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สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจ าปีการศึกษา 2556 
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก” 

ระหว่างวันที่ 21-24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 
ณ  วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก 
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สัมมนาผู้บรหิาร ผูช้่วยผู้บริหาร รสจ. ประจ าปกีารศกึษา 2556 
เรื่อง “การบรหิารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลกิ” 

วันที ่22-24 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2557 
ณ วังยาวรเิวอรไ์ซดร์ีสอรท์ จ.นครนายก 

 
 

 
 

 
 

โดย 
ส านักเลขาธิการ รสจ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสมัมนาผูบ้ริหารและผู้ชว่ยผูบ้ริหาร รสจ. ประจ าปี 
ตามแผนงานดา้นบริหารจดัการ เป้าหมายกลยทุธ์ขอ้ 5 
ภายใต้แผนกลยทุธ์ รสจ. ปกีารศกึษา 2552-2556 
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ค าน า 
 
 

เอกสารฉบบันี ้ เป็นสรุปรายงานการสมัมนาประจ าปีการศึกษา 2556  ตามแผนกลยุทธ์ รสจ. ปี
การศกึษา 2552-2556  เป้าหมายกลยทุธ์เร่ือง รสจ.พฒันาผู้ช่วยผู้อ านวยการให้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
จดัการ  ร่วมบริหารจดัการกบัผู้บริหารเตม็ความสามารถ  ซึง่สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์  เร่ืองการบริหารจดัการศกึษาให้มี
คณุภาพ 

เนือ้หาการสัมมนาประจ าปีการศึกษา 2556 คือ   “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก”   ตลอดการสมัมนาในครัง้นี ้ ขอขอบคณุวิทยากรทกุทา่น  คณะกรรมการจดังานรวมถึงผู้ มีสว่นร่วมทกุทา่น 

 
 
 
 

ส านกัเลขาธิการ รสจ. 
30 เมษายน 2557 
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สารบัญ 
 

          
                     หน้า 

ค าน า             5 
สารบญั             7 
โครงการ            9 
ตารางเวลา           13  
ส่วนที่ 1 :  การประชุมสามัญประจ าปี คณะกรรมการ รสจ. ประจ าปีการศึกษา 2556 

 บนัทกึการประชมุสามญัประจ าปีคณะกรรมการ รสจ. ปีการศกึษา 2556  17 
ส่วนที่ 2 :  เนือ้หา สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 
   แผนกลยทุธ์   โดย บาทหลวง ดร.ชาตชิาย พงษ์ศิริ    33 
   การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก  

    โดย พระคณุเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี       39 
   แนวโน้มหลกัสตูรใหม ่  โดย รศ.ดร.สพุกัตร์ พิบลูย์    47 
   การบริหารงานแบบ Cluster   โดย บาทหลวงอภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ   53 
   นโยบายสภาสงฆ์ เร่ือง “การบริหารจดัการศกึษาแบบกลุม่”  โดย 
     บาทหลวงยอด เสนารักษ์       59 
ส่วนที่ 3 :  ภาคผนวก สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 
   วจนพิธีกรรมเปิด        65 

 สรุปประเมินผลการสมัมนา       69 
 สรุปคา่ใช้จา่ย         73 
 รายช่ือผู้ เข้าร่วม        75 
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แบบเสนอโครงการสังฆมณฑลจันทบุรี 
ปีงบประมาณ 2013 

 

1.   ช่ือโครงการสมัมนาประจ าปี รสจ. เร่ือง“การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก” ฝ่าย บริหาร
จดัการ 
2.  นโยบายปฏิบัตด้ิาน บริหารการศกึษา    
 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (เร่ือง) บริหารจดัการศกึษา 
 พันธกิจ(เร่ือง) สง่เสริมให้ผู้บริหารมีการพฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ืองยกระดบัมาตรฐานผู้ช่วยผู้อ านวยการให้มี

สว่นร่วมในการบริหารจดัการ 
3.  ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร รสจ.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ รสจ. 
4.  ลักษณะโครงการ 
 โครงการใหม ่ ระยะเวลาเร่ิมต้น  ……/……/……   ระยะเวลาสิน้สดุ   ……/……/…… 
 โครงการตอ่เน่ือง ทกุๆ สิน้ปีการศกึษา วนัท่ี 21-24 เมษายน 2557  

5. หลักการและเหตุผล 
  การศึกษาในปัจจุบันได้มีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งท่ีด าเนินงานด้านการจัดการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา กลไกหนึ่งท่ีส าคญัในการพฒันาองค์กรก็คือ “บุคลากร” โดยเฉพาะบุคลากรท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการ
บริหาร จ าต้องมีวิสัยทศัน์ และทันต่อการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาดงันัน้โรงเรียนคาทอลิกสงักัดสังฆมณฑล
จนัทบรีุ จงึจดัให้มีการสมัมนาประจ าปีรสจ. เพ่ือพฒันาทกัษะด้านการบริหารแก่บคุลากรอนัจะส่งผลตอ่การบริหาร
จดัการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ บรรลผุลตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

6. วัตถุประสงค์ 
6.1   เพ่ือพฒันาทกัษะและวิสยัทศัน์ในการบริหารการศกึษาแก่บคุลากรระดบัผู้บริหาร รสจ. 
6.2   เพ่ือพฒันาทกัษะการท างานเป็นทีมของบคุลากรระดบัผู้บริหาร รสจ. 
6.3   เพ่ือพฒันาแนวทางการจดัการเรียนการสอนให้ตรงตามหลกัสตูรใหม่ 
6.4   เพ่ือผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานแบบ Cluster 

7. เป้าหมาย 
7.1 เชิงปริมาณ 

  7.1.1  บคุลากรระดบัผู้บริหารรสจ.  จ านวน 150 คน 
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7.2 เชิงคุณภาพ 
7.2.1  บคุลากรในระดบัผู้บริหารรสจ. มีทกัษะและวิสยัทศัน์ในการบริหารการศกึษา 
  7.2.2  บคุลากรในระดบัผู้บริหาร รสจ. มีทกัษะในการท างานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้อยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 
8. ขัน้ตอนและระยะเวลา 

8.1 ขัน้ตอนการด าเนินการ 
1) ขัน้เตรียมการ 

- ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
- จดัหาสถานท่ี / วิทยากร  

2) ขัน้ด าเนินการ 
- ประชมุคณะกรรมการเพ่ือก าหนดรูปแบบในการสมัมนา 
- เตรียมการสมัมนา 
- ด าเนินการสมัมนา 

3) ขัน้สรุปและประเมินผล 
- สรุปและประเมินผล 

8.2 ตารางการปฏิบัติ 

ขัน้กิจกรรม/ขัน้ตอน 
การปฏิบตังิาน 

ระยะเวลาด าเนินการ งาน 
คดิเป็นร้อยละ ปี 2013 ปี 2014 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ขัน้เตรียมการ 
- ก าหนดระยะเวลา 
- จดัหาสถานท่ี/วิทยากร 

             
5 
15 

2. ขัน้ด าเนินการ 
- ประชมุก าหนด
รูปแบบการสมัมนา 
- เตรียมการสมัมนา 
- ด าเนินการสมัมนา 

             
10 
 

10 
50 

3. ชัน้สรุปและ
ประเมินผล 
- สรุปและประเมินผล 

             
 

10 
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9. สถานท่ีด าเนินการ 
   วงัยาวรีสอร์ท  จ.นครนายก 
10. ทรัพยากรที่ต้องการ 

10.1 งบประมาณ  300,000 บาท 
10.2 บคุลากร   บคุลากรระดบัผู้บริหารและผู้ชว่ยผู้บริหาร รสจ. 
10.3  วสัด ุอปุกรณ์ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ส านกังาน,โสตทศันปูกรณ์ในการประชมุ 

11. การประเมินโครงการ(เชน่ การสมัมนาสงฆ์,จากแบบสอบถาม,โดยคณะกรรมการฯ และอ่ืน ๆ) 
 ประเมินจากแบบสอบถามการเข้าร่วมการสมัมนาประจ าปี  
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

12.1  ผู้บริหาร รสจ. มีทกัษะและวิสยัทศัน์ในการบริหารการศกึษา 
12.2  ผู้บริหาร รสจ. มีทกัษะในการท างานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
12.3  โรงเรียน รสจ. มีแนวทางการจดัการเรียนการสอนตามหลกัสตูรใหม่ 
12.4  โรงเรียน รสจ. มีการท างานเป็นทีม และมีเครือขา่ยการบริหารท่ีมัน่คงแบบ Cluster 
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ตารางเวลาสัมมนาผู้บริหาร ผู้ ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจ าปีการศึกษา 2556  
เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก  

วันที่  22-24 เมษายน 2557  
ณ วังยาวริ เวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก  

 

ว/ด/ป เวลา หัวข้อ วิทยากร 

วนัจนัทร์ที่ 
21เม.ย. 57 

10.00 – 15.30 น. ประชมุสามญัประจ าปี คณะกรรมการ รสจ. 
10.00 – 12.00 น. แผนกลยทุธ์ 
13.00 – 15.30 น. แนวทางการพฒันา รสจ. ปี 2557 

 งบประมาณปี 2557 

คณะกรรมการบริหาร 
คณุพอ่ชาติชาย  พงษ์ศิริ 
คณุพอ่มานพ  ปรีชาวฒุิ 

วนัองัคารท่ี 
22เม.ย. 57 

08.30 น. มิสซาประจ าวนั คณุพอ่นนัทพล สขุส าราญ 
09.00 น. ลงทะเบียน/ Coffee  Break  
10.00 น. – 12.00น. แผนกลยทุธ์ รสจ. คณุพอ่ชาติชาย พงษ์ศิริ 
12.00 น. – 13.30น. อาหารเทีย่ง  
13.30 น. – 15.30น. 
 
 

แผนกลยทุธ์ รสจ. คณุพอ่ชาติชาย พงษ์ศิริ 

13.30 น. – 15.30น. 
 

ประชมุผู้บริหาร (แยก Cluster) คณะกรรมการบริหาร รสจ. 

15.30 น. – 16.00น. Coffee  Break  
16.00 น. – 17.30น. วจนพิธีกรรมเปิด/ พระสงัฆราช พบ รสจ. พระคณุเจ้าสริิพงษ์  จรัสศรี 
17.30 น. – 21.00 น. พกัผอ่นตามอธัยาศยั  

วนัพธุที่ 23
เม.ย. 57 

07.00 น. – 09.00 น. มิสซาประจ าวนั / อาหารเช้า คณุพอ่อนสุรณ์ พงษ์ศิริพฒัน์ 

09.00 น. – 10.30 น. แนวโน้มหลกัสตูรใหม ่ รศ.ดร.สพุกัตร์ พิบลูย์ 
10.30 น. – 10.45 น. Coffee  Break   
10.45 น. – 12.00 น. แนวโน้มหลกัสตูรใหม ่ รศ.ดร.สพุกัตร์ พิบลูย์ 
12.00 น. – 13.30 น. อาหารเทีย่ง  

13.30 น. – 15.30 น. การบริหารงานแบบ Cluster คณุพอ่อภิสทิธ์ิ  กฤษเจริญ 

15.30 น. – 16.00 น. Coffee  Break  

16.00 น. – 17.30น. Workshop การบริหารงานแบบ Cluster คณุพอ่ชาติชาย  พงษ์ศิริ 

18.00 น. Thank you party  

วนัพฤหสัที่ 
24เม.ย. 57 

07.30 น. – 08.30 น. อาหารเช้า  

08.30 น. – 09.30 น. นโยบายการบริหารงานแบบ Cluster คณุพอ่ยอด  เสนารักษ์ 

09.30 น. – 10.00 น. Coffee  Break  

10.00 น. – 11.00 น. สรุปเนือ้หาการสมัมนา คณะกรรมการบริหาร 

11.00 น. – 12.00 น. มิสซาปิดการสมัมนา คณุพอ่ลอืชยั  จนัทร์โป๊ 

12.00  น. อาหารเทีย่ง/ เดินทางกลบั  
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ส่วนที่ 1 : การประชมุสามญัประจ าปี คณะกรรมการ รสจ. ประจ าปีการศกึษา 2556 

วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 
ณ  วังยาวริเวอร์ไซดร์ีสอร์ท จ.นครนายก 
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการ รสจ.  
สามัญประจ าปีการศึกษา 2556 

วันที่ 21 เมษายน 2557 
  ณ  วังยาวริเวอร์ไชด์ จ.นครนายก 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 น. 
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
1. คณุพอ่ลือชยั   จนัทร์โป๊ 
2. คณุพอ่วิศษิฎ์   วิเศษเธียรกลุ 
3. คณุพอ่จิรพนัธ์ สจุิรานธุรรม 
4. คณุพอ่มานพ   ปรีชาวฒุิ 
5. คณุพอ่บรรจง พานพุนัธ์ 
6. คณุพอ่ชาตชิาย พงษ์ศริิ 
7. คณุพอ่เอนก ธรรมนิต 
8. คณุพอ่วชัรินทร์ สมานจิต 
9. คณุพอ่วีระ ผงัรักษ์ 
10. คณุพอ่ปรีชา สกลุออ่น 
11. คณุพอ่สมศกัดิ ์ พรประสิทธ์ิ 
12. คณุพอ่สดุเจน ฝ่นเรือง 
13. คณุพอ่ประสาน พงศ์ศริิพฒัน์ 
14. คณุพอ่นภา กู้ชาต ิ
15. คณุพอ่เศกสม กิจมงคล 

16. คณุพอ่อนสุรณ์ พงษ์สวสัดิ ์
17. คณุพอ่สมภพ แซโ่ก 
18. คณุพอ่เสกสรร สวุิชากร 
19. คณุพอ่สมพร มีมุง่กิจ 
20. คณุพอ่ปรีชา สวสัดี 
21. คณุพอ่อนสุรณ์ พงศ์ศริิพฒัน์ 
22. คณุพอ่นนัทพล สขุส าราญ 
23. ซิสเตอร์จ าเนียร บญุทนั 
24. ซิสเตอร์จ านนัท์ ไพรงาม 
25. ซิสเตอร์วนัเพ็ญ ไชยเผือก 
26. ซิสเตอร์ดวงแข รัตโนภาส 
27. ซิสเตอร์กลัยา ยตุธิรรม 
28. ซิสเตอร์ลดัดา เชยบญุ 
29. มาสเตอร์สชุาต ิ  กรีแก้ว 
30. คณุครูวิมล ร่วมจิตร์ 
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วาระที่ 1   เร่ืองท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 
 1.1  ประธานกลา่วทกัทายคณะกรรมการ รสจ.  ชีแ้จงตารางเวลาการสมัมนาประจ าปีในแตล่ะชว่งตลอด
การสมัมนาครัง้นี ้
 1.2  สภาการศกึษาคาทอลิกจะท าหนงัสือ ขอความร่วมมือโรงเรียนสง่รายช่ือบคุลากรด้านการศกึษา 
 1.3  เงินอดุหนนุรัฐบาล รัฐอดุหนนุอนบุาล 9,300  ประถม 9,500  มธัยมต้น 13,000 มธัยมปลาย 13,441 
บาท ตอ่ปี และคงจะมีแนวทางในอนาคตในเร่ืองการเก็บคา่เทอมเพิ่ม 
 1.4  การสอบบรรจคุรู  ขอให้โรงเรียนตรวจสอบการไปสอบบรรจคุรู ของบคุลากรในโรงเรียน 
 
วาระที่ 2   เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครัง้ท่ีผ่านมา 
 ผ่านวาระ 
 
วาระที่ 3   เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1  แผนกลยุทธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2557-2561 
ร่าง แผนกลยุทธ์ รสจ.  ปีการศึกษา 2557-2561 
วิสัยทัศน์ รสจ. 

อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกเดน่ 

เน้นคณุภาพโรงเรียนมาตรฐานแบบคริสต์ 
มุง่ผลสมัฤทธ์ิแบบองค์รวม 

  ประเดน็    พิจารณ์ ร่าง แผนกลยทุธ์ / อภิปราย / วิสยัทศัน์/ พนัธกิจ/ เป้าหมายกลยทุธ์ 
  คณุพอ่ชาตชิาย ชีแ้จงร่าง แผนกลยทุธ์ 
 กรอบแนวคดิและกระบวนการในการจดัท าแผนกลยทุธ์ 

 อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

 แผนอภิบาลสงัฆมณฑลจนัทบรีุ ค.ศ. 2001-2015 

 มาตรฐานการศกึษาเพ่ือการศกึษา 
กิจกรรม Focus Group ระดบัผู้บริหารสงัฆมณฑล 

คณะกรรมการร่วมพจิารณ์แผนกลยุทธ์ 
วิสัยทัศน์ 

 อตัลกัษณ์การศกึษาเดน่ เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก  มุง่สมัฤทธ์ิผลแบบองค์รวม 
ท่ีประชมุ เห็นชอบในหลกัการ และจะประกาศใช้ในปีการศกึษา 2557 ตอ่ไป 
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3.2  การบริหารงานแบบ Cluster 
1. Cluster  กรุงเทพฯ   ประกอบด้วย   

 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์   

 โรงเรียนอนบุาลคริสตสงเคราะห์  

  โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดนิแดง  

  โรงเรียนปัญจทรัพย์  มีนบรีุ 
2. Cluster  สระแก้ว  ประกอบด้วย   

 โรงเรียนดาราสมทุร สระแก้ว  

 โรงเรียนชมุชน พฒันา   

 โรงเรียนดาราสมทุร อรัญประเทศ   

 โรงเรียนเทวรักษ์  

 โรงเรียนศรีหฤทยั   

 สถานรับเลีย้งเดก็บ้านยอแซฟพิทกัษ์ 
3. Cluster หัวไผ่ ประกอบด้วย   

 โรงเรียนประชาสงเคราะห์   

 โรงเรียนวฒันานศุาสน์   

 โรงเรียนสนัตภิาพ  

  โรงเรียนดาราจรัส 
4. Cluster  ชลบุรี  ประกอบด้วย  

 โรงเรียนปรีชานศุาสน์   

 วิทยาลยัเทคโนโลยีดาราสมทุรบริหารธุรกิจ 

  โรงเรียนดาราสมทุรศรีราชา   

 อนบุาลโสตพฒันา   

 มารีย์เนอสเซอร่ี 
ท่ีประชมุ รับหลกัการ 
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วาระที่ 4  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
4.1 ข้อตกลงร่วมกันตลอดปีการศึกษา 2556 

รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 
คณะกรรมการฝ่ายฯ ปีการศึกษา 

2556-2558 
1. คณุพอ่ลือชยั   จนัทร์โป๊              ประธาน 
2. คณุพอ่วิศษิฎ์ วิเศษเธียรกลุ รองประธาน  
3. คณุพอ่จิรพนัธ์ สจุิรานธุรรม เลขาธิการ  
4. คณุพอ่มานพ ปรีชาวฒุิ เหรัญญิก 
5. คณุพอ่บรรจง พานพุนัธ์ คณะกรรมการบริหาร  
6. คณุพอ่ชาตชิาย  พงษ์ศริิ คณะกรรมการบริหาร  
7. คณุพอ่เอนก ธรรมนิต             คณะกรรมการบริหาร  

 

ฝ่ายบริหารจัดการ   คณะกรรมการบริหาร 
 

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ คณุพอ่ชาตชิาย  พงษ์ศริิ 
1. คณุพอ่เสกสรร  สวุิชากร    
2. คณุพอ่นนัทพล  สขุส าราญ 
3.  คณุพอ่อนสุรณ์  พงษ์ศริิพฒัน์ 

 

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ.    
คณุพอ่ลือชยั  จนัทร์โป๊ /  คณุพอ่จิรพนัธ์  สจุิรานธุรรม 

1. คณุพอ่เสกสรร  สวุิชากร     
 

ฝ่ายอัตลักษณ์ รสจ.   
คณุพอ่บรรจง  พานพุนัธ์/ คณุพอ่ชาตชิาย  พงษ์ศริิ 

1.   คณุพอ่ทวี  อานามวฒัน์   
2.  คณุพอ่นนัทพล  สขุส าราญ 

 

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
คณุพอ่วิศษิฎ์  วิเศษเธียรกลุ / คณุพ่อมานพ ปรีชาวฒุิ 

1. คณุพอ่วชัรินทร์  สมานจิต 
2. คณุพอ่นภา       กู้ชาติ 
3. คณุพอ่สดุเจน    ฝ่นเรือง 



- 21 - 
 

รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณุพอ่เอนก  ธรรมนิต 

1. คณุพอ่อนสุรณ์  พงษ์สวสัดิ์ 
2. คณุพอ่อนสุรณ์  พงษ์ศริิพฒัน์ 
3.  คณุพอ่ปรีชา สวสัดี 

 

ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน        คณุพอ่ลือชยั  จนัทร์โป๊ 
1. คณุพอ่สมพร     มีมุง่กิจ  
2. คณุพอ่สมภพ     แซโ่ก        
3. คณุพอ่ปรีชา      สกลุอ่อน 

 

การบริหารจัดการ ในปีการศกึษา 2556 มีข้อตกลงร่วมในเร่ืองการบริหารงานร่วมกนัเป็น
กลุม่ Cluster  เพ่ือชว่ยเหลือซึง่กนัและกนัทัง้ในด้านการบริหารจดัการ
ทัว่ไป ด้านวิชาการ ด้านทรัพยากรมนษุย์ ตลอดจนการจดัอบรม
พฒันาความรู้ โดยแบง่เป็น 4 Cluster คือ 

1.  Cluster  กรุงเทพฯ   ประกอบด้วย   

 โรงเรียนคริสตสงเคราะห์   

 โรงเรียนอนบุาลคริสตสงเคราะห์  

  โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดนิแดง  

  โรงเรียนปัญจทรัพย์  มีนบรีุ 
2. Cluster  สระแก้ว  ประกอบด้วย   

 โรงเรียนดาราสมทุร สระแก้ว  

 โรงเรียนชมุชน พฒันา   

 โรงเรียนดาราสมทุร อรัญประเทศ   

 โรงเรียนเทวรักษ์  

 โรงเรียนศรีหฤทยั   

 สถานรับเลีย้งเดก็บ้านยอแซฟพิทกัษ์ 
3. Cluster หัวไผ่ ประกอบด้วย   

 โรงเรียนประชาสงเคราะห์   
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รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 

 โรงเรียนวฒันานศุาสน์   

 โรงเรียนสนัตภิาพ  

  โรงเรียนดาราจรัส 
4. Cluster  ชลบุรี  ประกอบด้วย  

 โรงเรียนปรีชานศุาสน์   

 วิทยาลยัเทคโนโลยีดาราสมทุรบริหารธุรกิจ 

 โรงเรียนดาราสมทุรศรีราชา   

 โรงเรียนอนบุาลโสตพฒันา   

 มารีย์เนอสเซอร่ี 
 

โครงการงบประมาณ 
การบริหารการเงิน รสจ. 

โครงการงบประมาณปีการศึกษา 2556   
     ในปีการศกึษานีท้างสงัฆมณฑลพิจารณาอนมุตังิบประมาณ ของ
รสจ.  34  งาน โครงการ กิจกรรม ด้วยเงินงบประมาณ จ านวน  
5,737,000   บาท  
การบริหารการเงิน รสจ. 
     เพ่ือให้กองทนุ รสจ. เติบโตขึน้ 
     ปีการศกึษา 2556  โรงเรียนจะจา่ยเงินสะสมดงันีคื้อ  400  300  
และ 200  ตามขนาดของโรงเรียน โดยจะจดัสรรเงินดงักล่าว คือ 
60:40 (กองทนุ 60 สมทบงบบริหาร 40) ตามอตัราดงัตอ่ไปนี ้

1. ดาราสมทุร ศรีราชา   400 
2. ป ญจทรัพย์ ดนิแดง   400 
3. ปรีชานศุาสน์    400 
4. วฒันานศุาสน์    400 
5. คริสตสงเคราะห์    400 
6. ดาราจรัส    400 
7. เทวรักษ์                300 
8. ศรีหฤทยั    300  
9. ดาราสมทุรบริหารธุรกิจ   300 
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รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 
10. ปัญทรัพย์ มีนบรีุ               300 
11. ชมุชนพฒันา    300 
12. ดาราสมทุร สระแก้ว   300 
13. สนัตภิาพ    200 
14. ดาราสมทุร อรัญประเทศ              200 
15. ประชาสงเคราะห์               200 
16. มารีย์เนอสเซอร่ี    200 
17. อนัตนเนอสเซอร่ี               200 
18. ยอแซฟพิทกัษ์ เนอสเซอร่ี              200 
19. อนบุาลโสตพฒันา   200 

 

โดยทัง้นีก้ารจ่ายเงินสมทบในอตัรา 40: 60  ในระยะเวลา 5 ปีเร่ิม
ตัง้แตปี่การศกึษา 2555   เป็นต้นไปอย่างตอ่เน่ือง โดยจะน านโยบาย
นีม้าทบทวนใหมใ่นปีการศกึษา 2559 
 

งานประกันคุณภาพ การประกนัคณุภาพภายในของปีการศกึษา 2557 เป็นการสอบทาน 
ก ากบัติดตาม เย่ียมเยียน นิเทศ กระบวนประเมินคณุภาพภายในของ
โรงเรียน  แบบ Clinic โดยจดัเป็นกลุม่ Cluster 
 

งานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จดุเน้นของปีการศกึษา 2556   

 การเผยแพร่โรงเรียนมาตรฐานสากล  

 การพฒันาครู 8 กลุม่สาระ + ปฐมวยั 
1. ภาษาไทย โรงเรียนเทวรักษ์ 
2. คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรีชานศุาสน์ 

                                     โรงเรียนดาราสมทุร ศรีราชา 
3. วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดาราสมทุร ศรีราชา 
4. ศลิปะ  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 
5. สขุศกึษา    โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
6. สงัคมศกึษา โรงเรียนดาราจรัส 
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รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 
7. การงานอาชีพ โรงเรียนวฒันานศุาสน์ 
8. ภาษาองักฤษ โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดนิแดง 
9. ปฐมวยั  โรงเรียนดาราสมทุร อรัญประเทศ 

 

มีข้อเสนอ 
ให้ก าหนดทีมงานพระสงฆ์/ ผู้อ านวยการ/ ผู้ชว่ยผู้อ านวยการฝ่าย
วิชาการ/หวัหน้าหมวด  ให้รับผิดชอบในแตล่ะกลุม่สาระ  
 

การปรับขึน้เงนิเดือนตามนโยบาย
รัฐบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเดือน  จงึได้มีมตเิห็นควรให้มีการ
ปรับเงินเดือนครูและบคุลากรในโรงเรียนตามอตัราใหมท่ี่ทางราชการ
ก าหนด จงึก าหนดหลกัการปรับเงินเดือนครูและบคุลากรในทกุวฒุิ
การศกึษาตัง้แต ่ มี.ค. 2557  ดงันี ้
 
ตารางการปรับเงินเดือน ตาราง 2 

เงนิเดือนที่ต ่ากว่าวุฒ ิก.พ. เพิ่มขัน้ จ านวนเงนิ 

อายุงาน ขัน้ละ 300   

0-3 ปี       -               -    

4-5 ปี 0.5 150 

6-7 ปี 1 300 

8-9 ปี 1.5 450 

10 ปีขึน้ไป 2 600 

เงนิเดือนที่สูงกว่าวุฒ ิก.พ.     

อายุงาน     

2-10 ปี 1.5 450 

11-20 ปี 2 600 

21 ปีขึน้ไป 2.5 750 
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รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ค านวณเงินเดือนตามตารางท่ี 2 
2. ด าเนินการจา่ยเงินเดือนในอตัราใหมใ่ห้กบัครูเม่ือมีเงินอดุหนนุ

มา 
ป. เอก   20,000 
ป.โท  16,400 
ป.บณัฑิต             14,100 
ป.ตรี  13,300 
ปวส  10,200 
ปวช   8,300 

                  ม.ต้น/ ปลาย  7,590 
3. กรณีท่ีเงินอดุหนนุรายหวัมาไมค่รบ  ให้โรงเรียนด าเนินการ

จา่ยตามหลกัการข้างต้น 
4. กรณีมีครูลาออกก่อนเงินอดุหนนุคา่ครองชีพ และเงินอดุหนนุ

รายหวัจะโอนมา ให้ด าเนินการดงันี ้

 ค่าครองชีพ  ให้จา่ยให้กบัครูท่ีลาออก  เน่ืองจากรัฐให้
ตามจ านวนครู 

 เงนิอุดหนุนรายหัว ไมต้่องจา่ยให้กบัครูท่ีลาออก 
เน่ืองจากรัฐให้มาตามจ านวนนกัเรียน 

      5. ประเดน็เงินเรียนฟรี 15 ปี ท่ีมาไมค่รบ ให้ด าเนินการตาม 
          จ านวนเงินท่ีได้รับมา เฉล่ียเทา่กบัจ านวนนกัเรียน แล้วแจ้ง 
          ผู้ปกครอง 
 

เงนิสะสมกองทุนสงเคราะห์ครู  
ของผู้บริหาร 

     ในหลกัการเงินสมทบกองทนุสงเคราะห์ครู ของผู้บริหารพระสงฆ์ 
12%  เม่ือผู้บริหารพระสงฆ์สิน้สดุการเป็นครูให้ถือว่าเงินดงักลา่วเป็น
ของสงัฆมณฑล 

ผู้อ านวยการฆราวาส      เสนอให้ทกุโรงเรียนด าเนินการสรรหา และแตง่ตัง้รองผู้อ านวยการ 
ภายในภาคเรียน 1 ปีการศกึษา 2557  โดยขอให้สง่รายช่ือให้กบั รสจ. 
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รายการ สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตร่ิวมกัน 
ภายในเดือน สิงหาคม  2557  
        โดยจะพิจารณาเนือ้หาการอบรมจากหนว่ยงานราชการภายนอก 
ท่ีมีมาตรฐาน และให้พระสงฆ์ผู้บริหารรุ่นน้องเข้าร่วมอบรมด้วย 
 

รางวัลครูดีมีคุณภาพ ได้รับหลกัการให้เปล่ียนรางวลัครูดี ครูเก่ง รสจ.  เป็น ครูดีมีคณุภาพ
ซึง่จะประกาศใช้ในปีการศกึษา 2557 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

1.1 เพ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบัครู 
1.2 เพ่ือยกย่อง เชิดชเูกียรติครูท่ีปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 
1.3 เพ่ือเป็นแบบอยา่ง เสริมสร้างศรัทธา และความเช่ือถือใน

วิชาชีพครูให้เป็นท่ีประจกัษ์แก่สงัคม 
 

แผนกลยุทธ์ รสจ. ในปีการศกึษา 2556  แผนกลยทุธ์ฉบบัปีการศกึษา 2552-2556  จะ
หมดลง  และได้ด าเนินการจดัท าร่าง แผนกลยทุธ์ ฉบบัปีการศกึษา 
2557-2561  โดยจะประกาศใช้ในโอกาสสมัมนาประจ าปีการศกึษา 
2556  
 

 

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

4.2  สรุปรายงานการเงิน ปีการศึกษา 2556 

เงนิกองทุนปีการศึกษา 2556 
    กองทุน รสจ.คงเหลือ ณ ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2555  ( ณ 30  เม.ย.  56)    62,474,955.00  

บวก  เงินสะสมกองทนุ รสจ. ปี 2556          4,598,190.00  

กองทุน รสจ.คงเหลือ ณ ปัจจุบัน          67,073,145.00  

งบบริหาร   
     บวก  เงินสมทบงบบริหารปีการศกึษา 2556        3,065,460.00  

          ดอกเบีย้รับ ปี 2556  (รสจ. 1-2-3-4)        1,887,433.00  

รวม          4,952,893.00      



- 27 - 
 

หัก   คา่ใช้จา่ยตา่งๆ ตามงาน โครงการ กิจกรรม 6 ฝ่าย        3,747,384.00  

งบบริหารคงเหลือ             1,205,509.00  

   
รวม รสจ. 1-3-4  (ตามสมดุบญัชี) 

 
  68,278,654.00  

 

 
รายงานบัญชีสวัสดภิาพ บัญชี รสจ. 2 

 
ยอดคงเหลือปีการศกึษา 2555  ยกมา 

 
 5,493,287.00  

 
บวก เงินคืนคา่รถ รสจ. (ครัง้ท่ี 1)     240,646.00  

 

  
คืนคา่ทศันศกึษา ปี 2554     428,000.00  

 

  
คงเหลืองบบริหารปี 2555     618,049.00  

 

  
สว่นตา่งคา่ประกนัอบุตัเิหตปีุการศกึษา 2552     485,770.00  

 

  
สว่นตา่งคา่ประกนัอบุตัเิหตปีุการศกึษา 2553     185,874.00  

 

  
คืนภาษีรถยนต์ (10/2/57)       72,270.00  

 

  
คา่รถฟอร์ด (4/3/57)     120,000.00  

 

  
ฝากทศันศกึษา 

 
    300,000.00   2,450,609.00  

 
    

  
รวม 

 
 7,943,896.00  

ท่ีประชมุรับทราบ 
 

4.3  ความเคล่ือนไหวเร่ืองการก่อสร้าง 

 ศรีหฤทยั 
คณุพอ่สมภพ  รายงานความคืบหน้าเร่ืองการก่อสร้างโรงเรียน โดยได้ด าเนินการรือ้ถอนอาคาร

เรียนหลงัเก่า  และเคลียร์พืน้ท่ีเรียบร้อย ลงหมดุ  ด าเนินการขอไฟฟ้า   

 เทวรักษ์ 
ได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารหอประชมุและตอ่เตมิหลงัคาคลมุอาคารอนบุาล จ านวนนกัเรียนมี

เพิ่มมากขึน้ในปีการศกึษาหน้า มีสภาพคลอ่งการเก็บคา่ธรรมเนียมเรียน จ านวนครูเพียงพอและมีครูไปสอบบรรจุ
บ้าง 

 ดาราสมทุร อรัญประเทศ 
มีข้อสงัเกตเร่ืองอาคารเรียนท่ียงัไมเ่สร็จ อาจจะไมท่นัเปิดในปีการศกึษา 2557   

