึกษาใน
รูปแบบ “ตัวใครตัวมันหรือโรงเรียนใครโรงเรียนมัน โรงเรียนเล็กโรงเรียนใหญหรืออยูแบบโดดเดี่ยวตาม
ยถากรรม (Single School)” แตควรเปนนโยบายการพัฒนาสูกลุมโรงเรียนแบบบูรณาการ (Cluster of
School Policy)
7. ทุกโรงเรียนใน รสจ. ควรทําใหโรงเรียนมีบรรยากาศของเคหะสถาน (Home School) นั่นคือ มี
บรรยากาศของการดําเนินชีวิตอยูรวมกันแบบครอบครัว มีความรัก ความเอาใจใส ความเห็นอกเห็นใจ ทํา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู แสวงหาความรูรวมกัน รับฟงความคิดเห็นของกันและกัน มีความรักความ
ผูกพันตอกัน โดยอาศัยการจัดการศึกษาอยางมีดุลยภาพ (Integral Education) และมีสื่อการศึกษาที่ดี
(Media Education)

แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2011 – 2015
วิสัยทัศน : คริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรีเปนหนึ่งเดียวกับพระเจาและเพื่อนมนุษย ประกาศพระ
เยซูคริสตเสริมสรางพระอาณาจักรของพระเจา
หลักการ :
 มุงสรางความเขมแข็งสูความยั่งยืน
 ปฏิบัติพันธกิจแบบองครวม
 มุงเนนใหเกิดการมีสวนรวมทุกระดับ
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แผนงานดานการศึกษาอบรม
1. รณรงคใหโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล จัดการศึกษาอบรม ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักคริสตศาสนธรรม เปนสนามแหงการประกาศขาวดี สรางคุณลักษณะและเอกลักษณตามปรัชญา
และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
2. ใหโรงเรียนคาทอลิกและวัดในสังฆมณฑล จัดการศึกษาอบรมปลูกฝง และถายทอดความเชื่อ
คาทอลิกใหกับเด็กและเยาวชนใหไดรับการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ไดรับการสอนคําสอน การรับศีล
ศักดิ์สิทธอยางเปนระบบ เหมาะสมกับวัย ใหรูจักบทบาทหนาที่ในความเปนคริสตชน มีสวนรวมในพิธีกรรม
กิจกรรมทางศาสนาอยางมีความหมายจากบุคลากรดานคําสอนที่ไดรับการพัฒนา และการศึกษาอบรบ
โดยตรง
3. สงเสริมใหโรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑล ตองจัดการศึกษาอบรมใหกับเด็กและเยาวชนผูดอย
โอกาสในรูปแบบตาง ๆ
4. สงเสริมและพัฒนารูปแบบการศึกษาขอมูลทางประวัติศาสตรชุมชนความเชื่อของทุกวัด และทุก
องคกรในสังฆมณฑลเพื่อเปนแหลงเรียนรู สามารถเผยแพร และสืบสานความเชื่อเหมาะสมกับวัฒนธรรม

การนําแผนกลยุทธสูการปฏิบัติ
ปจจัยสูความสําเร็จ :
การนําแผนกลยุทธอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกกลุมโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
ไปสูก ารปฏิบัติเพื่อประสบความสําเร็จไดจําเปนตองมีการดําเนินงานในประเด็นตางๆ ตอไปนี้
1. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนักถึงการดําเนินงานตามพันธกิจยุทธศาสตร เพื่อ
ใหบรรลุตามเปาหมาย สภาพความสําเร็จ ที่ไดรวมกันกําหนดไว
2. มีระบบบริหารจัดการที่คลองตัว บนพื้นฐานของการกระจายอํานาจและตรวจสอบได มีระบบ
ฐานขอมูลสารสนเทศ และการประสานงานเชื่อมโยงขอมูลตางๆ เพื่อเสริมสรางความกาวหนาของการ
ดําเนินงาน
3. มีวัฒนธรรมองคกรที่เอื้ออาทร ใหความรวมมือ และเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ในการพัฒนา
อัตลักษณการศึกษาคาทอลิกตามพันธกิจ และบรรลุตามเปาหมาย สภาพความสําเร็จที่กําหนดไว
4. จัดระบบและกลไกประกันคุณภาพภายในกลุมตัวบงชี้อัตลักษณระดับโรงเรียน และระดับกลุม
โรงเรียนที่เขมแข็งและยั่งยืน
5. ไดรับความรวมมือจากชุมชน และสนับสนุนจากองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ มีขอตกลงรวมกัน
(MOU) ระดับกลุมโรงเรียนเพื่อเสริมสรางความรวมมือกันขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกลยุทธตางๆ ของ
แตละโรงเรียน
6. ใหดําเนินการจัดทําคูมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณการศึกษา
คาทอลิกกลุมโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี โดยกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ ประเด็นการ
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พิจารณา และเกณฑการพิจารณาระดับคุณภาพ(ปรับปรุงขอมูลจากคูมือปการศึกษา 2553) เพื่อใชเปน
แนวทางการประเมินคุณภาพฯ ในแตละป
7. ใหดําเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานตัวบงชี้ ในแตละโรงเรียนทุกปการศึกษา (2555 2558) เพื่อรายงานผลการประเมินใหกับหนวยงานตางๆ ตามโครงสรางการบริหารงานของสังฆมณฑลได
รับทราบ และนําผลการประเมินไปใชพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบ
หลักการ :
มุงเนนใหเกิด การมีสวนรวมทุกระดับ และทุกดาน กลาวคือ ทุกคนมีบทบาทในการรวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมวางแผน และรวมลงมือปฏิบัติพันธกิจอยางเปนรูปธรรมและเกิดผล
แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี

แผนกลยุทธอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก รสจ. / อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก รสจ.
วิสัยทัศน : โรงเรียนเปนสนามแหงการประกาศขาวดี
ผูเรียนปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร

คําอธิบายวิสัยทัศน :
โรงเรียนเปนสนามแหงการประกาศขาวดีหมายถึง สถานศึกษามีบรรยากาศของการศึกษา
อบรมตามหลักคริสตศาสนธรรม มุงเนนการประกาศขาวดีแหงความรักของพระเจา และการดําเนินชีวิต
ตามคุณคาพระวรสาร โดยอาศัยการมีสวนรวมของบุคลากรและชุมชนศาสนา
ผูเรียนปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร หมายถึง ผูเรียนปฏิบัติตนและ
ดําเนินชีวิตตามคุณคาพระวรสาร 12 คุณลักษณะ ไดแก ผูเรียนมีคุณลักษณะตามคุณคาพระวรสาร 12/21








ความเชื่อศรัทธา
มโนธรรม/วิจารณญาณ/ความกลาหาญเชิงศีลธรรม
ความเคารพ/ศักดิ์ศรี
ความซื่อตรง
ความเรียบงาย/พอเพียง
ความรัก
เมตตา
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ความกตัญูรูคุณ
ความยุติธรรม
สันติ/การคืนดี
การใหอภัย
การเพงพิศสิ่งสราง/รักษธรรมชาติ

ทําใหการศึกษาคาทอลิก ใหเปนคาทอลิกอยางแทจริง
****************************************
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การจัดการศึกษาสูอาเซียน
ดร.ศิริวรรณ อาจศรี
การขับเคลื่อนการศึกษาสูประชาคมอาเซียน : โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-Class Standard School )
มุงเนนใหผูเรียนมีคุณภาพ 5 ดานคือ
1. เปนเลิศทางวิชาการ (Smart)
2. สื่อสารสองภาษา (Communicator)
3. ล้ําหนาทางความคิด (Thinker)
4. ผลิตงานอยางสรางสรรค (Innovator)
5. รวมกันรับผิดชอบตอสังคมโลก (Global Citizenship)
การพัฒนาโรงเรียนสูมาตรฐานสากล

Asean Curriculum Sourcebook หลักสูตรอาเซียน
1. Knowing ASEAN ความรูเกี่ยวกับอาเซียน
2. Valuing and Diversity การเห็นคุณคาความเปนหนึ่ง และความหลากหลาย
3.Connecting Global and Local การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น
4. Promoting Equity and Justice การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
“...นักเรียนในปจจุบันและอนาคตจะตองเผชิญกับปญหาและความทาทาย ในอัตราการเปลี่ยนแปลง
ที่สูงขึ้น โลกมีการติดตอสื่อสารและความเปนพลวัตสูงขึ้น ในขณะที่ปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอมเพิ่ม
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เปนเงาตามตัวกับสังคมมนุษย ฉะนั้น การกําหนดคุณลักษณะผูเรียนจะตองเพิ่มคุณลักษณะอยางนอย 3
ประการ คือ ความสามารถในการคิดเพือ่ สรางองคความรู ความสามารถในการสื่อสาร และความสามารถ
พรอมเจตคติในการชวยแกไขปญหาสังคม ...”
โรงเรียนที่ดี
การสรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรู Creating an Environment that Facilitates Learning
7 ชั่วโมงที่มีคุณคาตอเด็ก
“...การเรียนการสอนในปจจุบันจึงไดเตรียมปรับกระบวนทัศนมีการเรียนรู 5 ขั้นตอน ซึ่งจะเปนบันได
ใหนักเรียนพัฒนาไปสูคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยครูจะตองมีความเขาใจและมีความสามารถในการ
พัฒนาผูเรียน การเรียนรู 5 ขั้นตอน ประกอบดวย
การเรียนรูตั้งคําถาม (Learning to Question)
การเรียนรูแสวงหาสารสนเทศ (Learning to Search)
การเรียนรูเพื่อสรางองคความรู (Learning to Construct)
การเรียนรูเพื่อสื่อสาร (Learning to Communicate)
การเรียนรูเพื่อตอบแทนสังคม (Learning to Serve) ...”

