




สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2556
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 21-24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก
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สัมมนาผู้บริหาร ผูช้ ่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2556
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก”
วันที่ 22-24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก

โดย
สานักเลขาธิการ รสจ.

โครงการสัมมนาผูบ
้ ริหารและผู้ชว่ ยผูบ
้ ริหาร รสจ. ประจาปี
ตามแผนงานด้านบริหารจัดการ เป้าหมายกลยุทธ์ขอ้ 5
ภายใต้แผนกลยุทธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2552-2556
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คานา
เอกสารฉบับนี ้ เป็ นสรุ ปรายงานการสัมมนาประจาปี การศึกษา 2556 ตามแผนกลยุทธ์ รสจ. ปี
การศึกษา 2552-2556 เป้าหมายกลยุทธ์เรื่ อง รสจ.พัฒนาผู้ช่วยผู้อานวยการให้ มีความรู้ความสามารถในการบริ หาร
จัดการ ร่วมบริหารจัดการกับผู้บริหารเต็มความสามารถ ซึง่ สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์ เรื่ องการบริ หารจัดการศึกษาให้ มี
คุณภาพ
เนือ้ หาการสัมมนาประจาปี การศึกษา 2556 คือ “การบริ หารโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก” ตลอดการสัมมนาในครัง้ นี ้ ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน คณะกรรมการจัดงานรวมถึงผู้มีสว่ นร่วมทุกท่าน

สานักเลขาธิการ รสจ.
30 เมษายน 2557
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สารบัญ

คานา
สารบัญ
โครงการ
ตารางเวลา
ส่ วนที่ 1 : การประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการ รสจ. ประจาปี การศึกษา 2556
 บันทึกการประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการ รสจ. ปี การศึกษา 2556
ส่ วนที่ 2 : เนือ้ หา สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปี การศึกษา 2556
 แผนกลยุทธ์ โดย บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
 การบริหารโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
โดย พระคุณเจ้ าสิริพงษ์ จรัสศรี
 แนวโน้ มหลักสูตรใหม่ โดย รศ.ดร.สุพกั ตร์ พิบลู ย์
 การบริหารงานแบบ Cluster โดย บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริ ญ
 นโยบายสภาสงฆ์ เรื่ อง “การบริหารจัดการศึกษาแบบกลุม่ ” โดย
บาทหลวงยอด เสนารักษ์
ส่ วนที่ 3 : ภาคผนวก สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปี การศึกษา 2556
 วจนพิธีกรรมเปิ ด
 สรุปประเมินผลการสัมมนา
 สรุปค่าใช้ จา่ ย
 รายชื่อผู้เข้ าร่วม
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หน้ า
5
7
9
13
17
33
39
47
53
59
65
69
73
75

-8-

แบบเสนอโครงการสังฆมณฑลจันทบุรี
ปี งบประมาณ 2013
1. ชื่อโครงการสัมมนาประจาปี รสจ. เรื่ อง“การบริ หารโรงเรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก” ฝ่ าย บริ หาร

จัดการ
2. นโยบายปฏิบัตดิ ้ าน บริหารการศึกษา
สอดคล้ องกับวิสัยทัศน์ (เรื่ อง)
บริหารจัดการศึกษา
พันธกิจ(เรื่ อง) ส่งเสริมให้ ผ้ บู ริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยกระดับมาตรฐานผู้ช่วยผู้อานวยการให้ มี
ส่วนร่วมในการบริ หารจัดการ
3. ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการบริ หาร รสจ.
หน่ วยงานที่รับผิดชอบ รสจ.
4. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่ ระยะเวลาเริ่มต้ น ……/……/…… ระยะเวลาสิ ้นสุด ……/……/……
 โครงการต่อเนื่อง ทุกๆ สิ ้นปี การศึกษา วันที่ 21-24 เมษายน 2557