ซึง่อาจจะต้องใช้อาคารเรียนเดมิไปก่อน  ควรมีการเตรียมเร่ืองบคุลากรในระดับมธัยมปลายส าหรับอนาคต  
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 ดาราสมทุร ศรีราชา 
การก่อสร้าง Learning Center อยูใ่นระหวา่งการเทพืน้ชัน้สอง และเตรียมในเร่ือง IT ห้องสมดุ 

และได้เพิ่มลิฟท์  
ท่ีประชมุรับทราบ  
 

วาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพจิารณา 
              5.1  ครูดีมีคุณภาพ 

ท่ีประชมุร่วมพิจารณา การประเมิน ตามเอกสารประกอบการประชมุ เสนอ 

 ให้มีการปรับแบบประเมินเพื่อให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน 5 และ 7 และครอบคลมุบคุลากร
ทางการศกึษา 

 เพิ่มวตัถปุระสงค์ 

 เพิ่มคณุสมบตัิ 
ท่ีประชมุรับหลกัการ และคณะกรรมการบริหารไปด าเนินการปรับแบบประเมินตามท่ีมีข้อเสนอ 
  

5.2  พจิารณางบประมาณปี 2557 

ฝ่าย  เสนอปี 56   ใช้ไป  คงเหลือ  เสนอปี 57  

ฝ่ายบริหารจดัการ     2,805,000.00      2,059,674.00         745,326.00      3,020,000.00  

ฝ่ายงานประกนัคณุภาพ          650,000.00         294,427.00         355,573.00         450,000.00  

ฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ     1,011,000.00         570,572.00         440,428.00      1,090,000.00  

ฝ่ายเอกลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิก        286,000.00           78,343.00         207,657.00         286,000.00  

ฝ่ายพฒันาทรัพยากรมนษุย์        565,000.00         744,368.00  -      179,368.00      1,400,000.00  

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ        220,000.00                        -           220,000.00         220,000.00  

ฝ่ายสมัพนัธ์ชมุชน        200,000.00                        -           200,000.00         200,000.00  

รวม     5,737,000.00      3,747,384.00      1,989,616.00      6,666,000.00  
 

ท่ีประชมุ ร่วมพิจารณางบประมาณของปีการศกึษา 2557  ตามเอกสารประกอบการประชมุ 
ท่ีประชมุมีมต ิเห็นชอบ 
 

5.3  การปรับเงนิเดือนประจ าปี (มิถนุายน 2557) 
         ประเดน็การพจิารณา    ปรับขึน้เงินเดือนประจ าปี รสจ.  ในเดือนมิถนุายน  มีข้อเสนอ 
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1. ครูท่ีได้รับการปรับขัน้ในเดือนมีนาคมไปแล้วจะไมไ่ด้รับการปรับความดีความชอบในเดือน
มิถนุายน  

2. ครูท่ีไมไ่ด้รับการปรับขัน้ในเดือนมีนาคม ให้ปรับความดีความชอบในเดือนมิถนุายน 
3. เพ่ือลดภาระคา่ใช้จา่ย ให้จา่ยในลกัษณะเบีย้ขยนั และไมร่วมกบัฐานเงินเดือน 
4. ให้ยดึตามหลกัการเม่ือมีการปรับเพิ่มจากภาครัฐ รสจ. จะไมป่รับพิจารณาความดีความชอบ 

ท่ีประชมุมีมต ิ ยดึตามหลกัการเดมิคือเม่ือรัฐประกาศปรับ รสจ. จะไมป่รับ 
5.4 แนวทางการพัฒนา รสจ. ปีการศึกษา 2557  

Cluster หัวไผ่ 
หลักการ  

  ความร่วมมือและการช่วยเหลือเกือ้กูลกันในการบริหารจัดการในโรงเรียน โดยเฉพาะเร่ืองการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา เน้นความส าคัญของบุคลากรครู โดยแยกพัฒนาแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ล าดับ
ความส าคญัจากกลุม่สาระวิชาภาษาตา่งประเทศ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพ่ือ
ยกระดบัคณุภาพครูผู้สอนให้มีมาตรฐานในการจดัการเรียนการสอน การถ่ายทอด และการวดัผลประเมินผลท่ีอยู่
ในระดบัท่ีใกล้เคียงกนั เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาของนกัเรียน โดยอยูบ่นพืน้ฐานของการพฒันาท่ีตอ่เน่ือง
และยัง่ยืน 

ข้อปฏิบัตใินปีการศึกษา 2557 
1. มีการแต่งตัง้ผู้ประสานงานท่ีชดัเจนในระดบัผู้บริหารคือ คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง และเพ่ือ

เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพฒันาท่ีตอ่เน่ืองและยัง่ยืนจึงก าหนดให้มีการแต่งตัง้ผู้ประสานงานระดบัครูฝ่ายบริหาร
หลกัสตูรและงานวิชาการคือ คุณครูกนกศรี ไหล่ไผ่ทอง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
โรงเรียนวฒันานศุาสน์  

2. จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้ บริหารกับผู้ ช่วยผู้ อ านวยการฝ่ายวิชาการ เพ่ือวาง
แผนการพฒันาครูกลุม่สาระวิชาตา่งประเทศ และกลุม่สาระวิชาอ่ืนๆ ตลอดปีการศกึษา 2557   

3. ลดภาระงานอ่ืนๆของครูกลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ เพ่ือให้มีเวลาส าหรับการเขียน
แผนการสอน และการจดัการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนใน
ทกุระดบั 

4. ร่วมมือกนัในการสรรหาและคดักรองครูตา่งชาต ิ 
ข้อสังเกตจากที่ประชุม 

 ให้มีการตดิตามประเดน็เร่ืองการเรียนการสอนภาษาองักฤษ ให้เข้มข้นมากขึน้ 

 ให้ครูเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง  เสนอให้มีการจดัอบรมครูภาษาองักฤษภายใน Cluster โดยเคมบริดจ์ 
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Cluster สระแก้ว 
  ปัญหาเร่ืองอาคารสถานท่ีของโรงเรียนเทวรักษ์ น าเสนอให้ โรงเรียนเทวรักษ์ได้ศกึษาดงูานท่ี  
โรงเรียนมารีย์วิทย์ บอ่วิน ท่ีอยูใ่นเขตนิคมอตุาสาหกรรมเหมือนกนั ซึง่จะได้แนวคดิในการบริหารจดัการ 
  โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว   ได้ขออนุญาตเปิดท าการเรียนการสอนระดบัอนุบาลท่ีโรงเรียน  
ดาราสมทุร สระแก้ว  ขณะนีพ้บปัญหาเร่ืองการแขง่ขนักบัภาครัฐสงู 
  โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ ไม่ได้พบปัญหาอะไร  ขณะนีไ้ด้ท าการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษจากเคมบริดจ์ 
  โรงเรียนศรีหฤทยั ขลงุ อาจมีผลกระทบเร่ืองการก่อสร้างในพืน้ท่ี 
ข้อเสนอส าหรับปีการศึกษา 2557 

 สอบภาษาองักฤษส ารับครูประถมด้วยข้อสอบภาษาองักฤษ ป.4     ครูมธัยมใช้ข้อสอบ ป.6   

 ในแตล่ะกลุม่สาระวิชาสามารถชว่ยเหลือกนัได้ทกุโรงเรียนในกลุม่ Cluster 
 

Cluster กรุงเทพฯ 
  ปีการศึกษา 2557 

1.  ท าแผนอตัลกัษณ์ของ Cluster ให้เสร็จ 
2. การพฒันาครู มาตรฐาน 5 และ 7   โดยจะช่วยกนัประเมินภายใน Cluster  รวมถึงการ

พฒันาศกัยภาพของครู และสง่เสริมการท าโครงงานของนกัเรียน และจิตวิญญาณของความเป็นครู 
3. หลักสูตรใหม่ จะเร่ิมให้ฝ่ายหลักสูตรของกลุ่ม Cluster ได้เร่ิมศึกษา และเรียนรู้ร่วมกัน

ภายใน Cluster  รวมถึงจดักิจกรรมร่วมกนัได้ เชน่ วนัครู กิจกรรมมอบเกียรตบิตัร คา่ยลกูเสือ 
4. การพฒันาผล O-net ร่วมกนั 

 

Cluster ชลบุรี 
1.  จดัพบปะ เย่ียมเยียนภายใน Cluster  โดยจะเร่ิมท่ีโรงเรียนอนบุาลโสตพฒันา 
2. เสนอให้ DBAC เพิ่มสาขาในวิชาท่ีนา่สนใจ หรือจดั ชมุนมุ ในการเสริมอาชีพ  
3. โรงเรียนปรีชานศุาสน์ให้เพิ่มภาษาองักฤษ ในกลุม่สาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

ร่วมแบง่ปันและพฒันาคณุภาพการศกึษาร่วมกนั 
 

วาระที่ 6  เร่ืองอ่ืนๆ 
 6.1  ประกันอุบัตเิหตุ 
  คณุพอ่วิศษิฎ์ชีแ้จงงานประกนัอบุตัเิหตปีุการศกึษา 2557  บริษัท AIA 
ปิดประชมุเวลา  17.00  น. 
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ส่วนที่ 2 : เนื้อหา สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2556 

วันที่ 22-24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 
ณ  วังยาวริเวอร์ไซดร์ีสอร์ท จ.นครนายก 
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แผนกลยุทธ์ รสจ. 

บาทหลวง ดร.ชาตชิาย  พงษ์ศริิ 
คณะกรรมการบริหาร รสจ./อธิการบดีวิทยาลยัแสงธรรม 

 
 

ทศิทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
 

วิสัยทัศน์ 
 “อตัลกัษณ์การศกึษาเดน่ เป็นโรงเรียนมาตรฐานคณุภาพแบบคริสต์ มุง่สมัฤทธ์ิผลแบบองค์รวม” 
  

ค าอธิบายวิสยัทศัน์ 
“อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็นโรงเรียนมาตรฐานคุณภาพแบบคริสต์”  หมายถึง เป็นสถานศึกษาท่ี

แสดงถึงลกัษณะการด าเนินงานตามหลกัการศึกษาคาทอลิกด้วยการบริหารจดัการการศกึษาตามหลกัปรัชญาท่ี
เป็นลกัษณะเฉพาะ (อตัลกัษณ์) ของตนเอง (Catholic Philosophy, Catholic Identity) มีคณุภาพตามมาตรฐาน
คาทอลิก (Catholic Standard School) สอดคล้องกับหลักการบริหารการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มี
หลกัสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีมุ่งพฒันาคณุภาพชีวิตผู้ เรียนให้เจริญก้าวหน้าครบทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
ร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสงัคม และสติปัญญา พฒันาผู้ เรียนและบคุลากร เป็นรายบุคคลให้สามารถ
บรรลุถึงความดีงามของมนุษย์ (Human Good) ตามหลกัคริสตศาสนธรรม มีคณุลกัษณะ(อุปนิสยั) อตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิกตามคณุค่าพระวรสาร (Gospel Value) มีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา ก่อให้เกิดความ
กระจายของความรู้ด้วยการบูรณาการวัฒนธรรม แสงสว่างแห่งความเช่ือและชีวิต สร้างบรรยากาศของการ
ประกาศขา่วดีด้วยการมีสว่นร่วมของชมุชนการศกึษา (ครอบครัว/สงัคม/ชมุชนศาสนา) ในมิติด้านศาสนาและความ
เช่ือ 

เทียบ Gravissimum Educationis (การศกึษาแบบคริสต์)  Catholic  School (โรงเรียนคาทอลิก) Catholic 
School on the Threshold of the Third Millennum (โรงเรียนคาทอลิกสูส่หสัวรรษท่ีสาม) 

 
“มุ่งสัมฤทธ์ิผลแบบองค์รวม”  หมายถึง  เป็นองค์กร/สถานศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ (Achievement) การ

ปฏิบตัิตามพนัธกิจแบบครอบคลุมทุกด้านโดยเน้นความสมัพนัธ์ของทุกมิติอย่างสมดลุ อาศยัหลกัการมีส่วนร่วม
ของชมุชนการศกึษาและบคุลากรทกุระดบั 
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พันธกิจ (ร่าง) 
1. พฒันาระบบบริหารจดัการท่ีมุ่งเน้นมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (Catholic 

Standard School) และหลกัการบริหารตามมาตรฐานการศกึษา 
2. พฒันาหลกัสตูร/การจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามหลกัการจดัการศกึษาคาทอลิกและมาตรฐานการศกึษา 
3. พฒันาบคุลากรให้มีคณุลกัษณะนิสยั ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (คณุคา่พระวรสาร : Gospel 

Value) และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
4. พฒันาผู้ เรียนให้มีคณุลักษณะนิสยัตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel 

Value) และมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา  
5. พฒันากระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนการศกึษา (ชมุชนศาสนา/ครอบครัว/สงัคม) ในมิติด้านศาสนา

และความเช่ือ/บรรยากาศของการประกาศขา่วดี และมิตคิณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
6. พฒันาคณุภาพผลสมัฤทธ์ิ (Achievement) ทางการศกึษาแบบองค์รวม (Holistic) ปฏิบตัิตามพนัธกิจ

แบบครอบคลุมครบทุกด้านโดยเน้นความสัมพันธ์ของทุกมิติอย่างสมดุล โดยใช้หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน
การศกึษาและบคุลากรทกุระดบั 

 
เป้าหมาย  

1. มีระบบและกลไกการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการจดัการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard 
School) และมาตรฐานการศกึษา 

2. มีคุณภาพตามนโยบายหรือเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิกตามท่ีสังฆมณฑลก าหนด (แผน
อภิบาลด้านการศกึษาอบรมสงัฆมณฑลจนัทบรีุ) 

3. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการด าเนินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
และการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก 

4. มีระบบและกลไกการบริหารจดัการหลกัสูตรตามหลกัการจดัการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐาน
การศกึษา 

5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลกัการจดัการศึกษาแบบคริสต์และสอดคล้องกับหลกัสูตร
แกนกลางการศกึษากระทรวงศกึษาธิการ (การพฒันาหลกัสตูร รวมความหมายถึงการสร้างหลกัสตูร/กระบวนการ
เรียนการสอน/การวดัประเมินผล) 

6. มีหลกัสตูรระดบัสถานศกึษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิกและมาตรฐานการศกึษา 
7. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐาน

วิชาชีพ (ครูและผู้บริหาร) 
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8. บคุลากรมีคณุภาพตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกและมาตรฐานวิชาชีพ (ครูและผู้บริหาร) 

9. มีระบบและกลไลการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนตามหลักการการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐาน
การศกึษา 

10. ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะนิสยัตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกและมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา 
11. มีระบบและกลไกการพฒันากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนการศกึษา (ชมุชนศาสนา/ครอบครัว/

สงัคม) ตามหลกัการการศกึษาคาทอลิกและมาตรฐานการศกึษา 
12. มีกระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนการศกึษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
13. มีชมุชนการศกึษาท่ีมีความเข้มแข็งและมีความพร้อมในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
14. มีบรรยากาศการประกาศขา่วดีในองค์กร/สถานศกึษา 
15. มีระบบและกลไกการพฒันาผลสมัฤทธ์ิคณุภาพ (Achievement) สถานศกึษาแบบองค์รวม (Holistic) 
16. มีผลสมัฤทธ์ิคณุภาพ (Achievement) สถานศกึษาท่ีเป็นเอกภาพ (Unity and Solidarity) ในระดบั

กลุม่โรงเรียนโดยใช้หลกัการมีสว่นร่วมของชมุชนการศกึษาและบคุลากรทกุระดบั 
 
การน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัต ิ

1. ส่ือสาร วิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและยทุธศาสตร์การพฒันาคณุภาพการศกึษาตามแผนกลยทุธ์ฯ 
เพ่ือให้ฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ ในระดบักลุ่มโรงเรียนและระดบัโรงเรียน น าไปด าเนินการจัดท าแผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปี (Action Plan) ในแตล่ะปีการศกึษา ให้ครอบคลมุระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์นี ้

2. จัดท าแผนปฏิบตัิงานประจ าปี (Action Plan) ระดับกลุ่มโรงเรียน ของทุกฝ่ายตามโครงสร้าง
บริหารงาน ก าหนดให้มีองค์ประกอบของ แผนงาน โครงการ งาน กิจกรรม และก าหนดงบประมาณในการ
ด าเนินการท่ีมุง่เน้นการตอบสนอง วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ เป้าหมาย สภาพความส าเร็จ เพ่ือน าสู่การปฏิบตัิ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. ก าหนดเกณฑ์คณุภาพ และเกณฑ์การพิจารณาในแตล่ะตวัชีว้ดัสภาพความส าเร็จรายปี เพ่ือน าสู่การ
ประเมินตวัชีว้ดัสภาพความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมท่ีชดัเจน ทัง้นี ้ให้ค านึงถึงมาตรฐานภายใน (สพฐ.) และการ
ประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก (สมศ.) ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงไปในแตล่ะปี โดยก าหนดเป็นคา่เป้าหมาย
ของแต่ละตวัชีว้ดัสภาพความส าเร็จรายปีให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ของวิทยาลยั โดยต้องก าหนดให้มีผลการพฒันาท่ีก้าวหน้าขึน้ในแตล่ะปี 
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ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
1. คณะกรรมการบริหารสงัฆมณฑลจนัทบุรี คณะกรรมการบริหาร รสจ. คณะกรรมการ รสจ. ผู้บริหาร