D-Mart ตลาดออนไลนเพื่อประสานการตลาดของจริงกับการศึกษาเพื่อเศรษฐกิจที่สรางสรรค
D-Life สังคมออนไลนสําหรับ เติมเต็มชีวิต ดวยประสบการณที่สรางสรรค เพื่อเสริมสรางคนคุณภาพ
D-Learn การเรียนรูบนโลกออนไลน สําหรับการแสวงหาความรูที่ไรขีดจํากัด เพื่อ คุณคาแหงปญญา
มนุษย
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กระบวนทัศนการเรียนรู 5 ขั้นตอน
กระบวนทัศนการเรียนรู 5 ขั้นตอน ซึ่งจะเปนบันไดพัฒนาผูเรียนไปสูคุณลักษณะที่พึงประสงค
ขั้นตอนที่
1 การเรียนรูเพื่อตั้งคําถาม
2 การเรียนรูแสวงหาสารสนเทศ
3 การเรียนรูเพื่อสรางองคความรู
4 การเรียนรูเพื่อสื่อสาร
5 การเรียนรูเพื่อตอบแทนสังคม
ซึ่งปจจุบัน ทางภาครัฐไดมีการเตรียมครูในเชนเดียวกันคือ ครูจะมีการตั้งคําถามอยางไรเพื่อให
นักเรียนไปสูความรู ครูตองมีความมุงมั่นใฝแสวงหาคําตอบ และเมื่อไดขอมูลมาครูสามารถเชื่อมโยง
ความรู สรางองคความรูไดดวยตนเอง มีการสื่อสารสิ่งที่รูอยางมีทักษะ ทั้งทางดานภาษา วัฒนธรรม การ
ใชสื่อเทคโนโลยี นอกจากนี้ครูตองมีความสามารถตอบแทนสังคม
“...ในเวลาที่เราพูดถึงคุณภาพครู เราหมายถึงครูที่จัดกระบวนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
เราคาดหวังวานักเรียนจะมีการเรียนรูที่ดีขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นนั่นเอง แตในยุคปจจุบันพเ ียง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคงไมพอแลว เรากําลังกาวสูยุคความเปนสากล เพื่อเด็กของเราพรอมกาวสูเวที
นานาชาติ ดังนั้นคุณลักษณะของผูเรียนที่เรามุงหวังจะเปนเครื่องกําหนดคุณสมบัติของครูและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน...”
Organizational Excellence Model : OBECQA
P : โครงรางขององคกร สภาพแวดลอมขององคกร และ ความสัมพันธระดับองคกร
1. การนําองคกร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ
3. การเนนนักเรียนและผูมีสวนไดสวนเสีย
4. การวัด การวิเคราะหและการจัดการความรู
5. การมุงเนน
6. ผูปฏิบัติงาน การมุงเนนการดําเนินการ
7. ผลลัพธ
การทําโครงรางองคกร
เสาะหาเรื่องราวดีดี (Success Story) วิธีปฎิบัติที่เปนเลิศ (Best Practices)
ภายใตองคประกอบระบบคุณภาพ 7 หมวด
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สิ่งที่โรงเรียนตองดําเนินการ
1. ทีมงานที่รับผิดชอบโดยตรง
2. กําหนดเปาหมายการดําเนินการใหชัด
3. กรอกแบบฟอรมโครงรางองคกร ( OBECQA Data Collection workbook)
4. ประเมินตนเองดวยการจัดทําโครงรางองคกร
5. บริหารจัดการดวยระบบคุณภาพตามแนวทาง TQA & OBECQA
6. สงโครงรางองคกรใหทีมกรรมการ ( โรงเรียนประธานกรรมการ)
7. ทีมกรรมการเขาเยี่ยมโรงเรียน
8. รับทราบน้ําหนักผลการตรวจเยี่ยมตามเกณฑ OBECQA
9. นําเสนอผลงานและรับรางวัลระดับองคกร / ระดับOBECQA

1. Knowing ASEAN ความรูเกี่ยวกับอาเซียน
2. Valuing and Diversity การเห็นคุณคาความเปนหนึ่ง
3. Connecting Global and Local การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น
4. Promoting Equity and Justice การสงเสริมความเสมอภาคและความยุติธรรม
5. WORK TOGETHER A SUSTAINABLE FUTURE การทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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...ครูตองใชความเพียรพยายาม ออกแบบการเรียนรูการชาญฉลาด โดยพิจารณาดูโครงสราง
หลักสูตรของโรงเรียน ใชหลักสูตรอยางมีวิสัยทัศน การจัดการเรียนการสอนสูผูเรียน ...
“ คุณภาพไมไดเกิดขึ้นโดยเหตุบังเอิญ... แตเกิดขึ้นไดก็โดยความพยายามอันชาญฉลาด”

****************************************
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การจัดการศึกษาสูอาเซียน
ครูสุมิตรา พงศธร และคณะ
(ครูทีนามารี ผลาติกานนท ครูประพนธ พิสัยพันธุ ครูอรอุมา สวางธูป)
ความเปนโรงเรียนคาทอลิก
 ความเปนโรงเรียนดีของสังคมไทย
โรงเรียนคาทอลิกที่ดีตองเริ่มตนเปนโรงเรียนที่ดีกอน คือ การตอบโจทยความตองการพัฒนา
ดานการศึกษาของประเทศ ซึ่งปจจุบันภาครัฐมุงเนนความสําคัญดานประชาคมอาเซียน และ
โรงเรียนมาตรฐานสากล
 ความมีสวนรวมในแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
เมื่อเปนโรงเรียนที่ดจี ะตองเปนโรงเรียนคาทอลิกที่ดีดวย นั่นคือ การนําแผนอภิบาลมาสูการ
บริหาร การจัดการศึกษาในโรงเรียน
 อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก (กาวไปขางหนาดวย อัตลักษณคาทอลิก)
เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนคาทอลิก มีจิตตารมณพระวรสาร
 อัตลักษณการศึกษาคาทอลิกบูรณาการกับความเปนประชาชนอาเซียน
มนุษยเราเปนหนึ่งเดียวกัน ตองรักซึ่งกันและกัน มีความเคารพ และชวยเหลือซึ่งกันและกัน
การเตรียมนักเรียนสูประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะของนักเรียน
1. เมื่อเขาสูประชาคมอาเซียนนักเรียนสามารถอยูรอดได ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ มีศักยภาพแขงขันใน
ประเทศตางๆ ได
2. เปนพลเมืองอาเซียนที่ดี มีความรับผิดชอบตอสังคม มีมโนธรรมเที่ยงตรงในการดําเนินชีวิต สงบ
มั่นคง เขมแข็งเชิงจิตวิทยา มีทัศนคติที่ดี เปนมิตร มิใชมุงแตจะแสวงหาผลประโยชนซึ่งกันและกัน
ตระหนักในการเปนอาเซียนรวมกัน รวมพลังบรรลุเปาหมายของการเปนอาเซียนรวมกัน
โรงเรียนตองเตรียมนักเรียนในการจัดการเรียนรู มีการบูรณาการเนื้อหาอาเซียนในรายวิชา อาทิ
วิชาวิทยาศาสตร ในเรื่องการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาวะโลกรอน ภัยแลง ซึ่ง
เปนปญหาที่กระทบรวมกัน วิชาสุขศึกษา ในเรื่องปญหาโรคภัย โรคระบาด เปนตน
เมื่อเรารวมเปนหนึ่งเดียวแลวจะเห็นวา เมื่อมีสิ่งกระทบประเทศในอาเซียนยอมสงผลกระทบตอ
ประเทศไทย เราในฐานะเปนพลเมืองอาเซียน เปนหนึ่งเดียวกัน จะรวมกันพัฒนาอยางไร ดังนั้นการสราง
ทัศนคติของนักเรียน โรงเรียนตองมองในเรื่องของจริยธรรมเปนลําดับแรก การนําคุณคาพระวรสารมาสู
การจัดการเรียนการสอน อาทิ
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1. ความรัก
รักในประเทศ รักเพื่อนบาน อยูรวมกันอยางสันติ
2. ความจริง
เรียนรูขอมูลเกี่ยวกับเพื่อนบานอาเซียน มีความเขาใจกัน รูขอเหมือนและแตกตาง
เคารพศักดิ์ศรีของกันและกัน
3. ความเมตตากรุณา
การใหอภัย
ในการเรียนรูเ นื้อหาวิชาเกี่ยวกับอาเซียน นักเรียนจะตองมีการแสวงหาความรู เพราะขอมูลยอมมี
การเปลี่ยนแปลงเสมอ หาแนวทางการทํางานรวมกัน พัฒนาดานภาษา มีการปลูกฝงนิสัยรักการอานเริ่ม
จากภาษาไทย ไปจนถึงภาษาอังกฤษ ภาษาอื่นๆ ตอไป ทักษะดานการคิด การเขียน รวมไปถึงการตอยอด
ความรู การเรียนรูในการนําขอมูลไปใช
ยกตัวอยางการจัดการเรียนรูอาเซียนในโรงเรียนมาแตรเดอี
ระดับประถมตน
มีการสอนแบบบูรณาการ
ระดับประถมปลาย
สอนเปนรายประเทศ เมื่อจบ ป.6 จะเรียนครบ 10 ประเทศในอาเซียน
ระดับมัธยม
มีหลักสูตรอาเซียนศึกษา
มีกิจกรรมเสริม เชน ติดปายแผนที่ประเทศไทย ประเทศในอาเซียน เอเชีย รวมถึงยุโรป มีการ
แขงขันตอบคําถามโดยแบงคําถามตามระดับการศึกษา ใหเด็กคิดคนเกมการศึกษาอาเซียน การสืบคน
ขอมูลเกี่ยวกับอาเซียน การทําโครงงานที่สามารถบูรณาการได เชน โครงงานสรางผลิตภัณฑที่จะขายไดใน
อาเซียน ซึ่งตองเริ่มจากการสืบคนขอมูลแหลงลูกคา ขอมูลผลิตภัณฑ(การงานเทคโนโลยี) การผลิตสินคา
ใหดึงดูดความสนใจ(ศิลปะ) การขายสินคา ทําอยางไรจะขายได(ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร) เปนตน
การตูนเกี่ยวกับอาเซียน การฝกรองเพลงอาเซียน
การเตรียมโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
การเตรียมโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ควรพิจารณาบริบทโรงเรียน ทรัพยากรที่มีอยู แนวทางการ
ขับเคลื่อน ศึกษาถึงขอจํากัดของโรงเรียน โดยมีการตั้งคําถาม ประเด็นที่ตองศึกษาและพัฒนาในการ
เตรียมโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน สาระสําคัญของประเด็นศึกษาและการพัฒนานั้นๆ จะตองทําเรื่อง
ใดบาง ที่จะสามารถขับเคลื่อนองคกรได โดยมีการใชทรัพยากรอยางคุมคา การใชเทคโนโลยีใหเกิด
ประโยชน เชน การใชอินเตอรเน็ตในการเรียนรู แลกเปลี่ยนรวมกัน รวมถึงการรวมพลังขององคกรในการ
ขับเคลื่อนเพื่อไปสูเปาหมาย โดยทั้งนี้ควรมีการสอนนักเรียนใหฝกคิดหาคําตอบ เปดอิสระในการคิด ให
เด็กมีกระบวนทักษะความคิด