5. หลักการและเหตุผล
การศึก ษาในปั จ จุบัน ได้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพัฒ นาอย่า งต่อ เนื่ อ ง ดัง นัน้ โรงเรี ย นคาทอลิ ก
สัง กัดสัง ฆมณฑลจันทบุรีซึ่ง เป็ นองค์กรหนึ่ง ที่ ดาเนินงานด้ านการจั ดการศึกษาจึงต้ องมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา กลไกหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาองค์กรก็คือ “บุคลากร” โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้านการ
บริ หาร จาต้ องมีวิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนันโรงเรี
้
ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรี จึงจัดให้ มีการสัมมนาประจาปี รสจ. เพื่อพัฒนาทักษะด้ านการบริหารแก่บคุ ลากรอันจะส่งผลต่อการบริ หาร
จัดการองค์กรให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาทักษะและวิสยั ทัศน์ในการบริหารการศึกษาแก่บคุ ลากรระดับผู้บริหาร รสจ.
6.2 เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็ นทีมของบุคลากรระดับผู้บริหาร รสจ.
6.3 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนให้ ตรงตามหลักสูตรใหม่
6.4 เพื่อผู้บริหารเกิดความรู้ความเข้ าใจในการบริหารงานแบบ Cluster
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 บุคลากรระดับผู้บริหารรสจ. จานวน 150 คน
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7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 บุคลากรในระดับผู้บริ หารรสจ. มีทกั ษะและวิสยั ทัศน์ในการบริ หารการศึกษา
7.2.2 บุคลากรในระดับผู้บริหาร รสจ. มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม และบริหารทีมงานได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
8. ขัน้ ตอนและระยะเวลา
8.1 ขันตอนการด
้
าเนินการ
1) ขันเตรี
้ ยมการ
- กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
- จัดหาสถานที่ / วิทยากร
2) ขันด
้ าเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดรูปแบบในการสัมมนา
- เตรี ยมการสัมมนา
- ดาเนินการสัมมนา
3) ขันสรุ
้ ปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผล
8.2 ตารางการปฏิบัติ
ระยะเวลาดาเนินการ
ขันกิ
้ จกรรม/ขันตอน
้
งาน
ปี 2013
ปี 2014
การปฏิบตั งิ าน
คิดเป็ นร้ อยละ
พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

1. ขันเตรี
้ ยมการ
- กาหนดระยะเวลา
- จัดหาสถานที/่ วิทยากร

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

5
15

2. ขันด
้ าเนินการ
- ประชุมกาหนด
รูปแบบการสัมมนา
- เตรี ยมการสัมมนา
- ดาเนินการสัมมนา
3. ชันสรุ
้ ปและ
ประเมินผล
- สรุปและประเมินผล

10
10
50

10
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9. สถานที่ดาเนินการ
วังยาวรี สอร์ ท จ.นครนายก
10. ทรั พยากรที่ต้องการ
10.1 งบประมาณ
300,000
บาท
10.2 บุคลากร
บุคลากรระดับผู้บริหารและผู้ชว่ ยผู้บริหาร รสจ.
10.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่ องมือ อุปกรณ์สานักงาน,โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม
11. การประเมินโครงการ(เช่น การสัมมนาสงฆ์,จากแบบสอบถาม,โดยคณะกรรมการฯ และอื่น ๆ)
ประเมินจากแบบสอบถามการเข้ าร่วมการสัมมนาประจาปี
12. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
12.1 ผู้บริหาร รสจ. มีทกั ษะและวิสยั ทัศน์ในการบริหารการศึกษา
12.2 ผู้บริหาร รสจ. มีทกั ษะในการทางานเป็ นทีม และบริ หารทีมงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
12.3 โรงเรี ยน รสจ. มีแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรใหม่
12.4 โรงเรี ยน รสจ. มีการทางานเป็ นทีม และมีเครื อข่ายการบริ หารที่มนั่ คงแบบ Cluster
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ตารางเวลาสั ม มนาผู้ บ ริ ห าร ผู้ ช่ ว ยผู้ บ ริ ห าร รสจ. ประจาปี ก ารศึ ก ษา 2556
เรื่ อ ง การบริ ห ารโรงเรี ย นตามมาตรฐานการศึ ก ษาคาทอลิ ก
วั น ที่ 22-24 เมษายน 2557
ณ วั ง ยาวริ เ วอร์ ไ ซด์ รี ส อร์ ท จ.นครนายก

ว/ด/ป

เวลา
10.00 – 15.30 น.