โรงเรียนและบุคลากรทุกระดบัมีความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย สภาพ
ความส าเร็จท่ีได้ร่วมกนัก าหนดไว้ 

2. มีระบบบริหารจัดการท่ีคล่องตัวบนพืน้ฐานของการกระจายอ านาจ และตรวจสอบได้ มีระบบ
ฐานข้อมลูสารสนเทศและการประสานงานเช่ือมโยงข้อมลูตา่งๆ เพ่ือเสริมสร้างความก้าวหน้าของการด าเนินงาน 

3. มีวัฒนธรรมองค์กรท่ีเอือ้อาทร ให้ความร่วมมือ และเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาตามพนัธกิจ และบรรลตุามเป้าหมาย สภาพความส าเร็จท่ีก าหนดไว้ 

4. ได้รับความร่วมมือจากชุมชน และสนับสนุนจากองค์กรภายนอกท่ีเก่ียว ข้อง ในการร่วมมือกัน
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานตามกลยทุธ์ตา่งๆ ท่ีก าหนดไว้ 
 
การตดิตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินการ 
 ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ท่ีประกอบด้วยบคุคลท่ีมีส่วนก่ียวข้องทกุฝ่าย ท าหน้าท่ีก ากับ
ตดิตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน เพ่ือทบทวน พิจารณา ปรับปรุงแผน ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของสังคม และให้รายงานผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้ผู้บริหารตามโครงสร้างการ
บริหารงานในแตล่ะปีการศกึษา เพ่ือเปรียบเทียบผลการพฒันาคณุภาพในแตล่ะตวัชีว้ดัสภาพความส าเร็จ ทัง้นี ้ให้
ครอบคลมุระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์นี ้
 ก าหนดใหมีการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนอย่างเป็นระบบ ในช่วงระยะเวลาปีสดุท้าย
ของการด าเนินการตามแผนกลยทุธ์ฯ นี ้(พ.ศ.2561) เพ่ือน าผลการประเมินไปก าหนดแนวทางกลยทุธ์ให้สอดคล้อง
กบัทิศทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาคาทอลิกตามแผนงานอภิบาลของสงัฆมณฑลจนัทบรีุตอ่ไป 
 

มาตรฐาน/ตวับง่ชีก้ารประเมินภายในระดบัปฐมวยั และระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  รวมถึงมาตรฐาน/ตวั
บง่ชีอ้ตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก จะต้องครอบคลมุเป้าหมายในแผนกลยทุธ์  
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โรงเรียนมาตรฐานสากลกับโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 

 

 โรงเรียนมาตรฐานสากลจะเน้นด้านผู้ เรียนเป็นส าคญั  
 

 
 

 เม่ือพิจารณาจะพบว่าโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งเป้าหมายคุณภาพผู้ เรียน ท่ีคุณลักษณะ 8 ประการ 
สมรรถนะของผู้ เรียน 5 ประการ และพฒันาการ 4 ด้าน   ในส่วนโรงเรียนมาตรฐานการศกึษาคาทอลิกจะเพิ่มการ
พฒันาคณุภาพชีวิตครบทุกด้าน คณุลกัษณะนิสยัพระวรสาร เช่น ความรัก การให้อภยั มโนธรรม ความกล้าหาญ 
ความยุติธรรม ฯลฯ   ดงันัน้ แผนกลยทุธ์มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกต้องครอบคลมุทัง้มาตรฐานการศึกษาและ
มาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก  
 

อธิบายศพัท์แผนกลยทุธ์มาตรฐานการศกึษา 

มาตรฐานการศึกษา หมายถึง มาตรฐานคุณภาพตามแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวยัและการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สพฐ.) และการประเมิน
ภายนอก (สมศ.) ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษา/กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนั
คณุภาพการศกึษา พ.ศ.2553 

มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก หมายถึง มาตรฐานคุณภาพด้านบริหารจดัการ ด้านผู้ เรียน ด้านครู ด้าน
สภาพแวดล้อม/บรรยากาศการประกาศข่าวดี และด้านชุมชนการศึกษาตามหลักปรัชญาและเป้าหมายการจัด
การศกึษาคาทอลิก 
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 ฉะนัน้ แผนกลยทุธ์นีจ้ะเป็นแผนพฒันาคณุภาพ ตอบวตัถปุระสงค์ทัง้หน่วยงานต้นสงักดั (สช. /สพฐ.) และ
เจ้าของคือ สงัฆมณฑลจนัทบรีุ     แผนกลยทุธ์นีต้้องรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก และการประกนัคณุภาพ
ภายใน รวมทัง้การประเมินด้านอตัลกัษณ์(คณุคา่พระวรสาร)   โดยอาศยัหลกัการ One Vision / Shared Vision 

โดยการขยายผลสภาพความส าเร็จ/ตวัชีว้ดัสภาพความส าเร็จไปสูแ่ผนในระดบัโรงเรียน 

 
 
 
 
 

*********************************************** 
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การบรหิารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลกิ 

พระคณุเจ้าสิริพงษ์  จรัสศรี 
มขุนายกสงัฆมณฑลจนัทบรีุ 

 
การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 

การบริหาร  คือ กลยทุธ์ / เทคนิคการด าเนินงาน  
มาตรฐาน คือ หลกัการ / เป้าหมาย  
การศึกษาคาทอลิก มิใช่เพียงแคเ่จ้าของโรงเรียนเป็นคาทอลิกเท่านัน้  การศึกษาคาทอลิกมีท่ีมาจากพระ

คัมภีร์ ค าสอนพระเยซูเจ้าซึ่งเป็นพืน้ฐานของการศึกษาคาทอลิก นอกจากนัน้ยังมีนักการศึกษา นักบุญท่ีให้
แนวความคดิทางการศกึษาสมยัตา่งๆ จนมาถึงปัจจบุนั 

ยกตวัอยา่งค าสอนของพระเยซูเจ้า “เรามาเพื่อให้พวกเขามีชีวิต และมีชีวิตอยา่งสมบรูณ์” (ยน 10:10) 
พระศาสนจกัรคาทอลิกเป็นเคร่ืองมือและเคร่ืองหมายแห่งความรอด พนัธกิจของพระศาสนจกัร คือ ช่วย

มนษุย์ให้รอดพ้นจากบาปและบรรลถุึงชีวิตนิรันดร  
พันธกิจการศึกษาคาทอลิก  พระศาสนจักรมีหน้าท่ีส าคัญในด้านการให้การศึกษาอบรมแก่ประชาคม

มนษุย์เพ่ือให้สามารถบรรลถุึงความสมบรูณ์ครบครันในชีวิตนีแ้ละบรรลถุึงความสขุแท้ในชีวิตนิรันดร 
 
พฒันาการนกับญุ นกัปราชญ์ ท่ีมีอิทธิพลตอ่การศกึษาคาทอลิก  
- นกับญุเบเนดกิต์ เป็นนกับญุสมยั ค.ศ.480-547 ทา่นเป็นนกัการศกึษา ตอ่มาบวชเป็นนกัพรต ท่านได้

สร้างอารามซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ทกุคนได้มาศกึษาวิชาความรู้ ท่านเน้นการภาวนาและท างาน  พระสนัตะปาปา
ประกาศยกยอ่งให้ทา่นเป็นบดิาแหง่นกัพรตตะวนัตก  

- นกับุญ Pseudo Dionysius เป็นนกัปราชญ์ท่ีมีความส าคญัในด้านเทววิทยา สิ่งท่ีเน้นคือ รักท่ีจะ
เรียนรู้ปรารถนาพระเจ้า  

- นักบุญโทมัส อไกวนัส เป็นนักบุญสมัย ค.ศ.1225-1274  ในยุคสมัยการแสวงหาความรู้อย่างเป็น
ระเบียบ ความรู้จากการถาม-ตอบ หลกัการความเช่ือและเหตผุล  ผู้ ท่ีมีความเช่ือสามารถอธิบายเข้าใจได้ แตผู่้ ไม่มี
ความเช่ืออธิบายใดๆ ก็ไมเ่กิดผล 

- นกับญุอิกญาซีโอ โลโยลา เป็นนกับญุสมยั ค.ศ.1471-1556  แรงบนัดาลใจในการท างานของท่านคือ 
เพ่ือพระสิริมงคลของพระเจ้า ระบบการศกึษาท่ีได้ให้ไว้วิธีการสอนเพ่ือให้เกิดการไตร่ตรอง 
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- นกับุญยอห์น บอสโก  เป็นนกับุญสมยั ค.ศ.1815-1888  พระสนัตะปาปาทรงตัง้ให้เป็นบิดาและ
อาจารย์ของเดก็และเยาวชน พลงัผลกัดนัชีวิตของท่านคือ ขอแตว่ิญญาณ  แนวคิดการศกึษาแบบระบบป้องกนั ซึ่ง
ประกอบไปด้วยหลกัของเหตผุล ศาสนา และความเมตตาใจดี  การศกึษาของทา่นต้องการให้เด็กทกุคนร่าเริง สดใส 
ขยนั กระตือรือร้น และมีความศรัทธา 

- พระสนัตะปาปาพรังซิส   ทรงเน้นย า้บรรดาศิษย์ อาจารย์ผู้สอนเยสอิูตในเร่ืองคนดีมีคณุธรรม คนท่ีมี
อิสระแท้จริง คนท่ีรับบริการรับใช้ผู้ อ่ืน แสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของเยสูอิต การอบรมด้านจิตวิญญาณเป็นส าคญั 
โรงเรียนเป็นหนึง่ในด้านการศกึษาท่ีพฒันาหลอ่หลอมบคุลิกภาพ 
 
 
การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ท่ีมางานวิจยั : บาทหลวงสริุนทร์ จารย์อปุการะ  
 
ความเป็นมาของงานวิจยั   
 พระศาสนจักรคาทอลิกสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาแบบการศึกษาคาทอลิก และเรียกร้องให้
โรงเรียนคาทอลิกจัดการศึกษาตามลักษณะของการจัดการศึกษาคาทอลิก ให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษา
คาทอลิกให้เหมาะสมกบับริบทของพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีตัง้อยูใ่นแตล่ะพืน้ท่ี 
 พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยก าหนดในแผนอภิบาล คริสตศกัราช 2010-2015 เรียกร้องให้
โรงเรียนคาทอลิกจดัการศกึษาตามลกัษณะของการจดัการศกึษาคาทอลิกซึง่เป็น “อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก” 
 
 ขยายความ :  แต่ละโรงเรียนมีบริบทของโรงเรียนไม่เหมือนกนั  การจดัการศกึษาคาทอลิกต้องน า
หลกัการคาทอลิกมาจดัตามความเหมาะสมของโรงเรียนในแตล่ะแหง่ มิใชก่ารลอกเลียนแบบกนัท า   รวมถึงต้องจดั
การศกึษาตามลกัษณะอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 
ปัญหาของการวิจยั 
 พระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยตระหนกัถึงการจดัการศกึษาของโรงเรียนคาทอลิกว่า โรงเรียน
ยงัขาดความเอาใจใสอ่ยา่งจริงจงัถึงการจดัการศกึษาตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก จึงเรียกร้องให้มีการปฏิรูป
การจัดการศึกษา เพ่ือให้โรงเรียนคาทอลิกซ่ือสัตย์ต่อการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่าง
แท้จริง 
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 พระศาสนจักรตระหนักถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางการจัดการศึกษาคาทอลิกท่ี
เหมาะสมกับบริบทสังคมไทยส าหรับโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ยังขาด
แนวทางในการจดัการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัครู บคุลากร และนกัเรียน ผู้ปกครอง ตลอดจนวฒันธรรมและประเพณี
ของประเทศไทย และผู้บริหารยงัขาดความรู้ความเข้าใจเร่ืองอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 โรงเรียนคาทอลิกไมส่ามารถหาครูท่ีมีคณุภาพและชีวิตจิตท่ีเหมาะสมกบังานด้านการอบรม โรงเรียน
เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ การแข่งขัน การสร้างช่ือเสียง แต่การอบรมด้านความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ให้กับ
นกัเรียนยงัมีไม่เพียงพอ ความท้าทายของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยคือ การกลับมาสู่การเป็นโรงเรียน
คาทอลิกท่ีมีอตัลกัษณ์คาทอลิกอยา่งแท้จริง 
 
 ขยายความ : การจัดการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกยังไม่ได้จัดการศึกษาคาทอลิกอย่างแท้จริง  
โรงเรียนคาทอลิกในไทยเด็กท่ีมาเรียนส่วนมากไม่ใช่คาทอลิก ดงันัน้จึงต้องมีการส่ือสาร ทัง้กับครูและนักเรียน  
โรงเรียนต้องจดัการศึกษาให้เป็นโรงเรียนคาทอลิกได้แม้ว่าครูและนกัเรียนส่วนมากไม่ใช่คาทอลิกก็ตาม   รวมถึง
โรงเรียนต้องตระหนกัถึงการอบรมด้านความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ตามอตัลกัษณ์คาทอลิก  มิใช่เพียงมุ่งเน้นไปท่ีการ
แขง่ขนัวิชาการ ช่ือเสียงของโรงเรียน 
 
กรอบแนวคดิการวิจยั  จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบั 

1. การจดัการศกึษาคาทอลิกของพระศาสนจกัรคาทอลิก 
2. แนวคดิการจดัการศกึษาคาทอลิกของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย ตามแผนอภิบาล ค.ศ.2010-

2015 
3. แนวคดิการจดัการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาไทย และจากการสมัภาษณ์ผู้ เช่ืยวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิ 

 
ค าส าคญั 

โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง สถาบันการศึกษาของเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน เป็น
สถาบนัการศกึษาท่ีสงัฆมณฑลเป็นเจ้าของและบริหารงาน มีการจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั ระดบัประถมศกึษา 
และระดบัมธัยมศกึษา 

อตัลกัษณ์การศกึษาโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง ลกัษณะอนัแสดงถึงการด าเนินงานของโรงเรียนตามหลกั
การศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก และเหมาะสมกบับริบทของการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยได้ก าหนดเป้าหมาย และพนัธกิจการจดัการศกึษาคาทอลิก ดงันี ้

เป้าหมายได้แก่ 
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1. จดัการศึกษาแบบคาทอลิก ท่ีมุ่งเน้นงานอภิบาลและการอบรม หล่อหลอมนกัเรียนสู่ความ
เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย สตปัิญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ด้วยจิตตารมณ์แหง่พระวรสาร 

2. เป็นฐานการประกาศขา่วดีแหง่ความรักของพระเจ้า ซึง่น าความรอดพ้นสูชี่วิตนิรันดร 
3. เป็นสนามเผยแพร่ธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาท่ีสร้างนกัเรียนมีจิตอาสา และเป็นผู้น าการ

เปล่ียนแปลงในสงัคม 
 

พนัธกิจ ได้แก่ 
1. ทบทวน/ก าหนดวิสยัทัศน์ จดัท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการของโรงเรียนให้เป็นไปตาม

เป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก 
2. จดัท าแผนงานอภิบาล จดัการสอนค าสอนคริสตศาสตร์ และจริยศกึษา จดัให้มีบคุลากรฝ่าย

อภิบาลท่ีมีคณุภาพในสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัขนาดของโรงเรียน 
3. จดัการเรียนการสอนอยา่งมีประสิทธิภาพในทกุกลุ่มสาระการเรียนรู้ ท่ีมีการบรูณาการคณุคา่

พระวรสาร โดยใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 
4. จดัให้ผู้บริหาร ครู บคุลากร ผู้ปกครอง และชมุชน ได้รับการอบรมอย่างตอ่เน่ืองในเร่ืองคณุคา่

การศกึษาคาทอลิก รวมทัง้ทกัษะท่ีจ าเป็นในการเป็นชมุชนแหง่การเรียนรู้ 
5. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั โรงเรียน และชมุชน เพ่ือพฒันาการจดัการศกึษาของ

โรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
6. การสร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยมีความรักและอิสรภาพเป็น

พืน้ฐาน 
7. สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยในการ

ชว่ยเหลือและแบง่ปันในการพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
8. สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกนัอย่างยุติธรรมและสนัติ ท่ามกลางความแตกต่างด้านเชือ้

ชาต ิศาสนา และวฒันธรรม โดยเร่ิมต้นจากประชาคมอาเซียน 
9. การชว่ยเหลือและการจดัการศกึษาแก่ผู้รอโอกาส 
10. เป็นสนามเผยแพร่ธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาท่ีสร้างนกัเรียนมีจิตอาสา และเป็นผู้น าการ

เปล่ียนแปลงในสงัคม 
 
 การจดัการศกึษา หมายถึง ขอบขา่ยและภารกิจของการด าเนินงานภายในโรงเรียน ได้แก่ งานวิชาการ งาน
บคุลากร งานงบประมาณ งานบริหารทัว่ไป 



- 43 - 
 

จดุประสงค์ของการวิจยั คือ เพ่ือทราบ 

 องค์ประกอบการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

 ผลการยืนยนัองค์ประกอบการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก 
 

กลุม่ตวัอยา่ง คือ โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลในประเทศไทย จ านวน 103 โรงเรียน 
 