****************************************
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การเตรียมโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
สัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
วันที่ 22-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

กิจกรรมที่โรงเรียนของทานไดเริ่มดําเนินการ เพื่อเตรียมเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน
ฝายบริหารหลักสูตรฯ (วิชาการ)
- ประชุมกรรมการบริหารโรงเรียน
- ประชุมกรรมการโรงเรียน
- ประชุมคณะกรรมการฝายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ
- ประชุมครู บุคลากร เพื่อเตรียมความพรอม
- ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
- วิเคราะหหลักสูตร สาระ มาตรฐานตัวชี้วัดของกลุมสาระ
ฝายสํานักบริหาร
- กําหนดบุคลากรรับผิดชอบ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
- ปรับแผนพัฒนาโรงเรียน แผนกลยุทธ
- สรางความรวมมือกับสถาบันวิชาการตางประเทศ
ฝายอภิบาล-แพรธรรม
- คายธรรมะ /คายคุณธรรม
- คายสิทธิมนุษยชน
- คายพัฒนาคุณภาพชีวิต
- สมาธิหนาเสาธง / แบงปนพระวาจา
- กิจกรรมรณรงคเขาพรรษามหาพรต “ลด ละ เลิก เพื่อแบงปน”
- กิจกรรมแบงปนน้ําใจ
- ธนาคารความดี
- กิจกรรมอาสาพัฒนา (โรงเรียนพี่นอง)
ฝายบริการ และกิจการนักเรียน
- การเรียนการสอน
- กิจกรรมเสริมการเรียน (ปายนิเทศ, แหลงเรียนรู (ทั้งในและนอกหองเรียน อยางนอย 3 ภาษา),
กิจกรรมหนาเสาธง)
- สอดแทรกการแสดงในกิจกรรมตางๆ เชน งานประจําปของโรงเรียน เปนตน
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ฝายบัญชีการเงิน/ฝายธุรการการเงิน
- ครูฝกทักษะดานภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพิ่มเติม เพื่อการสื่อสารกับผูปกครอง ชุมชน
ฝายอัตลักษณ
- จัดทําปายนิเทศแหลงเรียนรู เรื่อง ประชาคมอาเซียน
- บูรณาการในแผนการสอนทุกกลุมสาระทุกระดับชั้น
- บูรณาการในฐานการเขาคายลูกเสือ ป.5-ม.3
- จัดการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียนในงานสถาปนาโรงเรียน
- จัดมุมความรูเกี่ยวกับอาเซียนที่หองสมุดรับผิดชอบโดยกลุมสาระสังคม
- มีหลักสูตรเปดสอนภาษาจีนใหกับนักเรียน ป.1-ม.3
- แสดงหนาที่ งานแฟนซี เกี่ยวกับอาเซียนในงานตางๆ ของโรงเรียน
- จัดกิจกรรมวันอาเซียนทุกเชาวันพุธในชวงกิจกรรมยามเชา มีการจัดนิทรรศการอาเซียนในงาน
วิชาการและแขงขันตอบปญหา มีกิจกรรมชุมนุม
ฝายวิชาการปฐมวัย
- มีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
การเตรียมงานดานการเรียนการสอนภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
ฝายบริหารหลักสูตรฯ (วิชาการ)
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการ 8 กลุมสาระ โดยใหกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษาศาสนาฯ เปนแกนหลัก และบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผูเรียนลูกเสือ
- ระดับชั้น ป.1-6 จัดบูรณาการ ตามรายวิชา
- ระดับชั้น ม.ตน จัดเปนรายวิชาเพิ่มเติม เขียนคําอธิบายรายวิชา จัดทําผลการเรียนรู หนวยการ
เรียนรูอีก 1 รายรหัสวิชา
- ระดับชั้น ม.ปลาย เปดเปนรายวิชาพื้นฐาน ชั้น ม.4 อาเซียนศึกษา ม.5 เหตุการณปจจุบัน ม.6
โลกศึกษา
ฝายสํานักบริหาร
- สนับสนุนการประชุมวิเคราะหหลักสูตร
- การจัดทําแผนการสอนบูรณาการประชาคมอาเซียน
- จัดรายวิชาเพิ่มเติม อาเซียนศึกษา
ฝายอภิบาล-แพรธรรม
- จัดอบรมคริสตศาสนธรรม และการสอนคริสตศาสนาในโรงเรียน
- บูรณาการคุณคาพระวรสาร (12 ขอ) ในแผนการจัดการเรียนรู 8 กลุมสาระ
- คายจริยธรรม สัปดาหละ 1 คาบ
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ฝายบริการ และกิจการนักเรียน
- ครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับอาเซียน
- บูรณาการสอดแทรกตามเนื้อหาตามธรรมชาติของรายวิชา
o คณิตศาสตร : แลกเปลี่ยนเงินตรา
o ภาษาไทย : ภาษาพูด เขียน นิทาน บทบาทสมมติ
o สังคมศึกษา : (ตรง)
ฝายบัญชีการเงิน/ฝายธุรการการเงิน
- ติดตามประสานจากหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ขอเอกสารขอมูลตางๆเกี่ยวกับอาเซียน เพื่อ
สนับสนุนฝายบริหารงานหลักสูตร และวิชาการ
- จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธเกี่ยวกับอาเซียนเผยแพร (ผูปกครอง ชุมชน และสังคม)
ฝายอัตลักษณ
- บูรณาการในแผนการสอนทุกกลุมสาระทุกระดับชั้น
- มีหลักสูตรเปดสอนภาษาจีนใหกับนักเรียน ป.1-ม.3 และภาษาญี่ปุน
- มีการจัดทําโครงงานเกี่ยวกับอาเซียน
ฝายวิชาการปฐมวัย
- จัดทําแผนหนวยการจัดประสบการณการเรียนรู
- สื่อการเรียนรู เชน การแตงกาย ธงชาติ สัญลักษณประจําชาติ คําทักทาย การจัดปายนิเทศ
การประเมิน
- การบันทึกหลังสอน
- ใบงาน
- เปดเพลงอาเซียนใหเด็กฟงทุกๆเชา