หัวข้ อ
ประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการ รสจ.
10.00 – 12.00 น. แผนกลยุทธ์
13.00 – 15.30 น. แนวทางการพัฒนา รสจ. ปี 2557
งบประมาณปี 2557
มิสซาประจาวัน
ลงทะเบียน/ Coffee Break
แผนกลยุทธ์ รสจ.
อาหารเทีย่ ง
แผนกลยุทธ์ รสจ.

วิทยากร
คณะกรรมการบริ หาร
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ ศิริ
คุณพ่อมานพ ปรี ชาวุฒิ

คณะกรรมการบริ หาร รสจ.

15.30 น. – 16.00น.
16.00 น. – 17.30น.
17.30 น. – 21.00 น.
07.00 น. – 09.00 น.

ประชุมผู้บริ หาร (แยก Cluster)
Coffee Break
วจนพิธีกรรมเปิ ด/ พระสังฆราช พบ รสจ.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
มิสซาประจาวัน / อาหารเช้ า

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. – 17.30น.
18.00 น.
07.30 น. – 08.30 น.

แนวโน้ มหลักสูตรใหม่
Coffee Break
แนวโน้ มหลักสูตรใหม่
อาหารเทีย่ ง
การบริ หารงานแบบ Cluster
Coffee Break
Workshop การบริ หารงานแบบ Cluster
Thank you party
อาหารเช้ า

รศ.ดร.สุพกั ตร์ พิบลู ย์

08.30 น. – 09.30 น.

นโยบายการบริ หารงานแบบ Cluster

คุณพ่อยอด เสนารักษ์

09.30 น. – 10.00 น.

Coffee Break

10.00 น. – 11.00 น.

สรุปเนื ้อหาการสัมมนา

คณะกรรมการบริ หาร

11.00 น. – 12.00 น.

มิสซาปิ ดการสัมมนา

คุณพ่อลือชัย จันทร์ โป๊

12.00 น.

อาหารเทีย่ ง/ เดินทางกลับ

วันจันทร์ ที่
21เม.ย. 57
08.30 น.
09.00 น.
10.00 น. – 12.00น.
12.00 น. – 13.30น.
วันอังคารที่
22เม.ย. 57 13.30 น. – 15.30น.
13.30 น. – 15.30น.

วันพุธที่ 23
เม.ย. 57

วันพฤหัสที่
24เม.ย. 57
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คุณพ่อนันทพล สุขสาราญ
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ ศิริ
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ ศิริ

พระคุณเจ้ าสิริพงษ์ จรัสศรี
คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์ ศิริพฒ
ั น์

รศ.ดร.สุพกั ตร์ พิบลู ย์
คุณพ่ออภิสทิ ธิ์ กฤษเจริ ญ
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ ศิริ
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ส่วนที่ 1 : การประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการ รสจ. ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 เดือนเมษายน พ.ศ.2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการ รสจ.
สามัญประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 21 เมษายน 2557
ณ วังยาวริเวอร์ไชด์ จ.นครนายก
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. คุณพ่อลือชัย
2. คุณพ่อวิศษิ ฎ์
3. คุณพ่อจิรพันธ์
4. คุณพ่อมานพ
5. คุณพ่อบรรจง
6. คุณพ่อชาติชาย
7. คุณพ่อเอนก
8. คุณพ่อวัชรินทร์
9. คุณพ่อวีระ
10. คุณพ่อปรี ชา
11. คุณพ่อสมศักดิ์
12. คุณพ่อสุดเจน
13. คุณพ่อประสาน
14. คุณพ่อนภา
15. คุณพ่อเศกสม