ผู้ ให้ข้อมลู  คือ  ผู้บริหารโรงเรียน หวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล กรรมการบริหารโรงเรียน 
รวมจ านวน 412 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  คือ  แบบสอบถาม 
ผลวิจยัพบวา่  

1. องค์ประกอบการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก เป็นพหุ
องค์ประกอบ มี 9 องค์ประกอบ คือ 

1. การเงินและงบประมาณตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
2. การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการคณุคา่พระวรสาร 
3. การบริหารจดัการตามนโยบายการจดัการศกึษาคาทอลิกแบบมีสว่นร่วม 
4. การอภิบาลและบริหารงานบคุคล 
5. การจดักิจกรรมตามหลกัอภิบาล 
6. งานจิตตาภิบาล 
7. การก าหนดหลกัสตูรบนพืน้ฐานคณุคา่พระวรสาร 
8. การก าหนดเนือ้หารายวิชาตามแนวคิดของพระศาสนจกัรคาทอลิก 
9. การวางแผนและก าหนดเป้าหมายตามนโยบายของพระศาสนจกัรคาทอลิก 

2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า องค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกนัน้ เป็น
องค์ประกอบส าคญัในการด าเนินงานของโรงเรียนคาทอลิก ตามหลกัการศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก ตามอตั
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ตามเป้าหมายและพันธกิจท่ีสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยก าหนดและ
องค์ประกอบดงักล่าว จะก่อให้เกิดผลดีตอ่การจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกใน
อนาคต  
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ข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ 
1. การส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ควร

จะต้องได้รับการสนบัสนนุสง่เสริมจากพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย ได้แก่ สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย สภาการศกึษาคาทอลิกแหง่ประเทศไทย ฝ่ายการศกึษาของสงัฆมณฑล และหน่วยงานของพระศาสน
จกัร เช่น วิทยาลัยแสงธรรม ศนูย์คริสตศาสนธรรม เป็นต้น ซึ่งจะต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจส่งเสริมให้โรงเรียน
คาทอลิกมีการจดัการศกึษาของโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

2. ควรสร้างเสริมความรู้เก่ียวกบัอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกให้กับบุคลากรในโรงเรียนคาทอลิกอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ือง ทัง้ผู้ บริหารโรงเรียน ผู้ ช่วยผู้ บริหาร ครู บุคลากร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน รวมทัง้
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง นกัเรียน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ นกับวช ชมุชนท่ีเก่ียวข้อง 

3. โรงเรียนคาทอลิกควรมีการบริหารแบบมีสว่นร่วม ซึ่งท าให้โรงเรียนคาทอลิกมีลกัษณะของชมุชนการศกึษา 
โรงเรียนคาทอลิกต้องมีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ การน านโยบายของพระศาสนจกัร
คาทอลิกในประเทศไทยเก่ียวกบัการจดัการศกึษาคาทอลิกมาใช้ในการก าหนดแผนงานของโรงเรียน การเปิดโอกาส
ให้ผู้ เก่ียวเน่ืองกบัโรงเรียนมีสว่นร่วมในการบริหารตามบทบาทอยา่งเหมาะสม 

4. ควรจดัโครงสร้างการบริหารมีกลุ่มงานจิตตาภิบาลหรือกลุ่มงานท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั เพ่ือเป็นกลุ่มงาน
ด าเนินงานและขบัเคล่ือนให้อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกปรากฎในทกุกิจกรรมของโรงเรียน 

5. ควรดแูลอภิบาลบคุลากร จดัให้มีคา่ตอบแทน สวสัดิการ และการดแูลเอาใจใส่ด้านจิตวิญญาณครู เพ่ือท า
ให้ครูคงอยูท่ างานท่ีโรงเรียนคาทอลิก 

6. โรงเรียนต้องมีกระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบบรูณาการคณุคา่พระวรสารท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัท่ี
สามารถสร้างเสริมผู้ เรียนถึงระดบัจิตวิญญาณ กระบวนการจดัการเรียนการสอนของครูต้องเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั
หรือเป็นศนูย์กลาง โดยกระบวนการเรียนการสอนต้องมุ่งพฒันาผู้ เรียนเป็นรายบคุคลเพ่ือให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเอง
เต็มตามศักยภาพของผู้ เรียนทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ด้วยการใช้
กระบวนการท่ีเหมาะสมกบัผู้ เรียนแต่ละคน การให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการเรียนการสอนอย่างแข็ง
ขนัด้วยความสมคัรใจ ผู้ เรียนได้รับการสนบัสนนุให้เรียนรู้ด้วยการลงมือท าทัง้ของแตล่ะบคุคลและการรวมเป็นกลุ่ม 
การจดัการเรียนรู้ท่ีบรูณาการคณุคา่พระวรสารเข้ากบัองค์ความรู้และคณุคา่ขององค์ความรู้นัน้ จนผู้ เรียนสามารถ
ค้นพบความหมายและคณุคา่ของชีวิต กระบวนการเรียนการสอนเน้นการไตร่ตรอง (Reflection) เพ่ือให้เกิดความ
ส านึกในเชิงวิพากษ์ในการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้เกิดการเรียนรู้ท่ีเข้าถึงคณุคา่และความหมายถึงระดบั
จิตวิญญาณ 

7. ควรมีการพฒันาองค์ประกอบทัง้ 9 ของการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของการจดัการศึกษาคาทอลิกและ/หรือรวมทัง้ระบบ
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ของการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก ทัง้นี ้สามารถมีการด าเนินการโดยการก าหนดเป็นมาตรฐาน ตวับ่งชี ้และ
เกณฑ์การด าเนินงาน 

8. ควรมีการออกแบบประเมินคณุภาพการจดัการศกึษา มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (องค์การ
มหาชน) หรือเป็นการประเมินจากฝ่ายอบรมศกึษาของแตล่ะสงัฆมณฑล การก าหนดแบบประเมินคณุภาพการจดั
การศกึษาตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 
 
 

******************************************************** 
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แนวโนม้หลักสตูรใหม ่

รศ.ดร.สพุกัตร์  พิบลูย์ 
กรรมการ สพป.ปทมุธานี 2/ กรรมการสภา ม.ราชภฏันครศรีธรรมราช 

 
 

ร่างโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาพืน้ฐานฉบับใหม่ 
 

 
  

ขณะนีโ้ครงสร้างหลกัสตูรข้างต้นยงัอยู่ในระหวา่งการพิจารณา  
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ทักษะท่ีเป็นท่ีมุ่งหวังจากหลักสูตรการศึกษาไทย (ร่าง) 
1. มีทกัษะในการเรียนรู้ ใฝ่เรียน สามารถหาความรู้ใหมไ่ด้ตลอดชีวิต 
2. มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์ 
3. มีความคิดและความสามารถในการสร้างสรรค์ 
4. มีความสามารถในการเผชิญปัญหา หาแนวทาง และด าเนินการแก้ไขปัญหา 
5. มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการด ารงชีวิตในยคุใหม่ 
6. มีความสามารถในการท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน 
7. มีความสามารถในการส่ือสาร ถ่ายทอดความคิดความรู้ และสร้างความเข้าใจ 
8. มีส านกึความรับผิดชอบตอ่ทัง้ตนเองและสงัคม 
9. มีทกัษะในการครองสติ เสริมสร้างจิตปัญญา และความดี 
10. มีทกัษะความเป็นไทยซึง่สามารถใช้ด ารงตนในโลกยคุใหม่ 
11. มีทกัษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นท่ีแตกตา่ง และสามารถบริหารความขดัแย้ง 
12. มีทกัษะในการด ารงชีวิตในโลกยคุใหม ่มีความเป็นผู้ประกอบการและการมีอาชีพท่ีมีคณุภาพ 
ซึง่จะเห็นได้วา่  ทกัษะดงักล่าวข้างต้นครอบคลมุอยูใ่นคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของผู้ เรียน 8 ประการ   

 
คุณลักษณะอันพงึประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ  

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซ่ือสตัย์สจุริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุง่มัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
 

ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทย   
    -  ผลสมัฤทธ์ิต ่า ทัง้ระดบัชาต ิและนานาชาติ 
    -  คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ ไมป่ระสบความส าเร็จ (คณุลกัษณะ 8 ประการตามท่ีหลกัสตูรก าหนด) 
          -  นิสยัรักการอา่น   ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของความรู้ 



- 49 - 
 

          -  ความมีวินยั ความรับผิดชอบ 
          -  การมีจิตสาธารณะ/เห็นแก่ประโยชน์สว่นรวม/Think Global   ซึง่อยา่ง Think Global ปัจจบุนั
ทัว่โลกให้ความส าคญัมาก และมีความส าคญัมากในการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน การมองประเทศเพ่ือนบ้านอยา่ง
เป็นมิตร   

-  ความตระหนกัในเร่ืองสิ่งแวดล้อม/ภยัพิบตัธิรรมชาติ   การให้ความรู้กบัประชาชนเพ่ือเตรียมความพร้อม

รับมือ เ ม่ือเหตกุารณ์ภยัพิบตัเิกิดขึน้ 

         -  การเคารพในสิทธิความเป็นมนษุย์   

         -  บคุลิกภาพประชาธิปไตย   เชน่ อดทนตอ่ความคิดเห็นท่ีแตกตา่ง 

 
สมรรถนะ/ทักษะส าคัญ ที่ต้องพัฒนา 

- ทกัษะการส่ือสาร 
- ทกัษะการคิด  การแก้ปัญหา 
- ทกัษะชีวิต  ทกัษะ ICT เพ่ือการด าเนินชีวิต 
 

การพัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ ต้องอาศัย 
- กระบวนการสอน ระบบดแูลชว่ยเหลือ/ระบบงานแนะแนว 
- กระบวนการบริหารจดัการ/ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
- กระบวนการสมัพนัธ์ชมุชน/สมชัชา/เครือขา่ย 
- ระบบก ากบัติดตาม นิเทศงาน  
- ระบบประกนัคณุภาพภายในกระบวน 
- การสอน ระบบดแูลช่วยเหลือ/ระบบงานแนะแนว  
- กระบวนการบริหารจดัการ/ธรรมาภิบาลในการบริหาร 
- กระบวนการสมัพนัธ์ชมุชน/สมชัชา/เครือขา่ย 
- ระบบก ากบัติดตาม นิเทศงาน  
เพราะฉะนัน้ โรงเรียนต้องท าการวิเคราะห์จดัท าบนัทกึนกัเรียนกลุม่เส่ียง เพ่ือการตดิตาม  

 
ปัจจัยท่ีน าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ 

- สมรรถนะครู สมรรถนะนกับริหาร(การผลิต การสง่เสริม ควบคมุคณุภาพครู)  
- สมรรถนะพืน้ฐานนกัเรียน 
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- ความพร้อมด้านงบประมาณ(การกระจายงบประมาณ)  
- อปุกรณ์ แหลง่เรียนรู้(หนงัสือเรียน) 
- ความพร้อมด้านแผน/แนวด าเนินการ(การใช้แผนเป็นเคร่ืองมือ) 

       
ถ้าโรงเรียนสง่เสริมให้เดก็อา่นหนงัสือ อาจเป็นการอา่นหนงัสือทัว่ไป หนงัสือพิมพ์  ก็ได้ จะเป็นการฝึกนิสยั

รักการอ่าน การคิดวิเคราะห์  ผลการเรียนท่ีดีขึน้   เด็กจะเป็นนกัอ่านได้ ก็ขึน้อยู่กับการสอน  ลีลา ทกัษะการสอน
กิจกรรมท่ีส่งเสริมโรงเรียน  โดยมีครูคอยติดตาม  ให้นักเรียนบันทึกช่ือเร่ืองท่ีอ่าน จ านวนหน้า สาระโดยสรุป 
ประโยชน์ตอ่การน าไปใช้   เม่ือท าเชน่นีต้อ่เน่ือง   เดก็จะมีนิสยัรักการอ่าน  รู้จกัคิดวิเคราะห์  เม่ือท าข้อสอบทัง้ส่วน
ของโอเน็ต PISA เดก็จะคดิวิเคราะห์ได้ถกูต้อง ถ้ามีทกัษะการอา่น    
 

 

มาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกภายนอกรอบที่ 3     ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน  

1. ผู้ เรียนมีสขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี(10) 
2. ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรมและคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ (10) 

2.1 การเป็นลกูท่ีดีของพอ่แม(่ซ่ือสตัย์ กตญัญ ู อยูอ่ยา่งพอเพียง) 
2.2 การเป็นศษิย์ท่ีดีของครู(มีวินยั ใฝ่เรียนรู้  มุง่มัน่ในการท างาน) 
2.3 การเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคม(รักชาตฯิ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ) 

3. ผู้ เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เน่ือง (10) 
4. ผู้ เรียนคิดเป็น ท าเป็น (10) 
5. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน(20) 
6. ประสิทธิผลของการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั (10) 
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจดัการและการพฒันาสถานศกึษา(5) 
8. พฒันาการของการประกนัคณุภาพภายในโดยสถานศกึษาและต้นสงักดั(5) 
กลุ่มตัวบ่งชีอั้ตลักษณ์ 
9. ผลการพฒันาให้บรรลตุามปรัชญา ปณิธาน พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา(5) 
10. ผลการพฒันาตามจดุเน้นและจดุเดน่ท่ีสง่ผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา(5) 
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กลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการส่งเสริม 
11. ผลการด าเนินงานโครงการพิเศษเพ่ือสง่เสริมบทบาทของสถานศกึษา(5) 
12. ผลการสง่เสริมและพฒันาสถานศกึษาเพ่ือยกระดบัมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพฒันาสูค่วาม

เป็นเลิศ เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางปฏิรูปการศกึษา(5) 
 
จะเห็นได้ว่ามาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินในกลุ่มตวับ่งชีพื้น้ฐาน รวมทัง้ร่างหลกัสตูรใหม่ เป้าหมายด้าน

ผู้ เรียนจะอยู่ในคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของผู้ เรียน 8 ประการ     โรงเรียนต้องใช้ระบบ กระบวนการสอน ปัจจยั
สนบัสนุน ท่ีน ามาพฒันาผู้ เรียน อาทิ ส่งเสริมการเรียนรู้จากสิ่งรอบตวัผ่านโครงงานนกัเรียน ท่ีให้นกัเรียนค้นคว้า 
ศกึษาความรู้ ทดลอง สรุปผล สามารถน ามาใช้เป็นประโยชน์ได้   

 
การส่งเสริมเด็กเก่งให้เป็นเลิศ ส่งเสริมเด็กปานกลางให้เป็นเด็กเก่ง และส่งเสริมเด็กอ่อนให้เรียนผ่าน  

จะต้องประกอบไปด้วยครูประจ าชัน้ท่ีดี ครูประจ าวิชาดี ปฏิทินวิชาการท่ีดี  รวมถึงครอบครัวท่ีดี ดงันัน้โรงเรียนต้อง
ท าแผนงานให้ผู้ ปกครอง พ่อแม่ดูแลลูก หากพ่อแม่ไม่พร้อมอาจจัดเป็นนักเรียน1กลุ่มต่อพ่อแม่ดูแล 1 คน 
นอกจากนี ้โรงเรียนต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงาน มาตรฐานการสอน มาตรฐานงานประจ าชัน้  มาตรฐาน
ครอบครัว มาตรฐานการบริหารจดัการระดบัสถานศกึษา 
 
สรุปสิ่งท่ีโรงเรียนต้องพัฒนาเร่งด่วน 

1. แก้ปัญหาทกัษะการอ่าน นิสยัรักการอา่น 
2. เร่ืองจิตวิญาณความเป็นครู-ความมุง่มัน่ในการปฏิบตังิาน และคณุภาพผลงานตามมาตรฐานต าแหนง่

..สร้าง Accountability 
3. กระบวนการจดัการเรียนรู้ ท่ีเน้นการพฒันาการคดิ-วิเคราะห์ Problem-based learning 
4. ระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน กลุม่เก่ง  กลุม่ปานกลาง  และกลุม่ออ่น 
5. ระบบควบคมุคณุภาพ/ประกนัคณุภาพภายใน (ระดบัรายวิชา ระดบักลุม่สาระ ระดบัโรงเรียน  สห

วิทยาเขต และระดบัเขตพืน้ท่ีการศกึษา) 
 

 
***************************************************** 
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การบรหิารงานแบบ Cluster 

บาทหลวงอภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัแสงธรรม 

 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการ/แนวทางการบริหารงานแบบกลุม่ (School Cluster) 
2. เพ่ือสามารถน าแนวคดิ/หลกัการส าคญัไปประยกุต์ใช้ในการบริหารการศกึษาให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงในปัจจบุนั 
 