กิจกรรมเสริมการเรียน เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
ฝายบริหารหลักสูตรฯ (วิชาการ)
- จัดใหมีการทักทายภาษาอาเซียนทุกๆ เชา
- English Day
- Asean Day
- ถนนอาเซียน /มีคณะกรรมการอาเซียน /หองเรียนอาเซียน /นิทรรศการอาเซียน
- เปดเพลงอาเซียน ตอนเชา และพักกลางวัน
- จัดแหลงเรียนรูในหองสมุด
- จัดหองเรียนอาเซียนโดยเฉพาะสําหรับนักเรียนเขาไปศึกษา
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ฝายสํานักบริหาร
- กิจกรรมยามเชาดานภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
- กิจกรรม Asean Day
- นิทรรศการถนนสายอาเซียน ปายนิเทศ
- หองกิจกรรมอาเซียน
- คายลูกเสือ สูประชาคมอาเซียน
- งานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมอาเซียน
- สัปดาห/งานวันวิชาการบูรณาการอาเซียน
ฝายอภิบาล-แพรธรรม
- ประชาสัมพันธ เผยแพรความรูดานอัตลักษณโรงเรียนคาทอลิก และคุณคาพระวรสาร 12 ขอ
ในวรสารโรงเรียน สูผูปกครอง และชุมชน
- แหลงเรียนรูพระคัมภีร (มุมคัมภีร)
- กิจกรรมสัปดาหสงเสริมพระไตรปฏก-พระคัมภีร- คัมภีรอัลกุรอาน
- กิจกรรมอบรมเขาคายลูกเสือ (สูอาเซียน)
ฝายบริการ และกิจการนักเรียน
- ครูศึกษาหาความรูเกี่ยวกับอาเซียน
- บูรณาการสอดแทรกตามเนื้อหาตามธรรมชาติของรายวิชา
o คณิตศาสตร : แลกเปลี่ยนเงินตรา
o ภาษาไทย : ภาษาพูด เขียน นิทาน บทบาทสมมติ
o สังคมศึกษา : (ตรง)
ฝายบัญชีการเงิน/ฝายธุรการการเงิน
- มีสวนรวมประสานงานกิจกรรม English Day ภายในโรงเรียน
- การเตรียมตัวเขาสูอาเซียนโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐาน 3 หวง 2 เงื่อนไข
3 หวง
1. ความพอประมาณ
2. มีเหตุผล
3. มีภูมิคุมกัน
2 เงือนไข
1. ความรู
2. คุณธรรม (คุณคาพระวรสาร)
ฝายอัตลักษณ
- จัดทําสัญลักษณ/ ปายนิเทศ/ แหลงเรียนรูเรื่องประชาคมอาเซียน
- จัดการแสดงของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียน ในงานสถาปนาโรงเรียน
- จัดมุมความรูเกี่ยวกับอาเซียนที่หองสมุด
- มีการเดินขบวนพาเหรดแฟนซีอาเซียนในกิจกรรมกีฬาสีของโรงเรียน
- จัดกิจกรรมวันอาเซียนทุกเชาวันพุธในชวงกิจกรรมยามเชา
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- มีการบูรณาการฐานอาเซียนในการเขาคายพักแรมลูกเสือ ป.5-ม.3
- มีการจัดนิทรรศการอาเซียนในงานวิชาการ และแขงขันตอบปญหา
- มีการจัดกิจกรรมชุมชุม
ฝายวิชาการปฐมวัย
- กิจกรรมหนาเสาธง เชน ภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุน ฟลปิ ปนส
- สัปดาหวิชาการภายใน การจัดฐานกิจกรรมของแตละประเทศใหเด็กไดเขาไปเรียนรู
- กิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรม
- กิจกรรมวันอาเซียนเดย
- กิจกรรมกีฬาสี (ขบวนแฟนซี)

การเตรียมความพรอม/ การพัฒนาดานบุคลากรครูเจาหนาที่ เพื่อเตรียมโรงเรียนสูอาเซียน
ฝายบริหารหลักสูตรฯ (วิชาการ)
- สงบุคลากรเขารับการอบรมตามหนวยงานตางๆ
- เชิญวิทยากรมาใหความรู
- คุณครูในโรงเรียนภาษาอังกฤษวันละ 1 ชั่วโมง (กับครูตางชาติ)
ฝายสํานักบริหาร
- ประชาสัมพันธความรูเกี่ยวกับอาเซียนในการประชุมครูรวม
- สงบุคลากรเขารวมการอบรมสัมมนาความรูเรื่องประชาคมอาเซียน
- สงบุคลากรเขารับการพัฒนาดานภาษาอังกฤษ
- ประชุมคณะทํางานวางแผน ติดตาม และสรุปผลเปนระบบ
ฝายอภิบาล-แพรธรรม
- กิจกรรมฟนฟูจิตใจบุคลากร
- ฟนฟูจิตใจครู และนักเรียนคาทอลิก
- อบรมเชิงปฏิบัติการ สิทธิมนุษยชนศึกษา
- อบรมเรื่องการสื่อสารเพื่อสันติ
- อบรมเปาหมาย และกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการไตรตรอง
- อบรมการบูรณาการคุณคาพระวรสารในกระบวนการจัดการเรียนรู
ฝายบริการ และกิจการนักเรียน
- อบรมสัมมนาใหความรู
- เตรียมบุคลากรโดยเฉพาะดานภาษา
- แลกเปลี่ยนเรียนรู (ครูตางชาติ/ คนงาน/ บุคลากรสนับสนุน/ ครู/ นักเรียน)
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ฝายบัญชีการเงิน/ฝายธุรการการเงิน
- จัดสงบุคลากรดานฝายธุรการ การเงิน เขารับการพัฒนาทักษะดานภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การเตรียมโรงเรียนสูอาเซียน
ฝายอัตลักษณ
- มีการเชิญวิทยากรมาใหการอบรมบุคลากรครู
- มีก ารสงบุคลากรเขารับ การอบรมกับ เขตพื้นที่ก ารศึก ษา และหนวยงานภาครัฐ เกี่ย วกับ
ประชาคมอาเซียน
- มีการศึกษาดูงานตามสถานศึกษาตางๆ
ฝายวิชาการปฐมวัย
- การอบรมเกี่ยวกับเนื้อหาในการเขียนแผนการประสบการณในอาเซียน
- การจัดการศึกษาสูอาเซียน
- การจัดทัศนศึกษา เชน สิงคโปร จีน เวียดนาม ลาว เขมร ฟลิปปนส
- บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในอาเซียน

อีกใน 2 ป ขาหนาจะเขาสูประชาคมอาเซียน โรงเรียนของทานจะมีการดําเนินการอะไรบาง
อยางไร และทานจะมีสวนรวมไดอยางไร
ฝายบริหารหลักสูตรฯ (วิชาการ)
- เตรียมทักษะชีวิต การใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมอาเซียนที่หลากหลายไดอยางมีความสุข
- เตรียมความพรอมครู นักเรียน และบุคลากร เรื่อง สิทธิและเสรีภาพ การเคารพศักดิ์ศรีของกัน
และกัน
- มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรครู ในกลุมประเทศอาเซียน
ฝายสํานักบริหาร
- ปรับแผนพัฒนาโรงเรียน เพิ่มยุทธศาสตรดานประชาคมอาเซียน
- วางแผนนําบุคลากรครูตางชาติ พัฒนาครูไทยในการใชภาษาสื่อสาร (MOU)
- จัด วาระการประชุ ม เรื่ อ งการเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น วางแผน ติ ด ตามในการประชุ ม
คณะกรรมการโรงเรียน
ฝายอภิบาล-แพรธรรม
- กิจกรรมถนนสายธรรมะ (ศึกษาเรียนรูศาสนาและวัฒนธรรมของชาติอาเซียน)
- บรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณี
- งานสงเสริมคุณภาพ (ปองกัน/ เยี่ยวยา/ พัฒนา) กิจกรรมสัมพันธ (คายสมานฉันท)
- สงเสริมพระบัญญัติแหงความรัก “รักพระเจา” และรักผูอื่นเหมือนรักตนเอง” รูจักรัก แบงปน
เผยแพรประบัญญัติ
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ฝายบริการ และกิจการนักเรียน
- พัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะดานภาษา
- เตรียมสถานที่ และกิจกรรม
- พัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนอยางหลากหลาย
- เรียนรูชาติอื่น แตไมลืมเนนความเปนไทย โดยเฉพาะวัฒนธรรมอันดีงานของไทย
ฝายบัญชีการเงิน/ฝายธุรการการเงิน
- จัดทําเอสารแผนพับประชาสัมพันธรายการคาธรรมเนียมการเรียนโดยแบงเปน 3 ภาษา คือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และบูรณาการคําขวัญ ปรัชญา เปน 3 ภาษา
- นําเสนอโครงการพัฒนาทักษะดานภาษาสําหรับบุคลากรฝายธุรการ การเงิน เพื่อใหมีการ
สือ่ สารไดอยางมั่นใจ และคลองแคลว
ฝายอัตลักษณ
- มีการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับดานภาษา
- บูรณาการการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับอาเซียนในทุกกลุมสาระ
- จัดกิจ กรรมที่สงเสริมใหเ ด็ก รูจัก การเคารพเกีย รติ และศัก ดิ์ศรีความเปนมนุษ ยใหย อมรับ
วัฒนธรรมที่แตกตาง เชน การจัดกิจกรรมคายตางๆ
ฝายวิชาการปฐมวัย
- มี MOU ระหวางประเทศ นิวซีแลนด
- มีหลักสูตรและแผนการจัดประสบการณภาษาอังกฤษ
- มีการศึกษาดูงานที่ตางประเทศ