จันทร์ โป๊
วิเศษเธียรกุล
สุจิรานุธรรม
ปรี ชาวุฒิ
พานุพนั ธ์
พงษ์ศริ ิ
ธรรมนิต
สมานจิต
ผังรักษ์
สกุลอ่อน
พรประสิทธิ์
ฝ่ นเรื อง
พงศ์ศริ ิพฒ
ั น์
กู้ชาติ
กิจมงคล

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
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คุณพ่ออนุสรณ์
คุณพ่อสมภพ
คุณพ่อเสกสรร
คุณพ่อสมพร
คุณพ่อปรี ชา
คุณพ่ออนุสรณ์
คุณพ่อนันทพล
ซิสเตอร์ จาเนียร
ซิสเตอร์ จานันท์
ซิสเตอร์ วนั เพ็ญ
ซิสเตอร์ ดวงแข
ซิสเตอร์ กลั ยา
ซิสเตอร์ ลดั ดา
มาสเตอร์ สชุ าติ
คุณครูวิมล

พงษ์ สวัสดิ์
แซ่โก
สุวิชากร
มีมงุ่ กิจ
สวัสดี
พงศ์ศริ ิพฒ
ั น์
สุขสาราญ
บุญทัน
ไพรงาม
ไชยเผือก
รัตโนภาส
ยุตธิ รรม
เชยบุญ
กรี แก้ ว
ร่วมจิตร์

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้ งให้ ทราบ
1.1 ประธานกล่าวทักทายคณะกรรมการ รสจ. ชี ้แจงตารางเวลาการสัมมนาประจาปี ในแต่ละช่วงตลอด
การสัมมนาครัง้ นี ้
1.2 สภาการศึกษาคาทอลิกจะทาหนังสือ ขอความร่วมมือโรงเรี ยนส่งรายชื่อบุคลากรด้ านการศึกษา
1.3 เงินอุดหนุนรัฐบาล รัฐอุดหนุนอนุบาล 9,300 ประถม 9,500 มัธยมต้ น 13,000 มัธยมปลาย 13,441
บาท ต่อปี และคงจะมีแนวทางในอนาคตในเรื่ องการเก็บค่าเทอมเพิ่ม
1.4 การสอบบรรจุครู ขอให้ โรงเรี ยนตรวจสอบการไปสอบบรรจุครู ของบุคลากรในโรงเรี ยน
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั ง้ ที่ผ่านมา
ผ่ านวาระ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 แผนกลยุทธ์ รสจ. ปี การศึกษา 2557-2561
ร่ าง แผนกลยุทธ์ รสจ. ปี การศึกษา 2557-2561
วิสัยทัศน์ รสจ.
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเด่น
เน้ นคุณภาพโรงเรี ยนมาตรฐานแบบคริสต์
มุง่ ผลสัมฤทธิ์แบบองค์รวม
ประเด็น พิจารณ์ ร่าง แผนกลยุทธ์ / อภิปราย / วิสยั ทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมายกลยุทธ์
คุณพ่อชาติชาย ชี ้แจงร่าง แผนกลยุทธ์
กรอบแนวคิดและกระบวนการในการจัดทาแผนกลยุทธ์
 อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 แผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ. 2001-2015
 มาตรฐานการศึกษาเพื่อการศึกษา
กิจกรรม Focus Group ระดับผู้บริหารสังฆมณฑล
คณะกรรมการร่ วมพิจารณ์ แผนกลยุทธ์
วิสัยทัศน์
อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุง่ สัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม
ที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และจะประกาศใช้ ในปี การศึกษา 2557 ต่อไป
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3.2 การบริหารงานแบบ Cluster
1. Cluster กรุงเทพฯ ประกอบด้ วย
 โรงเรี ยนคริสตสงเคราะห์
 โรงเรี ยนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
 โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์ ดินแดง
 โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์ มีนบุรี
2. Cluster สระแก้ ว ประกอบด้ วย





โรงเรี ยนดาราสมุทร สระแก้ ว
โรงเรี ยนชุมชน พัฒนา
โรงเรี ยนดาราสมุทร อรัญประเทศ
โรงเรี ยนเทวรักษ์