ประเดน็ที่มาของงานวิจัยการบริหารงานแบบ Cluster 

1. “ทา่นทัง้หลายเป็นแสงสวา่งส่องโลก เม่ือท่ีตัง้อยู่บนภูเขาจะไม่ถกูปิดบงั ไม่มีใครจดุตะเกียงแล้วเอาไว้
ใต้ถงั แตย่่อมตัง้ไว้บนเชิงตะเกียง จะได้ส่องสว่างแก่ทกุคนในบ้าน ในท านองเดียวกนั แสงสว่างของท่านต้องส่อง
แสงตอ่หน้ามนษุย์ เพ่ือคนทัง้หลายจะได้เห็นกิจการดีของทา่น และสรรเสริญพระบดิาของท่านผู้สถิตในสวรรค์” (มธ 
5:14-16)     ดงันัน้ การบริหารโรงเรียนย่อมเปรียบดงัแสงเทียน ท่ีนอกจากบริหารได้ดีเป็นท่ีประจกัษ์ เปล่งประกาย
สอ่งสวา่งแล้ว ยงัให้แสงแก่รอบข้างได้  คือชว่ยเหลือเพ่ือนโรงเรียนอ่ืน 

2. “ทา่นทัง้หลาย จงไปสัง่สอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ท าพิธีล้างบาปให้เขา เดชะพระนาม พระ
บดิา พระบตุร และพระจิต จงสอนเขาให้ปฏิบตัติามค าสัง่ทกุข้อท่ีเราให้แก่ท่าน แล้วจงรู้เถิดว่า เราอยู่กบัท่านทกุวนั
ตลอดไปตราบจนสิน้พิภพ” (มธ 28:19-20)    คือ การแพร่ธรรม การกระจายความดี ในฐานะครู โรงเรียนจึงเป็น
หน้าท่ีส าคญั 

3. จากเอกสารของพระศาสนจกัร โรงเรียนคาทอลิกขณะก าลงัก้าวเข้าสู่สหสัวรรษท่ีสาม  กล่าวถึงการ
เผชิญกับปัญหาจากสังคม การเมือง การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ เทคโนโลยี ท าให้การศึกษา
ต้องการความสามารถใหม่ ความช านาญเฉพาะด้าน โรงเรียนคาทอลิกต้องปรับตวัพร้อมทัง้ผลกัดนัด้านการแพร่
ธรรม  

4. สภาพเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เทคโนโลยี มีผลตอ่การจดัการศกึษา  ยกตวัอย่าง การใช้เทคโนโลยี
ทางการสอน  การใช้แท็บเล็ต โปรเจคเตอร์ในการสอน  

 
เม่ือสภาพสงัคมเปล่ียน ทกุอยา่งรอบตวัเปล่ียนแปลง  การบริหารโรงเรียนคาทอลิกย่อมเปล่ียนเพ่ือปรับตวั 

เพ่ือให้สามารถเผยแพร่ และสอ่งสวา่งดงัแสงเทียนได้ 
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จากงานวิจัยท่ีศึกษาได้รูปแบบโรงเรียน 3 แบบ  คือ 

1. โรงเรียนคาทอลิก “การประกาศข่าวดี” คือ โรงเรียนมีความชดัเจนในการพฒันาตามหลกัการศึกษา
คาทอลิก คณุคา่พระวรสาร สามารถพฒันาตวัเองตามเป้าหมาย หลกัปรัชญาการศกึษา แนวคดิคาทอลิกได้ดี 

2. โรงเรียนคาทอลิก “เครือข่าย”  คือ  ยกระดบัจากโรงเรียน “การประกาศข่าวดี” นอกจากพฒันาตนเอง
ตามเป้าหมายได้แล้ว ยงัชว่ยพฒันาโรงเรียนอ่ืน ร่วมใจกนัพฒันา 

3. โรงเรียนคาทอลิก ”ทางเลือก” คือ  เป็นโรงเรียนแบบเฉพาะ มีจุดเด่นโรงเรียน มัน่ใจในการผลิตเด็ก 
สามารถสร้างได้อยา่งมีคณุภาพ  ศกึษาตามอธัยาศยั  

 
School Cluster โรงเรียนเครือข่าย รสจ. 

ทกุโรงเรียนใน รสจ. เน้นวิสยัทศัน์ ด้านการสะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร  
แนวคิดโรงเรียนเครือข่าย ต้องน าวิสัยทัศน์ไปสร้างในโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนรอบข้าง ครอบครัว และ

ชมุชน  
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การวางแผนโรงเรียนเครือข่าย  

 

 
 

ประเดน็ส าคญัของการวางแผนโรงเรียนเครือขา่ย 
1. คณุธรรม จริยธรรม จะเป็นเอกลกัษณ์ท่ีเดน่ชดัของโรงเรียนคาทอลิก 
2. วิสยัทศัน์ของโรงเรียนคาทอลิก คือ เป็นผู้น าด้านคณุธรรม จริยธรรม ตามวิถีคริสต์ 
3. พนัธกิจหลกั คือ การสร้างผู้ เรียนให้มีคณุธรรม จริยธรรมและงานด้านการอภิบาลเดก็และเยาวชน 
4. มีการก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จท่ีชดัเจนในการวางแผน 
5. โรงเรียนคาทอลิกจะมีการวางแผนท่ีมุง่สูม่าตรฐานระดบัสากล 
6. โรงเรียนคาทอลิกจะพฒันาผู้ เรียนให้สามารถจดัการกบัสถานการณ์ในอนาคตได้ 
7. โรงเรียนคาทอลิกจะน าการวิเคราะห์สถานการณ์มาใช้ในการวางแผน 
8. โรงเรียนคาทอลิกจะเป็นผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
9. โรงเรียนคาทอลิกจะร่วมมือกบัชมุชนและศษิย์เก่าในการจดัการเรียนการสอนอยา่งใกล้ชิด 
10. กลุม่โรงเรียนคาทอลิกจะร่วมมือกนัในการพฒันาบคุลากรอยา่งตอ่เน่ือง 
11. โรงเรียนคาทอลิกจะเป็นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม 
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12. โรงเรียนคาทอลิกท่ีเป็นโรงเรียนใหญ่จะชว่ยเหลือโรงเรียนขนาดเล็ก 
13. โรงเรียนคาทอลิกจะมีมาตรฐานในระดบัเดียวกนั 
14. ฝ่ายบริหารของสงัฆมณฑลจะมีบทบาทสงูตอ่การบริหารจดัการโรงเรียน 
15. มีศนูย์รวมอ านาจการตดัสินใจท่ีกรรมการบริหารสงัฆมณฑล 
นอกจากการวางแผน ยงัต้องมีการควบคมุ การน าไปใช้ การก ากบัดแูล 
 

บทบาทของผู้น า โรงเรียนเครือข่าย  
1. ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกเป็นผู้บริหารท่ีโดดเดน่ทางด้านคณุธรรม จริยธรรม 
2. ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกยดึมัน่ในปรัชญาการศกึษาคาทอลิก 
3. ผู้บริหารมุง่มัน่ท่ีจะพฒันาองค์การอยา่งเตม็ท่ี 
4. ผู้บริหาร ครู เป็นผู้กล้าท่ีจะยืนยนัความดี ความถกูต้อง 
5. ผู้บริหารเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร 
6. บคุลากรด าเนินชีวิตโดยใช้หลกัธรรมคาทอลิก 
7. ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกเป็นผู้สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่บคุลากร 
เม่ือด าเนินการ บทบาทของผู้น าย่อมมีรายละเอียดเพิ่มขึน้ โรงเรียนควรเพิ่มประเด็นเป็น ข้อ 8 ,ข้อ 9 ฯลฯ 

ตามบริบทของโรงเรียน 
 
การจัดการองค์กร 

1. โครงสร้างของโรงเรียนจะเน้นการท างานเป็นทีม 
2. มีการกระจายอ านาจบริหารโดยแบง่หน้าท่ีชดัเจน 
3. จดัโครงสร้างท่ีสอดคล้องกบันโยบายของสงัฆมณฑล 
4. โครงสร้างท่ียืดหยุน่ ปรับตวัได้ตามสถานการณ์ 
5. ฝ่ายบริหารของสงัฆมณฑลจะมีบทบาทตอ่การบริหารจดัการ 
นอกจากนี ้โรงเรียนยงัสามารถเพิ่มประเดน็ส าคญัในการจดัการองค์กรอ่ืนๆ  

 
สิ่งท่ีได้รับจากการบริหารงานโรงเรียนเครือข่าย 

เม่ือการบริหารโรงเรียนเครือขา่ยเกิดประสิทธิภาพ  เป็นไปดงัท่ีวางเป้าหมาย สิ่งท่ีได้รับจากการบริหารงาน
โรงเรียนเครือขา่ย คือ 

1. ความเป็นเอกภาพ หนึง่เดียว มีสว่นร่วมในการบริหารจดัการ 
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2. มาตรฐานเดียวกนั/ใกล้เคียงกนั 
3. โรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับการพฒันาเทียบเคียงกบัโรงเรียนขนาดใหญ่ 
4. ประหยดัทรัพยากร/บคุลากร 
5. สิ่งท่ีได้รับอ่ืนๆ ฯลฯ  ตามบริบทโรงเรียน 
เป้าหมายสดุท้าย ชีวิตของพระเยซูเจ้าต้องสะท้อนในชีวิต เป็นคนดีตามจิตตารมณ์พระวรสาร การกระจาย

ความดี ดงัแสงเทียนท่ีสอ่งสวา่งแก่ผู้คน  
 
 
 

*************************************************************** 
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นโยบายสภาสงฆ์ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาแบบกลุ่ม” (School Cluster Policy) 

บาทหลวงยอด  เสนารักษ์   
อปุสงัฆราชสงัฆมณฑลจนัทบรีุ 

 
 

ภูมิหลัง/ความเป็นมา 
สืบเน่ืองจากแนวคิดในการร่วมกันบริหารจดัการเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศึกษาในระดบักลุ่มโรงเรียน

สงักัดสงัฆมณฑลจนัทบุรีมีประวตัิศาสตร์ท่ียาวนานและมีความต่อเน่ืองมามากว่า 30 ปี ทัง้นีไ้ด้มีการปรับปรุง 
ปรับเปล่ียนรูปแบบ แนวทางในการบริหารจดัการให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบนัในแตะละช่วงเวลาท่ีผ่านมา เช่น 
การร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ในระดับกลุ่มโรงเรียน นโยบายด้านงบประมาณการเงิน ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้านการพฒันางานด้านการบริหารงานหลกัสูตรและงานวิชาการ ด้านการพฒันาบุคลากรร่วมกนั ฯลฯ 
ปัจจบุนับุคลากรทกุระดบั คณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และผู้ช่วยผู้บริหารได้ร่วมกนัพฒันาคณุภาพด้วยความรับผิดชอบซึ่ง
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามการเปล่ียนแปลงเชิงลบทางด้านเศรษฐกิจ 
สงัคมแบบสมัพันธนิยม (Relativism) ความเป็นปัจเจกนิยม (Individualism) และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้
เกิดการปรับเปล่ียนมมุมองหรือแนวคิดในการบริหารจดัการคณุภาพการศกึษาในระดบักลุ่มโรงเรียนเพ่ือจะได้ข้าม
ผ่านผลกระทบดงักล่าวโดยสามารถรักษาผลสัมฤทธ์ิคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
คาทอลิกไว้เพ่ือสร้างสรรค์สงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 
 
หลักการส าคัญ 

หลักการส าคญัท่ีสังฆมณฑลก าหนดไว้ในแผนอภิบาล 6 ด้าน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายการศึกษาอบรมท่ี
รับผิดชอบการพฒันาคณุภาพการศกึษาของกลุม่โรงเรียนสงัฆมณฑลฯ กลา่วคือ การมีส่วนร่วม  คุณภาพที่

เข้มแข็ง และให้เกิดความก้าวหน้าแบบองค์รวม (เทียบ หลกัการส าคญัแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 
2011 – 2015) เพ่ือให้การด าเนินการทกุด้านบรรลเุป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คณะกรรมการสภาสงฆ์/คณะกรรมการ
บริหารสงัฆมณฑลฯ ซึ่งมีหน้าท่ีหลักในการก าหนดนโยบายและวิธีการในการด าเนินการบริหารจัดการของฝ่าย
การศึกษาอบรมในปัจจุบัน จึงได้ก าหนดนโยบายท่ีเรียกว่า  “School Cluster Policy” คือการก าหนดให้มีการ
บริหารจัดการในกลุ่มย่อยมากขึน้ โดยการคณุลักษณะท่ีคล้ายคลึงกันหรือสถานท่ีตัง้ (Location)  ท่ีใกล้ชิดเป็น
สมาชิกในกลุม่ยอ่ยนัน้ ๆ 
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 ............ในมมุมองและแนวโนม้โรงเรียนทกุโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนไม่ควรท างานและบริหารงานด้าน
การศึกษาในรูปแบบ “ตวัใครตวัมนั” หรือโรงเรียนใครโรงเรียนมนั หรือโรงเรียนเล็ก โรงเรียนใหญ่ หรืออยู่แบบโดด
เดีย่วตามยถากรรม (Poor Single School) แต่ควรเป็นนโยบายการพฒันาสู่กลุ่มโรงเรียนแบบบูรณาการ หรือแบบ
กลุ่มย่อย (School Cluster Policy)     (อ้างอิง “ความคาดหวงัของสงัฆมณฑลกบัการศึกษา รสจ.” การสมัมนา
ประจ าปีผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจ าปีการศึกษา 2554    วนัที่ 23 – 26 เมษายน 2555 : คณุพ่อยอด เสนา
รักษ์ อปุสงัฆราชสงัฆมณฑลจนัทบรีุ)..... 
 
 
วัตถุประสงค์ 
    สภาสงฆ์ ก าหนดนโยบาย School Cluster Policy โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือการร่วมกนัพฒันาคณุภาพการศกึษาให้สอดคล้องกบัจดุเน้นของการพฒันาตามความพร้อมและบริบท

ของสมาชิกโรงเรียนในกลุม่ Cluster 
2. เพ่ือให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม Cluster ทางด้านงานประกันคุณภาพ/ด้าน

บคุลากร/ด้านการบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ/ด้านอตัลกัษณ์การศกึษา ฯลฯ เพ่ือบรรลตุามเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้ในแผนกลยทุธ์ระดบักลุม่โรงเรียน 

3. เพ่ือให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือกนัภายในกลุ่ม Cluster ทางด้านงบประมาณการเงินภายใต้การ
พิจารณาเห็นชอบจากสภาสงฆ์ 

4. เพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) และความเข้มแข็ง (Solidarity) ในระดบักลุ่ม Cluster และในระดบักลุ่ม
โรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรีุ 
 

บทบาทหน้าที่/ความรับผิดชอบ 
การด าเนินการและก ากบัตดิตาม 

o กรรมาธิการฝ่ายการศกึษาอบรม/ฝ่ายการศกึษาอบมสงัฆมณฑลฯ 
o คณะกรรมการบริหารสงัฆมณฑลฯ 
o กลุม่โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑล 
o สมาชิกโรงเรียนในกลุม่ Cluster 
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การด าเนินการและความเคล่ือนไหวในปีการศึกษา 2556 
  คณะกรรมการสภาสงฆ์ 
  การประชมุคณะกรรมการสภาสงฆ์ 2013   

o การประชมุสามญัครัง้ท่ี 1/2013 วนัท่ี 20 พฤษภาคม 2013 วาระการประชมุท่ี 3.5 
คณะกรรมการสภาสงฆ์ได้พิจาณาหลกัการและแนวคิดในการด าเนินการบริหารจดัการฝ่ายการศกึษา

อบรมและประกาศเป็นนโยบายการบริหารจดัการแบบ School Cluster Policy 
o การประชมุสามญัครัง้ท่ี 2/2013 วนัท่ี 19 สิงหาคม 2013 วาระการประชมุท่ี 3.5 

คณะกรรมการสภาสงฆ์ได้พิจารณาให้ด าเนินการก าหนดรายช่ือโรงเรียนในกลุม่ Cluster ดงันี ้
กลุม่ Cluster กรุงเทพฯ  โรงเรียนปัญจทรัพย์ดนิแดง โรงเรียนปัญจทรัพย์มีนบรีุ 

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์  โรงเรียนอนบุาลคริสตสงเคราะห์ 
กลุม่ Cluster ชลบรีุ  โรงเรียนปรีชานศุาสน์  โรงเรียนดาราสมทุรศรีราชา  

วิทยาลยัเทคโนโลยีดาราสมทุรบริหารธุรกิจ(DBAC) 
โรงเรียนอนบุาลโสตพฒันา พทัยา 

กลุม่ Cluster สระแก้ว โรงเรียนดาราสมทุร สระแก้ว โรงเรียนดาราสมทุร อรัญประเทศ 
โรงเรียนเทวรักษ์   โรงเรียนศรีหฤทยั 

กลุม่ Cluster หวัไผ ่  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ โรงเรียนดาราจรัส 
โรงเรียนวฒันานศุาสน์  โรงเรียนสนัตภิาพ 

o การประชมุสามญัครัง้ท่ี 4/2013 วนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2014 วาระการประชมุท่ี 3.5 
พิจารณาเห็นชอบรายช่ือผู้ รับผิดชอบหน้าท่ีประธานกลุม่ Cluster 4 กลุม่ ดงันี ้
กลุม่ Cluster หวัไผ ่ คณุพอ่สดุเจน ฝ่นเรือน 
กลุม่ Cluster สระแก้ว คณุพอ่วิศษิฎ์ วิเศษเธียรกลุ 
กลุม่ Cluster ชลบรีุ คณุพอ่อนสุรณ์  พงษ์สวสัดิ ์
กลุม่ Cluster กรุงเทพฯ คณุพอ่ชาตชิาย พงษ์ศริิ 
 