ทานคิดวา รสจ. ควรรวมมือกันเพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน ในเรื่องใดบาง ยกตัวอยาง
อยางนอย 3 กิจกรรม
ฝายบริหารหลักสูตรฯ (วิชาการ)
- จัดคายอาเซียนรวมกันระหวางโรงเรียนในเครือ รสจ.
- จัดเตรียมหลักสูตรอาเซียนเปนมาตรฐานเดียวกัน
- พัฒนาครูใหมีความรูในระดับเดียวกันเกี่ยวกับอาเซียน
- จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูในประเทศอาเซียนใกลๆ ระหวาง ครูกับครู นักเรียนกับนัก เรียน
ดวยกัน
ฝายสํานักบริหาร
- กําหนดเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียนในแผนกลยุทธของ รสจ.
- รสจ. กําหนดเปาหมายในการพัฒนาโรงเรียนสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
- รสจ. วางโครงการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาครูดานภาษาจัดสรรงบประมาณ
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ฝายอภิบาล-แพรธรรม
- พัฒนาครูในเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจะไดถายทอดไปสูนักเรียน
- จัดทัศนศึก ษากับการแลกเปลี่ยนเรีย นรูใ นเรื่อง คุณคาทางศาสนาและวัฒนธรรมของกลุม
ประเทศอาเซียน
ฝายบริการ และกิจการนักเรียน
- สัมมนารวมแชรความคิด เชน ภาษา/วัฒนธรรม-ประเพณี ฯลฯ
- จัดเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรู เชน ดานโภชนาการ
- จัดทําขอมูลสารสนเทศเปน ของสวนกลาง รสจ. เพื่อแจกจายไปตามโรงเรีย นในเครือทุก
โรงเรียน/ ทุกคน ภายในบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
o ภาษาในชีวิตประจําวัน (ตั้งแตเชา-เย็น)
o มารยาทของแตละประเทศที่ไมควรปฏิบัติ
o วัฒนธรรมที่ควรรู
ทั้งนี้ เพื่อใหทุกโรงเรียนมีแนวปฏิบัติที่คลายๆกัน และเปนแนวทางเดียวกัน
- ควรพาครูฝายบริก าร และกิจการนัก เรีย นไปทัศนศึก ษากลุมประเทศอาเซีย น เพื่อศึก ษา
รูปแบบ สถานที่ จุดเดน ฯลฯ เพื่อนํามาพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
ฝายบัญชีการเงิน/ฝายธุรการการเงิน
- ควรจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะดานภาษาซึ่งจัดโดย รสจ. ซึ่งจะทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนา
ในแนวทางเดียวกัน
- ปรับเอกสารฝายธุรการ การเงิน ใหมีขอมูล 3 ภาษา
- จัดใหมีศึกษางานของบุคลากรฝายธุรการ การเงินในประเทศเพื่อนบานตามความเหมาะสม
ฝายอัตลักษณ
- จัดกิจกรรมการอยูคายพักแรมที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนโดยใหบุคลากรครู และนักเรียนเขา
รวมกิจกรรม
- สงบุคลากรครูศึกษาดูงานประเทศตางๆ ในกลุมอาเซียน
- นํานักเรียนทัศนศึกษาตามหนวยงานของภาครัฐ หรือหนวยงานตางๆ ที่จัดกิจกรรมใหความรู
เกี่ยวกับอาเซียน
ฝายวิชาการปฐมวัย
- โรงเรียนแกนนํา เพื่อใหโรงเรียนแตละโรงเรียนมาศึกษาดูงาน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
- การจัดกิจกรรมฐานเรียนรูในวันวิชาการ รสจ.
- การจัดอบรมในการเขียนแผนประสบการณ สื่อการเรียนรูประเมินพัฒนาการ
****************************************
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ขอเสนอเพื่อการจัดทําแผนกลยุทธ 2557-2561
สัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
วันที่ 22-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี

ดานผูบริหาร
ฝาย 1
1. ผูบริหารมีวาระของการโยกยาย พบปญหาความตอเนื่องการดําเนินงาน
2. ผูบริหารมีหลายคน บางครั้งขาดความเปนหนึ่งเดียวกัน
3. ผูบริหารมีแนวทางการบริหารโรงเรียนในกลุม รสจ. ไปในแนวทางเดียวกัน
ฝาย 2
1. มีการปรับฐานเงินของบุคลากร ที่มีอายุการทํางานประกอบการพิจารณาใหมากขึ้น
2. ควรมีคณะกรรมการโรงเรียนพิจารณาฐานเงินเดือนรวมในแตละโรงเรียน
ฝาย 3
1. ผูชวยผูบริหารควรไดรับการพัฒนาดานศักยภาพความรู และประสบการณอยาง
ตอเนื่อง เชน การศึกษาดูงาน และเขารับการอบรม/ สัมมนา
2. ในกรณีที่บางโรงเรียนมีผูบริหาร คุณพอ ซิสเตอร ควรมีการบริหารงานไปแนวทาง
เดียวกัน
ฝายสํานัก
1. การเตรียมความพรอมในการประกันคุณภาพมาตรฐานภายนอก รอบที่ 4
2. การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ฝายบริการ และกิจกรรมนักเรียน
1. สวัสดิการครอบครัวครู
2. มีการวิเคราะห สังเคราะหระบบสารสนเทศ และนํามาพัฒนาคุณภาพ รสจ. เพื่อ
จัดระบบ
3. เงินตําแหนง
4. เงินปลดเกษียณ
5. ครูนานป (อายุการทํางานนานป)
ฝายปฐมวัย
1. กําหนดระยะเวลาการทํางานของผูบริหารเพิ่มมากขึ้นเพื่อความตอเนื่องในการทํางาน
(โดยประมาณ)
2. การปรับเงินเดือนควรปรับตามฐานรัฐบาลที่ปรับให
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ดานชุมชน
ฝาย 1
1. สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน
2. เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับการจัดการเรียนการสอนบางในบางเรื่องที่
เกี่ยวของ
3. โรงเรียนมีสวนชวยชุมชน หรือมีการเขารวมกับกิจกรรมชุมชนสม่ําเสมอ
4. การใหบริการกับการใชสถานที-่ อุปกรณ กับชุมชนตามความเหมาะสม
ฝาย 3
1. ควรเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. จัดตั้งผูปกครองเครือขาย
ฝายสํานัก
1. ตั้งศูนยเรียนรูบริการชุมชน และผูปกครอง (โรงเรียนนํารอง 3-4 โรง)
- ภาษา
- อาชีพ
- เทคโนโลยี
ฝายบริการ และกิจกรรมนักเรียน
1. สงเสริมใหชุมชนไดเขารวมกับ รสจ. เชน ดานแหลงการเรียนรู
2. ควรประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอก และชุมชนไดรูจักภาพของ รสจ. ใหมากขึ้น
ฝายปฐมวัย
1. การประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนโดยผานเว็บไซต
ดานอัตลักษณ
ฝาย 1
1. ดีมากอยูแลว
2. ทําอยางตอเนื่อง
ฝาย 3
1. จัดอบรม/ สัมมนาเรื่องอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก โดยเชิญสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทยมาใหความรูแกบุคลากรครูทุกทานในโรงเรียน
2. ควรจัดทําแผนกลยุทธเทียบเคียงกับเอกสาร “กาวไปขางหนา” ดานอัตลักษณการศึกษา
คาทอลิก ป ค.ศ.2012-2015
ฝายบริการ และกิจกรรมนักเรียน
1. ควรจัดอบรมคณะครู รสจ. ในเรื่องของอัตลักษณที่นาจะนํามาบูรณาการในการเรียน
การสอน
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ดานงบประมาณ และการเงิน และการใชทรัพยากรอยางคุมคา
ฝาย 1
1. การบริหารงานครบวงจรแบบ 7 ELEVEN
2. ดูแลการบริหารงบประมาณรัดกุม และโปรงใส
ฝายสํานัก
1. พิจารณาเงินเดือน การปรับใหเกิดความเหมาะสมทัดเทียมกับภาครัฐ
2. การประเมินบุคลากร และผลักดันระบบ NTQ
3. สงเสริมและสนับสนุนใหใชระบบ Mass School เต็มศักยภาพของโปรแกรมการรวมตัว
สัมมนาในแตละขอมูล
4. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานผูชวยผูอํานวยการ
- การบริหารจัดการวางแผน
ฝายบริการ และกิจกรรมนักเรียน
1. จัดบรรยากาศและแหลงเรียนรู ใหเอื้อตอการเรียนรูของผูเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน
ทุกโรงเรียน
ฝายบัญชีและทรัพยสิน
ปญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการใชงานระบบการเงินยังมีขอบกพรอง คือ ปญหาการ
ใหบริการเขาของระบบ เสนอ
1. ใหมีเจาหนาที่ของสวนกลางใหความชวยเหลือดวยความรวดเร็วกรณีเกิดปญหาใน
ระบบบัญชีในสถานศึกษา
2. เจาของระบบ Mass school ควรมีการจัดหาเจาหนาที่คอยใหบริการดวยความรวดเร็ว
กรณีโรงเรียนเกิดปญหา
3. ดานการบริหารจัดการควรมีบุคลากรเสริมการใหบริการดวยไมตรีที่ดีไมใหเกิดความ
ลาชาภายในฝายใหมีความรวดเร็ว
4. การนําเสนองบประมาณภาพรวมของสถานศึกษาตอบุคลากร เพื่อชี้แจงงบประมาณ
และใหใชงบอยางพอเพียงกับโครงการนําเสนออยางคุมคา
ดานหลักสูตร และการจัดการเรียนรู
ฝาย 1
1. สงเสริมใหบุคลาครูเห็นความสําคัญของการสราง และพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ที่
เหมาะสมกับเหตุการณ สถานการณปจจุบันมาใชในการเรียนการสอน
2. มีการจัดกิจกรรม โครงการที่พัฒนาบุคลากรครูใหไดรับความรูเพิ่มเติมในการสรางและ
พัฒนานวัตกรรมใหมๆ
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3. ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใหไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ
เปนไปตามเกณฑ
ฝาย 2
1. ยกระดับโรงเรียนในกลุม รสจ. ไปสูโรงเรียนมาตรฐานสากล
2. มีการจัดทําหลักสูตรอาเซียน ไปในทิศทางเดียวกัน
3. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
4. มีการอบรมสัมมนาบุคลากร เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน
5. สงเสริมใหมีการศึกษาดูงาน บุคลากรฝายบริหารหลักสูตร และงานวิชาการ เพื่อพัฒนา
งานดานหลักสูตร และการสอน
6. ใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น
7. พัฒนาศูนยวิชาการ รสจ. ใหมีมาตรฐาน มีผูทรงคุณวุฒิดูแลใหคําปรึกษา ดาน
หลักสูตร และการวัดประเมินผล
ฝาย 3
1. จัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียน โดยสอดแทรกดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
ฝายบริการ และกิจกรรมนักเรียน
1. รสจ. รวมพัฒนาหลักสูตร เพื่อครอบคลุมชัดเจนในเรื่องอาเซียน
2. จัดบุคลากรที่มีความรูความสําคัญ เรื่องหลักสูตรอาเซียน หรือจัดครูที่มีความสามารถ
อบรมเรื่องหลักสูตร
ฝายปฐมวัย
1. การบริหารจัดการกระบวนการจัดทําหลักสูตร การปรับการพัฒนาการรับรอง อนุมัติ
การใชหลักสูตรปฐมวัย (ทั้งระบบ)
ดานอื่นๆ
ฝาย 1
1. เพิ่มสวัสดิการ ใหกับบุคลากรใหมากกวานี้
2. สวัสดิการควรเทียบเคียงกับรัฐบาล
3. รสจ. ควรจัดทํากองทุนสําหรับครูเกษียณ
4. มีการใชระบบสารสนเทศอยางเปนระบบ และนํามาใชประโยชนไดสะดวก และรวดเร็ว
ฝายบัญชีและทรัพยสิน
1. สวนกลาง (รสจ.) ควรมีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรดานการใหบริการเปนนักบริการที่
ดี ทั้งดานภาษา การสื่อสาร บุคลิกภาพ ฯลฯ
2. การเสริมแรงจากผูบริหารในการใหกําลังใจตอบุคลากรดวยวาจาที่มีเมตตากรุณา
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สวนที่ 3 : ภาคผนวก สัมมนาประจําปผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร ปการศึกษา 2555
“ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา จ.ชลบุรี
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วจนพิธีกรรมเปด
สัมมนาประจําปผูบริหาร ผูชวยผูบริหารประจําปการศึกษา2555
เรื่อง การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน
ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา
พิธีกร
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มุงพัฒนานักเรียนดวยอุดมการณ ตามหลักคําสอน
ขององคพระเยซูคริสตเจา เพื่อมีสวนรวมพัฒนาคนใหเปนมนุษยที่สมบูรณ
เพือ่ พวกเราจะไดตระหนักถึงความเปนจริงนี้ เราจึงไดมาทบทวนตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเราจะ
ยังคงรักษาความซื่อสัตย ยึดมั่นในความยุติธรรม และรักในพระวรสาร เพื่อเราจะตอบสนองแนวทางของ
พระศาสนจักร ในการจัดการศึกษาอบรมใหมนุษยไดบรรลุความจริงสูงสุดของชีวิตและกาวใหทันกับสังคม
โลกปจจุบัน
บัดนี้ ใหเรารวมใจกันวิงวอนขอตอองคพระผูเปนเจา โปรดประทานพรใหการสัมมนาในครั้งนี้
และวอนขอใหทรงสงองคพระจิตเจามาเปนผูน ําทางเรา เพื่อความเปนเอกภาพและเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน
ในการสานตอภารกิจนี้รวมกัน
บทเพลง
เชิญพระจิต
1. เชิญพระจิต ฤทธิเดช เสด็จมา เยือนวิญญาณ ขาพระองคที่ทรงสรรค
เชิญประสิทธิ์ โปรดพระพร วรานันท เปนมิ่งขวัญ แกวิญญาณขาพระองค
(รับ) เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจา เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจา
2. พระเจาคือ ผูบรรเทาเหลาทุกขรอนพระคือพร จากเจาฟา คาสูงสง
พระทอธาร ชูชีวี อัคคียงพระคือรัก ปกปลงใจ ใหปรีดา (รับ)
3. พระประทาน สัปตพร แกมนุษย พระประดุจ ดัชนี พระหัตถขวา
ของพระองค ทรงพระนาม วาบิดาตามสัญญา พระแเจงไข ไวเดนดี (รับ)
4. โปรดประทาน แสงสวาง กระจางฟา โปรดนํามา ซึ่งแรงรัก ประจักษศรี
ใหมนุษย ผูใจออน หยอนฤทธี ดับอัคคี คือกิเลส เผด็จไป ( รับ)
ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน

เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
อาแมน
พระจาสถิตกับทาน
และสถิตกับทานดวย
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ประธาน บทอานจากพระวรสารโดยนักบุญยอหนยน21:1-19
หลังจากนั้น พระเยซูเจาทรงสําแดงพระองคแกบรรดาศิษยอีกครั้งหนึ่งที่ฝงทะเลสาบทีเบเรียส
เรื่องราวเปนดังนี้ ศิษยบางคนอยูพรอมกันที่นั่น คือ ซีโมน เปโตร กับโทมัสที่เรียกกันวา “ฝาแฝด” นาธานา
เอล ซึ่งมาจากหมูบานคานาในแควนกาลิลี บุตรทั้งสองคนของเศเบดีและศิษยอีกสองคน ซีโมน เปโตรบอก
คนอื่นวา “ขาพเจาจะไปจับปลา” ศิษยคนอื่นตอบวา “พวกเราจะไปกับทานดวย” เขาทั้งหลายออกไปลงเรือ
แตคืนนั้นทั้งคืนเขาจับปลาไมไดเลย
พอรุงสาง พระเยซูเจาทรงยืนอยูบนฝง แตบรรดาศิษยไมรูวาเปนพระเยซูเจา พระเยซูเจาทรงรอง
ถามวา “ลูกเอย มีอะไรกินบางไหม” เขาตอบวา “ไมมี” พระองคจึงตรัสวา “จงเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือ
ดานขวาซิ แลวจะไดปลา “บรรดาศิษยจึงเหวี่ยงแหออกไป และดึงขึ้นไมไหว เพราะไดปลาเปนจํานวนมาก
ศิษยที่พระเยซูเจาทรงรักกลาวกับเปโตวา “เปนองคพระผูเปนเจานี่” เมื่อซีโมน เปโตรไดยินวา “เปนองคพระ
ผูเปนเจา เขาก็หยิบเสื้อมาสวม เพราะเขาไมไดสวมเสื้ออยู แลวกระโดดลงไปในทะเล ศิษยคนอื่นเขาฝงมา
กับเรือ ลากแหที่ติดปลาเขามาดวย เพราะอยูไมหางจากฝงนัก ประมาณหนึ่งรอยเมตรเทานั้น
ทุกคน ขอถวายพระเกียรติแดพระองคพระเจาขา
(ประธานเลือกบทพระวรสารเองตามจุดประสงคที่จะใหขอคิด)
ประธาน นี่คือพระวาจาของพระเจา
ทุกคน ขอพระคริสตเจาทรงพระเจริญเทอญ
ประธาน เทศนใหขอคิด
บทภาวนาเพื่อมวลชน (เชิญยืน)
ประธาน ขาแตพระเปนเจา พระองคทรงเปดจิตใจและสติปญญาของบรรดาอัครสาวกใหเขาใจถึงคําสอน
และสิ่งที่พระองคทรงกระทําดวยเหตุการณที่งายๆ ในชีวิตประจําวัน ขอพระองคไดโปรดรับฟงคําภาวนา
ของเหลาลูกนี้ ที่จะภาวนาเพื่อบุคคลตางๆ และใหพวกลูกทุกคนไดเปนสวนหนึ่งในงานสรางของพระองค
อยางแทจริง
1. ขอโปรดประทานพระพรแดผูนําพระศาสนจักรทุกชนชั้นและทุกคณะ ใหพวกทานไดใชความรู
ความสามารถในการพัฒนาพระศาสนจักร โดยอาศัยแสงสวางแหงความดี และนําทางพวกทานดวยปรีชา
ญาณแหงพระจิตของพระองค
ใหเราภาวนา
2. ขอโปรดประทานพระพรให กิ จ การต า งๆ ในโรงเรี ย นคาทอลิ ก สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี ใ ห
เจริญกาวหนา ในหนทางแหงความซื่อสัตย ความยุติธรรม และความรัก รวมทั้งใหมีจิตสํานึกที่ดีในการ
ปฏิบัติหนาที่ในการอบรมสั่งสอนตามแนวทางแหงพระวรสารดวย
ใหเราภาวนา
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3. โปรดประทานพระพรมาสูบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนของเรา ใหเขาไดสัมผัสถึงความรักของ
พระองคโดยผานทางกันและกัน และโปรดประทานพละกําลังใหกับพวกเขาได พัฒนาชีวิตของตนใหดีขึ้น
และทําใหโรงเรียนเปนบานที่เด็กๆสามารถพบความรัก ความสุขและการเรียนรูความจริงและความดีเสมอ
ใหเราภาวนา
4. โปรดประทานพระพรสําหรับนักเรียนทุกคน ใหเขาไดรับพระพรในการศึกษาเลาเรียน เพื่อ
พัฒนาตนไปสูความครบครันบริบูรณ ดวยการเติบโตขึ้นทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและ
สังคมอยางสมดุล
ใหเราภาวนา
5. ขอโปรดประทานพระพรเพื่อเด็กๆ และเยาวชนที่ไมมีโอกาสไดศึกษาในโรงเรียน ขอโปรดให
พวกเขาไดรอดพนจากภยันตรายฝายจิต ที่จะทําใหเขาตองกลายเปนผูทํารายสังคม และใหเขาไดรับแสง
สวางจากผูใหญที่จะสอดสองดูแลชีวิตพวกเขาใหเติบโตในอนาคตอยางดี
ใหเราภาวนา
6. เพื่อพวกเราแตละคน ใหไดรับพระพรของพระเจาอยางเต็มเปยม ขอจงมีแต ความสุขสมหวัง
สุขภาพที่ดีทั้งกาย ใจ มีความเจริญรุงเรืองและความกาวหนาในชีวิตและหนาที่การงาน
ใหเราภาวนา