ฝ่ายการศึกษาอบรม/คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี 
o การประชมุกลุม่คณะกรรมการบริหารแบบกลุม่ Cluster สญัจร 

 กลุม่ Cluster กรุงเทพฯ  วนัท่ี 26 กรกฎาคม 2556  โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 
 กลุม่ Cluster สระแก้ว วนัท่ี 18 กนัยายน 2556  โรงเรียนดาราสมทุร สระแก้ว 
 กลุม่ Cluster หวัไผ ่ วนัท่ี  25 พฤศจิกายน 2556 โรงเรียนวฒันานศุาสน์ 
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 กลุม่ Cluster ชลบรีุ วนัท่ี 20 มกราคม 2557  โรงเรียนปรีชานศุาสน์ 
o การก ากบัติดตามการด าเนินงานแบบกลุ่ม Cluster ในการประชมุสมัมนาผู้บริหาร/ผู้ช่วยผู้บริหารประจ าปี

การศกึษา 2556 (21 – 24 เมษายน 2557) 
 
ความคาดหวังจุดเน้นและทศิทางการบริหารงานแบบ Cluster (School Cluster Policy) ในอนาคต 

1. การพฒันาคณุภาพการศกึษาในระดบัโรงเรียนตามแผนอภิบาลฯ ค.ศ. 2011 – 2015 อยา่งตอ่เน่ือง 
2. การพฒันาคณุภาพการศึกษาตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ท่ีก าหนดไว้ในแผลกลยทุธ์มาตรฐาน

การศกึษาคาทอลิก ปีการศกึษา 2557 – 2562 
3. คณุลักษณะนิสัยของบุคลากร (ผู้บริหาร/ครู) ตามคุณค่าพระวรสาร การด าเนินชีวิตท่ีเป็นประจักษ์

พยานถึงการเป็นนายชุมภาบาลท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการท่ีดี บุคลากรครูท่ีมีคุณลักษณะนิสัยเป็น
ประจกัษ์พยานถึงการปฏิบตัหิน้าท่ีตามกระแสเรียกของการเป็นครู 

4. เป็นโรงเรียนมีบรรยากาศของการ “ประกาศขา่วดี” สร้างสรรค์ สัง่สมให้เป็นวฒันธรรมองค์กรทียัง่ยืน 
5. เป็นโรงเรียนท่ีพฒันาผู้ เรียนตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก/มาตรฐานการศกึษาอยา่งมีชีวิตชีวา 
6. เป็นโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิคุณภาพ (Achievement)  ด้านผู้ เรียน บุคลากร การบริหารจัดการ การ

พฒันากระบวนการเรียนการสอน ฯลฯ แบบองค์รวม (Holistic) อย่างสมดลุ ตามคา่เป้าหมายท่ีแตล่ะ
โรงเรียนก าหนดไว้ 

7. บคุลากรปฏิบตัหิน้าท่ีอยา่งมีชีวิตชีวา และมีความสขุมวลรวม 
 
อตัลกัษณ์การศกึษาเดน่เป็นโรงเรียนมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก มุง่สมัฤทธ์ิผลแบบองค์รวม 
 

 
 
 

************************************************************ 
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ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก สัมมนาผู้บริหาร ผู้ชว่ยผู้บริหาร ประจ าปกีารศึกษา 2556 

วันที่ 22-24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557 
ณ  วังยาวริเวอร์ไซดร์ีสอร์ท จ.นครนายก 
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วจนพิธีกรรมเปิด 
สัมมนาผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจ าปีการศึกษา 2556 

เรื่อง  การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 
วันที่ 22 - 24 เมษายน 2557 

ณ  วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก 
 
 
พธีิกร 
 โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลจนัทบรีุ มุ่งพฒันานกัเรียนด้วยอดุมการณ์ ตามหลกัค าสอนขององค์
พระเยซูคริสตเจ้า เพ่ือมีสว่นร่วมพฒันาคนให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 
 เพ่ือพวกเราจะได้ตระหนกัถึงความเป็นจริงนี ้เราจงึได้มาทบทวนตนเองอีกครัง้หนึ่ง เพ่ือเราจะยงัคงรักษา
ความซ่ือสตัย์ ยดึมัน่ในความยตุธิรรม และรักในพระวรสาร เพ่ือเราจะตอบสนองแนวทางของพระศาสนจกัร ในการ
จดัการศกึษาอบรมให้มนษุย์ได้บรรลคุวามจริงสงูสดุของชีวิตและก้าวให้ทนักบัสงัคมโลกปัจจบุนั 
 บดันี ้ให้เราร่วมใจกนัวิงวอนขอต่อองค์พระผู้ เป็นเจ้า โปรดประทานพรให้การสมัมนาในครัง้นีแ้ละวอน
ขอให้ทรงส่งองค์พระจิตเจ้ามาเป็นผู้น าทางเรา เพ่ือความเป็นเอกภาพและเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกันในการสานต่อ
ภารกิจนีร่้วมกนั   

 

บทเพลง 

เชิญพระจิต 
 1. เชิญพระจิต  ฤทธิเดช  เสดจ็มา เยือนวิญญาณ์   ข้าพระองค์ท่ีทรงสรรค์ 

  เชิญประสิทธ์ิ  โปรดพระพร  วรานนัท์  เป็นมิ่งขวญั  แก่วิญญาณ์ข้าพระองค์ 
 (รับ) เชิญเสดจ็  เชิญเสดจ็  พระจิตเจ้า เชิญเสดจ็  เชิญเสดจ็  พระจิตเจ้า 
 2.  พระเจ้าคือ ผู้บรรเทาเหลา่ทกุข์ร้อนพระคือพร  จากเจ้าฟ้า  คา่สงูสง่ 
  พระทอ่ธาร ชชีูวี  อคัคียงพระคือรัก   ปักปลงใจ  ให้ปรีดา (รับ) 
 3. พระประทาน  สปัตพร  แก่มนษุย์ พระประดจุ  ดชันี  พระหตัถ์ขวา 
  ของพระองค์  ทรงพระนาม  วา่บิดาตามสญัญา  พระแเจ้งไข  ไว้เดน่ดี (รับ) 
 4.  โปรดประทาน  แสงสว่าง  กระจา่งฟ้า โปรดน ามา  ซึง่แรงรัก  ประจกัษ์ศรี 
  ให้มนษุย์  ผู้ใจอ่อน  หย่อนฤทธี ดบัอคัคี  คือกิเลส  เผดจ็ไป ( รับ) 
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ประธาน เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต 
ทุกคน อาแมน 
ประธาน พระจ้าสถติกับท่าน 
ทุกคน และสถติกับท่านด้วย 
 
ประธาน บทอ่านจากพระวรสาร 
  
ทุกคน ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า 
 (ประธานเลือกบทพระวรสารเองตามจุดประสงค์ทีจ่ะใหข้้อคิด) 
ประธาน น่ีคือพระวาจาของพระเจ้า 
ทุกคน ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ 
ประธาน เทศน์ใหข้้อคิด 
บทภาวนาเพื่อมวลชน (เชิญยืน) 
ประธาน ข้าแตพ่ระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเปิดจิตใจและสติปัญญาของบรรดาอคัรสาวกให้เข้าใจถึงค าสอนและสิ่งท่ี
พระองค์ทรงกระท าด้วยเหตกุารณ์ท่ีง่ายๆ ในชีวิตประจ าวนั ขอพระองค์ได้โปรดรับฟังค าภาวนาของเหล่าลกูนี ้ท่ีจะ
ภาวนาเพ่ือบคุคลตา่งๆ และให้พวกลกูทกุคนได้เป็นส่วนหนึง่ในงานสร้างของพระองค์อยา่งแท้จริง 

 
1. ขอโปรดประทานพระพรแด ่ ผู้น าพระศาสนจกัรทกุชนชัน้และทกุคณะ ให้พวกทา่นได้ใช้ความรู้

ความสามารถในการพฒันาพระศาสนจกัร โดยอาศยัแสงสวา่งแหง่ความดี และน าทางพวกทา่นด้วยปรีชาญาณ
แหง่พระจิตของพระองค์            
           ใหเ้ราภาวนา 

2.  ขอโปรดประทานพระพรให้กิจการตา่งๆ ในโรงเรียนคาทอลิกสงัฆมณฑลจนัทบรีุให้เจริญก้าวหน้า ใน
หนทางแหง่ความซ่ือสตัย์ ความยตุธิรรม และความรักรวมทัง้ให้มีจิตส านกึท่ีดีในการปฏิบตัหิน้าท่ีในการอบรมสัง่
สอนตามแนวทางแหง่พระวรสารด้วย 

                                                               ใหเ้ราภาวนา 
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3.  โปรดประทานพระพรมาสูบ่คุลากรทกุระดบัในโรงเรียนของเรา ให้เขาได้สมัผสัถึงความรักของพระองค์
โดยผ่านทางกนัและกนั และโปรดประทานพละก าลงัให้กบัพวกเขาได้พฒันาชีวิตของตนให้ดีขึน้ และท าให้โรงเรียน
เป็นบ้านท่ีเด็กๆสามารถพบความรัก ความสขุและการเรียนรู้ความจริงและความดีเสมอ     

        ใหเ้ราภาวนา 

4.   โปรดประทานพระพรส าหรับนกัเรียนทกุคน ให้เขาได้รับพระพรในการศกึษาเลา่เรียน เพ่ือพฒันาตน
ไปสูค่วามครบครันบริบรูณ์ ด้วยการเตบิโตขึน้ทัง้ทางด้านร่างกาย จิตใจ สตปัิญญา อารมณ์และสงัคมอยา่งสมดลุ
             
           ใหเ้ราภาวนา 

  5.  ขอโปรดประทานพระพรเพ่ือเดก็ๆ และเยาวชนท่ีไมมี่โอกาสได้ศกึษาในโรงเรียน ขอโปรดให้พวกเขาได้
รอดพ้นจากภยนัตรายฝ่ายจิต ท่ีจะท าให้เขาต้องกลายเป็นผู้ท าร้ายสงัคม และให้เขาได้รับแสงสว่างจากผู้ใหญ่ท่ีจะ
สอดส่องดแูลชีวิตพวกเขาให้เตบิโตในอนาคตอย่างดี                     
            ใหเ้ราภาวนา 

6. เพ่ือพวกเราแตล่ะคน  ให้ได้รับพระพรของพระเจ้าอยา่งเต็มเป่ียม ขอจงมีแตค่วามสขุ สมหวงั 
สขุภาพท่ีดีทัง้กาย ใจ   มีความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าท่ีการงาน    
           ให้เราภาวนา 

 
 
 
บทภาวนาของประธาน 
 ข้าแตพ่ระเป็นเจ้า  องค์แหง่ชีวิตและความดีงาม ทรงเป็นบอ่เกิดแหง่ความปรีชารอบรู้  ทรงเป็นแบบอย่าง
ของครูผู้ ให้การอบรมสัง่สอน  โปรดประทานพระพรและเป็นแรงบนัดาลใจแก่ข้าพเจ้าทัง้หลาย   ให้ใช้วนัเวลาท่ีมา
ร่วมกันโดยอาศยัการสมัมนานี ้ เกิดคณุประโยชน์แก่ทุกคน แก่สงัคม  และพระศาสนจกัรประชากรศกัดิ์สิทธ์ิของ
พระองค์  ขอให้การสมัมนานีบ้รรลผุลส าเร็จตามเป้าหมายด้วยดี  ทัง้นี ้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้าพระเจ้าของ
ข้าพเจ้าทัง้หลาย 
ทกุคน  อาแมน 
ประธาน   พระเจ้าสถติกับท่าน    
ทกุคน     และสถติกับท่านด้วย 
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ประธาน ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ  พระบิดา  และพระบุตร  และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่าน
ทัง้หลายเทอญ 

ทกุคน  อาแมน 

พิธีกร  เชิญขบัเพลงปิดพิธี “หน่ึงเดียวใจเดียว” 
   

 
(รับ) หนึง่เดียวใจเดียว หนึง่เดียวร่วมเกลียวสมัพนัธ์ สมคัรสมาน จบัมือกนัเดนิหน้าไป 
สูท่ี่หมายใฝ่ใจคือความสามคัคี   ร่วมยินดีท่ีเรามีจิตใจเดียวกนั 
  1. ตัง้ใจจะร่วมทกุข์ร่วมสขุทกุครา จะเชิดชคูวามหมายแหง่ชีวิตเรา 
ยามทกุข์ยามเศร้าเราเคล้าคลอให้น า้ใจ  แม้วนัหา่งไกลจ าฝันใจสง่ถึงกนั 
  2. พวกเราทัว่กนัล้วนร่วมศาสน์ชาตไิทย ใชอ่ื่นไกลเป็นน้องพี่ควรชิดใกล้ 
ผิดนิดพลาดหน่อยจงยกไปไมถื่อทณัฑ์  สองมือเก่ียวกนัเธอฉันเราพ่ีน้องกนั 

 
 
 

********************************************* 
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ผลประเมินสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจ าปีการศึกษา 2556 
เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 

วันที่ 22-24 เมษายน 2557 
ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก 

 

ข้อที่ รายการ Mean SD. อันดับ 

แผนกลยุทธ์ รสจ. 
1 ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจภมูิหลงั ความเป็นมาและกระบวนการในการจดัท า

แผนกลยทุธ์ ฉบบัปีการศกึษา 2557-2561 
4.11 .643 16 

2 ทา่นมีความรู้ความเข้าใจสาระส าคญั เป้าหมายคณุภาพท่ีก าหนดไว้ในแผน 
กลยทุธ์ ฉบบัปีการศกึษา 2557-2561 

4.17 .623 14 

3 ทา่นพบวา่แผนกลยทุธ์ ฉบบัปีการศกึษา 2557-2561 เน้นทิศทางท่ีดี มีคณุคา่ 
ในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา 

4.52 .568 2 

4 ทา่นพบวา่ทา่นมีศกัยภาพ/ทกัษะในการน าแผนกลยทุธ์ ฉบบัปีการศกึษา 
2557-2561 ไปขยายผลเป็นแผนในระดบัสถานศกึษา 

4.08 .629 17 

5 การมีสว่นร่วมและการท างานเป็นทีมในโรงเรียนของทา่น 4.41 .666 5 
พระสังฆราชพบ รสจ. 
6 ทา่นมีความรู้ และเกิดความตระหนกัในการพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม   

อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
4.33 .605 7 

7 ทา่นคิดวา่ สามารถพฒันาตามแนวคิด และทิศทางในการจดัการศกึษาตาม  
อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

4.30 .563 10 

แนวโน้มหลักสูตรใหม่ 
8 ก่อนการเข้าร่วมสมัมนา ทา่นทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงหลกัสตูรใหม ่

ในระดบัใด 
3.41 .702 20 

9 หลงัการเข้าร่วมสมัมนา ทา่นทราบถึงแนวโน้มการเปล่ียนแปลงหลกัสตูรใหม่
ในระดบัใด 

4.15 .616 15 

10 ทา่นคาดหวงัจะน าประโยชน์จากเนือ้หาแนวโน้มการจดัการศกึษาไปใช้ในการ
ท างาน ด้านการเรียนการสอน 

4.31 .551 9 

11 ทา่นสามารถน าความรู้ จากเนือ้หาไปประยกุต์ให้เข้ากบัหลกัสตูรใหมไ่ด้ 4.19 .576 13 
12 วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนือ้หาได้ชดัเจน 4.61 .558 1 
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ข้อที่ รายการ Mean SD. อันดับ 

การบริหารงานแบบ Cluster 

13 ทา่นมีความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการบริหารจดัการแบบ Cluster 4.25 .663 11 

14 ทา่นเห็นวา่ การปรับเปล่ียนนโยบายดงักลา่วจะสง่ผลให้การพฒันาคณุภาพ
การศกึษาในกลุม่ Cluster เปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ีดี 

4.45 .567 3 

15 ทา่นมีความตระหนกั และเห็นความส าคญัของการบริหารจดัการแบบCluster 4.43 .581 4 

16 ทา่นคิดวา่ ทา่นจะสามารถพฒันาตนเอง ให้มีทกัษะในการท างานแบบมีสว่น
ร่วมในกลุม่ Cluster 

4.37 .521 6 

รูปแบบการสัมมนา และกิจกรรมสันทนาการ 
17 ก่อนการเข้าร่วมสมัมนา ทา่นได้ทราบหวัข้อการสมัมนา และเตรียมตวัก่อน

การสมัมนาครัง้นีเ้ป็นอยา่งดี 
4.00 .707 18 

18 การรับทราบถ้อยแถลงนโยบายของคณะกรรมการบริหาร รสจ. ปีการศกึษา 
2557 

4.32 .585 8 

19 มีความพงึพอใจในกิจกรรม Thank You Party 3.95 .871 19 
20 มีความพงึพอใจตอ่รูปแบบการสมัมนาในครัง้นี ้ 4.21 .631 12 
 รวม 4.23 .388  

 
 
 