บทภาวนาของประธาน
ขาแตพระเปนเจา องคแหงชีวิตและความดีงาม ทรงเปนบอเกิดแหงความปรีชารอบรู ทรงเปน
แบบอยางของครูผูใหการอบรมสั่งสอน โปรดประทานพระพรและเปนแรงบันดาลใจแกขาพเจาทั้งหลาย
ใหใชวันเวลาที่มารวมกันโดยอาศัยการสัมมนานี้ เกิดคุณประโยชนแกทุกคน แกสังคม และพระศาสนจักร
ประชากรศักดิ์สิทธิ์ของพระองค ขอใหการสัมมนานี้บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายดวยดี ทั้งนี้ ขอพึ่งพระ
บารมีพระคริสตเจาพระเจาของขาพเจาทั้งหลาย
ทุกคน
อาแมน
ประธานพระเจาสถิตกับทาน
ทุกคน และสถิตกับทานดวย
ประธาน
ขอพระเจาผูทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแกทาน
ทั้งหลายเทอญ
ทุกคน
อาแมน
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พิธีกร

เชิญขับเพลงปดพิธี

“หนึ่งเดียวใจเดียว”

(รับ)หนึ่งเดียวใจเดียว หนึ่งเดียวรวมเกลียวสัมพันธ
สูที่หมายใฝใจคือความสามัคคี
1. ตั้งใจจะรวมทุกขรวมสุขทุกครา
ยามทุกขยามเศราเราเคลาคลอใหน้ําใจ
2. พวกเราทั่วกันลวนรวมศาสนชาติไทย
ผิดนิดพลาดหนอยจงยกไปไมถือทัณฑ

สมัครสมาน จับมือกันเดินหนาไป
รวมยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกัน
จะเชิดชูความหมายแหงชีวิตเรา
แมวันหางไกลจําฝนใจสงถึงกัน
ใชอื่นไกลเปนนองพี่ควรชิดใกล
สองมือเกี่ยวกันเธอฉันเราพี่นองกัน

****************************************

Page | 46

ผลประเมินสัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร รสจ. ประจําปการศึกษา 2555
เรื่อง การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน
วันที่ 22-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา

ขอที่

รายการ

จิตตารมณ และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
1
ทานเกิดความตระหนักในการรวมเปนหนึ่งเดียว เพื่อบริหารจัด
การศึกษาตามจิตตารมณ และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
2
ทานเกิดแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหนาที่ บนพื้นฐานจิตตารมณ
และอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
การจัดการศึกษาสูอาเซียน (แบบภาครัฐ)
3
กอนการเขารวมสัมมนาทานมีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
4
หลังการเขารวมสัมมนาทานมีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษา
เพื่อการเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
5
ทานคาดหวังจะนําประโยชนจากเนื้อหาการจัดการศึกษาสูอาเซียน ไป
ใชในการทํางาน ดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ
6
ทานไดรับแนวความคิดจากการศึกษาสูอาเซียนในแบบภาครัฐไปปรับใช
ในการทํางาน
7
วิทยากรสามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน
การจัดการศึกษาสูอาเซียน (แบบโรงเรียนคาทอลิก)
8
กอนการเขารวมสัมมนาทานมีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
9
หลังการเขารวมสัมมนาทานมีความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษา
เพื่อการเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน
10
ทานคาดหวังจะนําประโยชนจากเนื้อหาการจัดการศึกษาสูอาเซียนไปใช
ในการทํางาน ดานการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ

Mean

SD.

อันดับ

4.53

.502

3

4.57

.498

2

3.56

.725

19

4.35

.551

8

4.36

.555

7

4.21

.518

13

4.22

.612

12

3.67

.652

18

4.43

.523

6

4.49

.503

5
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ขอที่

รายการ

Mean

SD.

อันดับ

ทานสามารถนําความรู จากเนื้อหาไปประยุกตใชรวมกับการจัด
การศึกษาภายใต อัตลักษณการศึกษาคาทอลิกได
12
วิทยากรสามารถถายทอดเนื้อหาไดชัดเจน
แผนกลยุทธ รสจ. ปการศึกษา 2557-2561
13
ทานรับทราบแนวทางการจัดทําแผนกลยุทธ ปการศึกษา 2557-2561

4.32

.566

10

4.20

.600

14

3.98

.774

17

14

4.30

.558

11

4.01

.716

16

4.12

.678

15

4.32
4.60
4.52

.520
.492
.527

9
1
4

11

ทานตระหนัก และเห็นความสําคัญ ของการจัดบริหารภายใตแผนกล
ยุทธ รสจ. ป 2557-2561
รูปแบบการสัมมนา และกิจกรรมสันทนาการ
15
กอนการเขารวมสัมมนา ทานไดทราบหัวขอการสัมมนา และเตรียมตัว
กอนการสัมมนาครั้งนี้เปนอยางดี
16
ทานรับทราบถอยแถลงเปนนโยบายของประธานคณะกรรมการ รสจ. ป
การศึกษา 2557-2561
17
ทานไดรับความชัดเจนมากขึ้น หลังมีการสรุปการสัมมนาประจําป
18
ทานมีความพึงพอใจในกิจกรรม Thank You Party
19
ทานมีความพึงพอใจตอรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้

ขอเสนอแนะ
สวนของเนื้อหาในการสัมมนา
1. เหมาะสมกับสถานการณและความตองการ เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน(6)
2. ควรเจาะลึกเนื้อหามากกวานี้ และครอบคลุมในทุกฝายฯ ทุกกลุมสาระ สามารถนําไปใชจริงเปน
รูปธรรม (3)
3. เนื้อหาชัดเจนดีมาก เปนประโยชนตอ รสจ.
4. นําความรูที่ไดรับจากการสัมมนาไปประยุกตใชในการทํางาน การเรียนการสอนเพื่อจัดการศึกษา
เขาสูอาเซียน
5. เขาใจงาย นําไปปฏิบัติได
6. ไดรับความรูความเขาใจมีความตระหนักในหนาที่ดียิ่งขึ้น
7. เอกสารประกอบที่แจก(อ.ศิริวรรณ)ควรจัดเนื้อหาใหเปนแนวทาง สําหรับนําไปตอยอดได
8. วิทยากรพูดเบาไปนิด
9. เนื้อหารายละเอียดกิจกรรมการเรียนการสอนสูอาเซียนที่ชัดเจน
10. ควรใหเวลาวิทยากรมากกวานี้
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รูปแบบของการสัมมนา และสถานที่
1. ดี มีความเหมาะสม (11)
2. สะดวก บรรยากาศดี (2)
3. ควรมีการจัดสัมมนาไปตามจังหวัดที่มีโรงเรียนในสังกัดของสังฆมณฑลจันทบุรีอยู และเลือก
สถานที่ที่มีความโดดเดน
4. ควรจัดสัมมนาในสถานที่ธรรมชาติ อากาศดี เชน เขาใหญหรือระยอง เปนตน
5. ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการมากกวารูปแบบการบรรยาย เพื่อทําใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
อื่นๆ
1.
2.
3.
4.

ควรปรับเปลี่ยนสถานที่อบรมสัมมนา (4)
วิทยากรควรใหความรู ความเขาใจที่ตรงประเด็น
ควรนําขอเสนอแนะที่เปนประโยชนมาพัฒนา รสจ.เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน
ควรมีการทํา workshop ประชุมรวมกันเปนกลุมๆ โดยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเครือ รสจ. เพื่อ
นําเสนอและแบงปนผลของการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
5. ควรมีการพักเบรกบางเพื่อผอนคลายเนื้อหา
6. เสนอจัดสัมมนาที่ จ.อยุธยา
7. อยากใหมีการจัดคณะครูไปดู เยี่ยมเด็กที่บานเด็กกําพรา เพื่อดูรูปแบบการสอนการจัดการกับเด็ก
ในแตละระดับชวงอายุ

เนื้อหาที่ตองการสําหรับการสัมมนาในปการศึกษาหนา
1. หลักสูตรการเรียนการสอนอาเซียน (2)
2. เทคนิควิธีการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหมๆ
3. เปนเนื้อหาที่สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ รสจ.
4. ตามความเหมาะสมของเหตุการณในอนาคต
5. การทํางานแบบรวมเปนกลุม (cluster)
6. หลักสูตรใหม
7. ควรอบรมดานภาษา เพื่อเตรียมตัวสูประชาคมอาเซียน
8. กาวทันกฎระเบียบเมื่อเขาสูการศึกษาอาเซียน
9. การบริหารสูความเปนเลิศ (TQA)

****************************************
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คาใชจายในการสัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหารประจําปการศึกษา2555
ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา

รายรับ
คาลงทะเบียน
งบโครงการสัมมนาประจําป
งบประชุมกรรมการ
รวมเปนรายรับทั้งหมด
รายจาย
คาอาหาร และที่พัก
คาตอบแทนวิทยากร
งานเลี้ยง Thank you party
เอกสาร อุปกรณ
รวมเปนรายจาย

254,300
250,000
82,600
586,900

บาท
บาท
บาท
บาท
449,808
35,400
80,642
21,050
586,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สัมมนาผูบริหาร ผูชวยผูบริหารประจําปการศึกษา 2555
เรื่อง “ การจัดการศึกษา รสจ. สูอาเซียน ”
ระหวางวันที่ 23-25 เมษายน 2556
ณ โรงแรมรอยัลพาเลซ พัทยา

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงวัชรินทร

สมานจิต

ผูบริหาร

2

บาทหลวงลือชัย

จันทรโปะ

ผูบริหาร

3

มาสเตอรพินิจ

ศิโรรัตนาวาทย

รองผูอํานวยการ

4

มาสเตอรชัชวาล

อินทุโศภน

รองผูอํานวยการ

5

คุณครูนิตยารัตน

คชเสนา

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

6

มาสเตอรบุญธรรม

ผดุงศักดิ์ชัยกุล

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

7

คุณครูมนตฤดี

ศักดิ์คํา

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

8

คุณครูเตือน

ติระยะพานิชกุล ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

9

คุณครูนพวรรณ

เข็มทอง

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

10

คุณครูฟองนวล

วิจิตรบรรจง

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

11

คุณครูเบญจรัตน

เรือนงาม

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ(อนุบาล)

12

มาสเตอรอิศรานุวัฒน สมเงิน

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ(ประถม)

13

คุณครูมนัสนันท

ศิริตันตราภรณ

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ(มัธยม)

14

คุณครูนัทธี

พงษดนตรี

เลขาธิการ
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โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงวีระ

ผังรักษ

ผูบริหาร

2

คุณครูสิริกันย

กอแจงกลาง

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูอังคณา

กําเหนิดโทน

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

4

คุณครูศรีกันยา

ขําเจริญ

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5

คุณครูเสาวณีย

ยอดสุวรรณ

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

โรงเรียนสันติภาพ
*

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงปรีชา

สวัสดี

ผูบริหาร

2

คุณครูอาภรณ

พิกุลทอง

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูพรพันธ

บุญสมพงษ

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

4

มาสเตอรอาคม

อินประไพ

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5

มาสเตอรวีรศักดิ์

วัฒนพร

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

โรงเรียนปรีชานุศาสน
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงจิรพันธ

สุจิรานุธรรม ผูบริหาร

2

คุณครูวิไลวรรณ

อาจวารินทร ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูอารีรัตน

ขมเล็ก

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

4

มาสเตอรเกษมสุข

วรสุข

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

5

คุณครูนงลักษณ

กัปปยบุตร

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

6

มาสเตอรณรงคฤทธิ์

อินกุณา

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

7

คุณครูสุวรรณี

กูชาติ

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

8

คุณครูกิตติมา

บุญชวย

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน
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โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงเอนก

ธรรมนิต

ผูบริหาร

2

คุณครูสุวิมล

พรประภาศักศิ์ ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูสมบัติ

เกษศรี

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

4

คุณครูน้ําผึ้ง

จันทรสุวรรณ

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

5

คุณครูฐิติกาญจน

ทิ้งโคตร

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

6

คุณครูนงคนุช

เสนหา

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

7

คุณครูศศิวิมล

ชัยนันทนาพร

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

8

คุณครูฝนทิพย

เกิดฉาย

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

9

คุณครูวรรณภา

จันทสอน

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

10

คุณครูณัฐกานต

อินทรพามา

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงอนุสรณ

พงษสวัสดิ์

ผูบริหาร

2

มาสเตอรอภิวัฒน

ศรีคุณ

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูสุวิมล

ศรีจํานงค

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

4

คุณครูกัลยา

มั่งคั่ง

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

5

คุณครูศุภวรรณ

บันลือวงศ

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

6

คุณครูนฤทัย

พรประสิทธิ์

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

โรงเรียนปญจทรัพย ดินแดง
*
ชื่อ - นามสกุล
1

บางหลวงบรรจง

พานุพันธ

ตําแหนง
ผูบริหาร
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โรงเรียนดาราจรัส
*

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงมานพ

ปรีชาวุฒิ

ผูบริหาร

2

บาทหลวงชาติชาย

พงษศิริ

ผูบริหาร

3

คุณครูจินดาพร

นพพะ

ผูบริหาร

4

คุณครูเทพี

ชูฤทธิ์

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

5

คุณครูพรทิพย

กาญจนกุล

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

6

คุณครูศรินญา

ศรเจริญ

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

7

คุณครูนฤมล

รุงหิรัญ

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

8

คุณครูแสงเดือน

เอี่ยวศิริ

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

9

คุณครูรสสุคนธ

เหลาไชย

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

10

คุณครูปราณี

พึ่งเจริญ

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

11

คุณครูจุฬาลักษณ

ตันเจริญ

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

12

คุณครูกลอยใจ

บุญเงิน

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

โรงเรียนประชาสงเคราะห
*
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงเศกสม
กิจมงคล

ตําแหนง
ผูบริหาร

2

บาทหลวงนันทพล

สุขสําราญ

ผูบริหาร

3

คุณครูแสงเดือน

จิตตวิกูล

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

4

คุณครูสุกัญญา

บุญเชิญ

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

5

คุณครูนภาพร

พินภิรมย

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

6

มาสเตอรพงศธัช

มิ่งมณี

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

7

คุณครูชําเรือง

สีสม

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

8

คุณครูเทพทอง

ทองเหลือง

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย
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โรงเรียนดาราสมุทร สระแกว
*
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงวิศิษฏ วิเศษเธียรกุล

ตําแหนง
ผูบริหาร

2

คุณครูรัชนี

จันทรธรรม

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูวาทิต

พรหมดํารง

ผูชวยฝายอภิบาลและแพรธรรม

4

คุณครูอรวรรณ

อากาศชัย

ผูชวยฝายบริการ กิจการนักเรียน

5

คุณครูฌานิพัฒพ มีมุงกิจ

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

6

คุณครูสายใจ

ผูชวยฝายธุรการ การเงิน

สาครแกว

โรงเรียนวัฒนานุศาสน
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงสุดเจน

ฝนเรือง

ผูบริหาร

2

บาทหลวงเอกราช สุขชาติ

ผูบริหาร

3

คุณครูมยุรา

สุภาพิชัย

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

4

คุณครูพีรวรรณ

ลีนะเปสนันท

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

5

คุณครูธัชพรรณ

อัมพิน

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

6

คุณครูโชติกา

เหลาตระกูล

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

7

คุณครูสุรางค

ศุกระศร

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

8

คุณครูรําพึง

สอนธรรม

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

โรงเรียนชุมชนพัฒนา
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

คุณพออนุสรณ

พงศศิริพัฒน

ผูบริหาร

2

คุณครูวิมล

รวมจิตร

ผูบริหาร

3

คุณครูศรีอัมพร

หิรัญโรจน

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

4

คุณครูวรรณี

มีมุงกิจ

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

5

คุณครูชลอ

น้ํานวล

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน
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โรงเรียนคริสตสงเคราะห
*
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงนภา
กูชาติ
2 มาสเตอรสุพรรณ
สุวิชากร
3 คุณครูรสนา
นุตะศะริน
4 คุณครูภาวีพร
บุญปลูก
5 คุณครูเพ็ญทิพย
เสนารักษ
6 มาสเตอรสมจิตร
ษรสกุลทรัพย
7 คุณครูพรทิพย
แซเตียว
8 คุณครูวรรณศิริมงคล บัวบุตรดี

ตําแหนง
ผูบริหาร
ผูอํานวยการ
ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผูชวยฝายสํานักบริหาร
ผูชวยฝายธุรการ
ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม
ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

คุณครูจิราภรณ

สุวิชากร

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

2

คุณครูยุพิน

เพ็ชรบูรณ

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

โรงเรียนปญจทรัพย มีนบุรี
*
ชื่อ - นามสกุล
เสนารักษ

ตําแหนง

1

บาทหลวงยอด

ผูบริหาร

2

บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร

ผูบริหาร

3

คุณครูอรพินท

การิกาญจน

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

4

คุณครูโสรยา

จันเต็ม

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

5

คุณครูรุจิกาญจน การิกาญจน

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

6

มาสเตอรสุชาติ

กรีแกว

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม

7

คุณครูอัปสรสินี

วองไว

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

8

มาสเตอรศิริชัย

หนูทอง

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน
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โรงเรียนศรีหฤทัย
*

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงสมศักดิ์

พรประสิทธิ์

ผูบริหาร

2

บางหลวงสมภพ

แซโก

ผูบริหาร

3

มาสเตอรเอกชัย

นามวงษ

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

4

มาสเตอรนฤทธิ์

นิลโกศล

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

5

คุณครูปริญดา

หอมสวัสดิ์

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

6

มาสเตอรกฤษฏา

ภานุพันธ

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

7

คุณครูจารุณี

คงอินทร

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

8

มาสเตอรปรัตถกร

รติฤทยาวงศ

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

9

คุณครูนิสา

วิสุทธิภักดิ์

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

10

คุณครูบุญรอย

เฮงฮวด

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทวรักษ
*

ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงปรีชา

สกุลออน

ผูบริหาร

2

บาทหลวงสมพร

มีมุงกิจ

ผูบริหาร

3

คุณครูดารา

ลีทอง

หัวหนาฝายระดับปฐมวัย

4

คุณครูสายใจ

พุทธไทย

ผูชวยฝายสํานักบริหาร

5

คุณครูแกวตา

เทียบแกว

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

6

คุณครูนวลจันทร

สกุลแสง

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

7

คุณครูบาหยัน

เชาวนดี

ผูชวยฝายอภิบาล และแพรธรรม

8

คุณครูสายสมร

ทองเชื้อ

ฝายวิชาการอนุบาล

9

คุณครูยุวดี

บรรลือวงศ

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

10

มาสเตอรสรวัชร

สรรเพ็ชร

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
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สถานรับเลี้ยงเด็กบานยอแซฟพิทักษ
*
ชื่อ - นามสกุล

ตําแหนง

1

บาทหลวงประสาน พงษศิริพัฒน ผูบริหาร

2

คุณครูนภคภร

ทําเนียบ

ผูชวยฝายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

3

คุณครูมัณฑนา

ลิ่วสุนทร

ผูชวยฝายธุรการการเงิน

4

คุณครูดวงเดือน

นกเหมือน

ผูชวยฝายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม

5

คุณครูภัทรินทร

หยองโก

ผูชวยฝายบริการ และกิจการนักเรียน

****************************************
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