ข้อเสนอแนะ 

ส่วนของเนือ้หาในการสัมมนา 

1. ดี – ดีมาก (7) 
2. เกิดความรู้ ความเข้าใจมากขึน้ (5) 
3. ชว่งเนือ้หาของ รศ.ดร.สพุกัตร์ ดีมาก (5) 
4. เนือ้หาใกล้ตวั มีประโยชน์ สามารถน าไปพฒันาคณุภาพสถานศกึษา (3) 
5. เนือ้หาไมส่มัพนัธ์กบัเวลา (3) 
6. วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดเข้าใจได้ง่าย (2) 
7. ได้รับความรู้ในการพฒันาโรงเรียนไปสูเ่ป้าหมายการบริหารจดัการและการจดัการศกึษาในอนาคต (2) 
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8. เชิญวิทยากรระดบัชาติ/อาเซียน มาให้ความรู้ เพ่ือเปิดมมุมองแนวคิดให้กว้างขึน้ (2) 
9. ควรมีการจดัสมัมนาแยกเฉพาะระดบัปฐมวยั (2) 
10. เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนั 
11. เอกสารมีความชดัเจนดี 
12. เนือ้หาของ คณุพ่อชาตชิาย มีความตอ่เน่ือง 
13. ควรให้ความรู้แนวคดิการศกึษาคาทอลิกเพิ่มมากขึน้ 
14. การท า Workshop มีทิศทางแนวคิดท่ีตา่งกนั เน่ืองจากไม่คอ่ยได้ประชมุร่วมกนัในกลุม่ Cluster 

 
รูปแบบของการสัมมนา และสถานท่ี 

1. รูปแบบสมัมนาดี – ดีมาก มีความเหมาะสม (15) 
2. สถานท่ีสวย บรรยากาศดี เหมาะสม (7) 
3. ปัญหาเร่ืองแอร์ไมเ่ย็น (5) 
4. ควรปรับปรุงเร่ืองอาหาร อาหารไมอ่ร่อย (5) 
5. สถานท่ีห้องประชมุ ห้องพกัไมส่ะอาด (4) 
6. อาหารงาน Party ไมเ่หมาะสม มีจ านวนไมเ่พียงพอ (3) 
7. สถานท่ีไมค่อ่ยดี /  อยูไ่กลเกินไป /  ท่ีพกักบัห้องประชมุอยไูกลกนั / ระบบน า้ในท่ีพกัมีปัญหา /ผ้าขนหนูไม่

สะอาด ผ้าปท่ีูนอนเหมือนไม่ได้เปล่ียน 
 

อ่ืนๆ  

1. สมัมนาปีหน้าเสนอจดับริเวณชายทะเล / ในเขตพทัยา (2) 
2. สมัมนาปีหน้าเสนอจดั จ.กาญจนบรีุ (2) 
3. จดัปีเว้นปี และให้มีการจดัในกลุม่ Cluster แทน 
4. ควรสร้างความสมัพนัธ์ในกลุ่ม Cluster ให้มีการทกัทายรู้จกักนัยิ่งขึน้ 
5. แยกกลุม่ Cluster เชน่กลุม่ประถม กลุม่อนบุาล ให้ชดัเจน 
6. ของรางวลัน้อยมาก ควรเพิ่มให้มากขึน้เพ่ือเป็นขวญัก าลงัใจให้ ผช.ผอ. 
7. ควรมีการจดัประชมุปีละ 2 ครัง้ 
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เนือ้หาที่ต้องการส าหรับการสัมมนาในปีการศึกษาหน้า 

1. ทิศทางหลกัสตูรใหมก่บัการศกึษาของ รสจ./หลกัสตูรการศกึษาคาทอลิก (7) 
2. สมัมนาศกึษาดงูานตา่งประเทศโอกาสครบรอบ 30 ปี (4) 
3. การศกึษาคาทอลิกท่ีเน้นคณุคา่พระวรสาร /  อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (2) 
4. การประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน รสจ.  / การเตรียมเข้าสูก่ารประกนัคณุภาพภายนอกรอบ 4 (2) 
5. ตอ่ยอดจากเนือ้หาปีการศกึษานี ้ลงสูแ่นวการปฏิบตังิาน (2) 
6. มาตรฐานการศกึษาคาทอลิกกบัการบริหารกลุม่ Cluster ของ รสจ. (2) 
7. การพฒันาครู เตรียมครูในมาตรฐานท่ี 5,7 ไปสูก่ารปฏิบตัใิห้ครอบคลมุทกุโรงเรียน 
8. ยทุธศาสตร์การตลาดของโรงเรียนคาทอลิกสงักดั รสจ. 
9. นโยบาย(รายปี)ของ รสจ. ท่ีเก่ียวกบัการจดัการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั 
10. การบริหารบคุลากรในฝ่าย แนวการปฏิบตัิ การพฒันาของแตล่ะฝ่าย  
11. การแก้ไขปัญหาระหว่างครูกบัผู้ปกครอง 
12. ความชดัเจนเร่ืองระเบียบตา่งๆ ของ รสจ. ท่ีต้องปฏิบตัร่ิวมกนั 

 
 
 

*********************************************************************** 
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สรุปค่าใช้จ่ายสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจ าปกีารศึกษา 2556 
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก” 

วันที่ 22-24 เมษายน 2557 
ณ  วังยาวริเวอร์ไซดร์ีสอร์ท จ.นครนายก 

 
 
 

รายรับ 
 จาก รสจ.     300,000.- 
 คา่ลงทะเบียน     272,000.- 
       572,000.- 
 
รายจ่าย 
 คา่ท่ีพกั คา่อาหาร      405,500.- 
 คา่ของขวญั Thank  you party       30,000.- 
 คา่วิทยากร         20,000.- 
 คา่อปุกรณ์ คา่เอกสาร        29,831.- 
 อ่ืนๆ            12,936.- 
 รวม        498,267.- 

คงเหลือ         73,733.- 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจ าปกีารศกึษา 2556 
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก” 

วันที่ 22-24 เมษายน 2557 
ณ  วังยาวริเวอร์ไซดร์ีสอร์ท จ.นครนายก 

 
 

โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงวชัรินทร์ สมานจิต ผู้บริหาร 
2 บาทหลวงลือชยั จนัทร์โป๊ ผู้บริหาร 
3 มาสเตอร์พินิจ ศิโรรัตนาวาทย์ รองผู้อ านวยการ 
4 มาสเตอร์ชชัวาล อินทโุศภน รองผู้อ านวยการ 
5 คณุครูนิตยารัตน์ คชเสนา ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
6 มาสเตอร์บญุธรรม ผดงุศกัดิ์ชยักลุ ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
7 คณุครูมนต์ฤดี ศกัดิ์ค า ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
8 คณุครูเตือน ติระยะพานิชกลุ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
9 คณุครูนพวรรณ เข็มทอง ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
10 คณุครูฟองนวล วิจิตรบรรจง ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
11 คณุครูโสพิศ ฮวดวงษา หวัหน้ากลุม่งานหลกัสตูร 
12 มาสเตอร์อิศรานวุฒัน์ สมเงิน หวัหน้าฝ่ายวิชาการ (ประถม) 
13 คณุครูภทัรานิษฐ์ อทุธา หวัหน้าฝ่ายวิชาการ (มธัยมต้น) 
14 คณุครูมนสันนัท์ ศิริตนัตราภรณ์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการ (มธัยมปลาย) 
15 มาสเตอร์คมกฤษ จิตรชยันานกุลู เลขาธิการศนูย์ Global Learning Center 

16 คณุครูมรกต สทิธิผล หวัหน้างานประกนัคณุภาพ 
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โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 คณุพ่อวีระ  ผงัรักษ์ ผู้บริหาร 
2 มาสเตอร์อนิรุจน์ ไชยเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
3 คณุครูองัคณา ก าเหนิดโทน ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
4 คณุครูศรีกนัยา ข าเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
5 คณุครูเสาวณีย์ ยอดสวุรรณ์ ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 

 

 

โรงเรียนสันตภิาพ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงปรีชา สวสัดี ผู้บริหาร 
2 ซสิเตอร์ลดัดา เชยบญุ ผู้บริหาร 
3 คณุครูสจุิตรา ชุ่มช่ืน ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
4 คณุครูพรพนัธ์ บญุสมพงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
5 มาสเตอร์อาคม อินประไพ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
6 มาสเตอร์วีรศกัดิ ์ วฒันพร ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 

 

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงอนสุรณ์ พงษ์สวสัดิ์ ผู้บริหาร 
2 มาสเตอร์อภิวฒัน์ ศรีคณุ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
3 คณุครูสวุิมล ศรีจ านงค์ ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
4 คณุครูกลัยา มัง่คัง่ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
5 คณุครูนฤทยั พรประสทิธ์ิ ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
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โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงเอนก ธรรมนิต ผู้บริหาร 
2 คณุครูสวุิมล พรประภาศกัดิ ์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
3 คณุครูสมบตัิ เกษศรี ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
4 คณุครูสกุญัญา มาหา ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
5 คณุครูศศิวิมล ชยันนัทนาพร ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
6 คณุครูน า้ผึง้ จนัทร์สวุรรณ ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
7 มาสเตอร์พศวรรษ บญุฤทธิการ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาลฯ + ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมฯ 
8 คณุครูชรินทร์ทพิย์ อินทร์พามา หวัหน้าฝ่ายระดบัปฐมวยั 
9 คณุครูวรรณภา จนัทสอน หวัหน้าฝ่ายระดบัปฐมวยั 
10 คณุครูฝนทพิย์ เกิดฉาย หวัหน้าฝ่ายระดบัปฐมวยั 

 

 

โรงเรียนดาราจรัส 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงมานพ ปรีชาวฒุิ ผู้บริหาร 
2 บาทหลวงชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้บริหาร 
3 คณุครูจินดาพร นพพะ รองผู้อ านวยการ + ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
4 คณุครูเทพี ชฤูทธ์ิ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
5 คณุครูพรทพิย์ กาญจนกลุ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
6 คณุครูศรินญา ศรเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
7 คณุครูนฤมล รุ่งหรัิญ ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
8 คณุครูนิธิรัตน์ ปานอ า ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
9 คณุครูรสสคุนธ์ เหลาไชย ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
10 คณุครูปราณี พึง่เจริญ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
11 คณุครูจฬุาลกัษณ์ ตนัเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
12 คณุครูกลอยใจ บญุเงิน ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
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โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงจิรพนัธ์ สจุิรานธุรรม ผู้บริหาร 
2 ซสิเตอร์จ าเนียร บญุทนั ผู้บริหาร 
3 คณุครูวิไลวรรณ อาจวารินทร์ รองผู้อ านวยการ 
4 มาสเตอร์เกษมสขุ วรสขุ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
5 คณุครูอารีรัตน์ ขมเลก็ ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
6 คณุครูนงลกัษณ์ กปัปิยบตุร ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
7 มาสเตอร์ณรงค์ฤทธ์ิ อินกณุา ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
8 คณุครูสวุรรณี กู้ชาติ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
9 คณุครูกิตติมา บญุช่วย ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 

 

โรงเรียนชุมชนพัฒนา 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 คณุครูวิมล ร่วมจิตร์ ผู้บริหาร 
2 คณุครูศรีอมัพร หรัิญโรจน์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
3 คณุครูชลอ น า้นวล ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
4 คณุครูวรรณี มีมุ่งกิจ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 

 

โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงวิศิษฏ์ วิเศษเธียรกลุ ผู้บริหาร 
2 คณุครูฌานิพฒัพ์ มีมุ่งกิจ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
3 คณุครูบญุทพิา นชุพงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
4 มาสเตอร์วาทติ พรหมด ารง ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
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โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดนิแดง 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงบรรจง พานพุนัธ์ ผู้บริหาร 
2 ซสิเตอร์ดวงแข รัตโนภาส ผู้บริหาร 
3 คณุครูกฤษณา คงทน ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
4 คณุครูสายใจ ฉายแสงเดือน ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
5 คณุครูเรณ ู สืบบตุร ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
6 คณุครูสวุรรณา ไฝศิริ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
7 คณุครูกญัญ์วรา นราพนัธ์ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
8 คณุครูเยาวรัช จลุมณฑล ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
9 คณุครูกลัยา วลัลภานรัุตน์ หวัหน้าฝ่ายระดบัปฐมวยั 

 

 

โรงเรียนเทวรักษ์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงปรีชา สกลุอ่อน ผู้บริหาร 
2 บาทหลวงสมพร มีมุ่งกิจ ผู้บริหาร 
3 ซสิเตอร์กลัยา ยตุิธรรม ผู้บริหาร 
4 คณุครูแก้วตา เทียบแก้ว ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
5 คณุครูสายใจ พทุธไทย ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
6 คณุครูยวุดี บนัลือวงศ์ ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
7 มาสเตอร์สรวชัร สรรเพ็ชร์ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
8 คณุครูบาหยนั เชาวน์ดี ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
9 คณุครูนวลจนัทร์ สกลุแสง ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
10 คณุครูดารา ลีทอง หวัหน้าฝ่ายระดบัปฐมวยั 
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โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงสดุเจน ฝ่นเรือง ผู้บริหาร 
2 ซสิเตอร์จ านนัท์ ไพรงาม ผู้บริหาร 
3 คณุครูกนกศรี ไหลไผ่ทอง  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
4 คณุครูมยรุา สภุาพิชยั ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
5 คณุครูพีรวรรณ ลีนะเปสนนัท์ ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
6 คณุครูอรัญญา วุ้นวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
7 คณุครูพรพรรณ อศัวชาญชยั ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
8 คณุครูนิตยา ทองสนธิ ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 

 

 

โรงเรียนปัญจทรัยพ์ มีนบุรี 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงยอด เสนารักษ์ ผู้บริหาร 
2 บาทหลวงอนสุรณ์ พงศ์ศิริพฒัน์ ผู้บริหาร 
3 บาทหลวงเสกสรร สวุิชากร ผู้บริหาร 
4 คณุครูชวิศา กลิน่จนัทร์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
5 คณุครูศิวาพร วงษ์มา ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
6 คณุครูองัครินทร์ ลอ่กา ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
7 มาสเตอร์สชุาติ  กรีแก้ว ผู้ช่วยผ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
8 คณุครูอปัสรสนีิ ว่องไว ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
9 คณุครูรุจิกาญจน์ การิกาญจน์ ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
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โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงนภา กู้ชาติ ผู้บริหาร 
2 มาสเตอร์สพุรรณ สวุิชากร ผู้อ านวยการ 
3 คณุครูชลุีพร เพาะบญุ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
4 คณุครูภาวีพร บญุปลกู ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
5 คณุครูเพ็ญทพิย์ เสนารักษ์ ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
6 มาสเตอร์สมจิตร์ ษรสกลุทรัพย์ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 
7 คณุครูพรทพิย์ แซเ่ตียว ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
8 คณุครูวรรณศิริมงคล บวับตุรดี ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 

 

 

โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 คณุครูยพุิน ฉนัทพิริยกลุ ผู้อ านวยการ 
2 คณุครูสวุรรณา เอีย้วเฮง ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
3 คณุครูจิราภรณ์ สวุิชากร ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรม 

 
 

สถานรับเลีย้งเดก็บ้านยอแซฟพทิักษ์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพฒัน์ ผู้บริหาร 
2 คณุครูนภคภร ท าเนียบ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูรและงานวิชาการ 
3 คณุครูดวงเดือน นกเหมือน ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
4 คณุครูอลสิา สขุพฒัน์ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
5 คณุครูภทัรินทร์ หยองโก ผู้ช่วยฝ่ายบริการ และกิจการนกัเรียน 
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โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงนนัทพล สขุส าราญ ผู้บริหาร 
2 บาทหลวงเศกสม กิจมงคล ผู้บริหาร 
3 ซสิเตอร์วนัเพ็ญ ไชยเผือก ผู้บริหาร 
4 คณุครูแสงเดือน จิตตวิกลู ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
5 คณุครูศิริพร เก็จมะยรู ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร (แทน) 
6 มาสเตอร์อายวุฒัน์ โสนน้อย ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
7 คณุครูอนชุน์ เกิดปราง ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 
8 คณุครูเทพทอง ทองเหลือง หวัหน้าฝ่ายระดบัปฐมวยั 
9 คณุครูช าเรือง สีสม ผู้ช่วยฝ่ายบริการและกิจการนกัเรียน (แทน) 

 

 

โรงเรียนศรีหฤทัย 

ล าดับที่ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 

1 บาทหลวงสมศกัดิ์ พรประสทิธ์ิ ผู้บริหาร 
2 บางหลวงสมภพ แซโ่ก ผู้บริหาร 
3 มาสเตอร์ปรัตถกร รติฤทยาวงศ์ รองผู้อ านวยการ 
4 คณุครูบญุรอย เฮงฮวด รองผู้อ านวยการ 
5 มาสเตอร์เอกชยั นามวงษ์ ผู้ช่วยฝ่ายบริหารหลกัสตูร และงานวิชาการ 
6 มาสเตอร์นฤทธ์ิ นิลโกศล ผู้ช่วยฝ่ายส านกับริหาร 
7 คณุครูปริญดา หอมสวสัดิ์ ผู้ช่วยฝ่ายธรุการการเงิน 
8 มาสเตอร์กฤษฎา ภานพุนัธ์ ผู้ช่วยฝ่ายสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม 
9 คณุครูจารุณี คงอินทร์ ผู้ช่วยฝ่ายอภิบาล และแพร่ธรรม 

 

 

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