 โรงเรี ยนศรี หฤทัย
 สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านยอแซฟพิทกั ษ์
3. Cluster หัวไผ่ ประกอบด้ วย
 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์
 โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์
 โรงเรี ยนสันติภาพ
 โรงเรี ยนดาราจรัส
4. Cluster ชลบุรี ประกอบด้ วย




โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
โรงเรี ยนดาราสมุทรศรี ราชา




อนุบาลโสตพัฒนา
มารี ย์เนอสเซอรี่

ที่ประชุม รับหลักการ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ข้ อตกลงร่ วมกันตลอดปี การศึกษา 2556
รายการ
สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
คณะกรรมการฝ่ ายฯ ปี การศึกษา
1. คุณพ่อลือชัย จันทร์ โป๊
ประธาน
2556-2558
2. คุณพ่อวิศษิ ฎ์ วิเศษเธียรกุล รองประธาน
3. คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม เลขาธิการ
4. คุณพ่อมานพ ปรี ชาวุฒิ
เหรัญญิก
5. คุณพ่อบรรจง พานุพนั ธ์
คณะกรรมการบริ หาร
6. คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศริ ิ
คณะกรรมการบริ หาร
7. คุณพ่อเอนก ธรรมนิต
คณะกรรมการบริหาร
ฝ่ ายบริหารจัดการ

คณะกรรมการบริ หาร

ฝ่ ายงานประกันคุณภาพ
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศริ ิ
1. คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร
2. คุณพ่อนันทพล สุขสาราญ
3. คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์ศริ ิ พฒ
ั น์
ฝ่ ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ รสจ.
คุณพ่อลือชัย จันทร์ โป๊ / คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม
1. คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร
ฝ่ ายอัตลักษณ์ รสจ.
คุณพ่อบรรจง พานุพนั ธ์ / คุณพ่อชาติชาย พงษ์ ศริ ิ
1. คุณพ่อทวี อานามวัฒน์
2. คุณพ่อนันทพล สุขสาราญ
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คุณพ่อวิศษิ ฎ์ วิเศษเธียรกุล / คุณพ่อมานพ ปรี ชาวุฒิ
1. คุณพ่อวัชรินทร์ สมานจิต
2. คุณพ่อนภา กู้ชาติ
3. คุณพ่อสุดเจน ฝ่ นเรื อง
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รายการ

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณพ่อเอนก ธรรมนิต
1. คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์ สวัสดิ์
2. คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์ ศริ ิพฒ
ั น์
3. คุณพ่อปรี ชา สวัสดี
ฝ่ ายสัมพันธ์ ชุมชน
1. คุณพ่อสมพร
2. คุณพ่อสมภพ
3. คุณพ่อปรี ชา

การบริหารจัดการ

คุณพ่อลือชัย จันทร์ โป๊
มีมงุ่ กิจ
แซ่โก
สกุลอ่อน

ในปี การศึกษา 2556 มีข้อตกลงร่วมในเรื่ องการบริ หารงานร่วมกันเป็ น
กลุม่ Cluster เพื่อช่วยเหลือซึง่ กันและกันทังในด้
้ านการบริหารจัดการ
ทัว่ ไป ด้ านวิชาการ ด้ านทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนการจัดอบรม
พัฒนาความรู้ โดยแบ่งเป็ น 4 Cluster คือ
1. Cluster กรุงเทพฯ ประกอบด้ วย
 โรงเรี ยนคริสตสงเคราะห์
 โรงเรี ยนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
 โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์ ดินแดง
 โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์ มีนบุรี
2. Cluster สระแก้ ว ประกอบด้ วย
 โรงเรี ยนดาราสมุทร สระแก้ ว
 โรงเรี ยนชุมชน พัฒนา
 โรงเรี ยนดาราสมุทร อรัญประเทศ
 โรงเรี ยนเทวรักษ์
 โรงเรี ยนศรี หฤทัย
 สถานรับเลี ้ยงเด็กบ้ านยอแซฟพิทกั ษ์
3. Cluster หัวไผ่ ประกอบด้ วย
 โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์
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รายการ

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
 โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์
 โรงเรี ยนสันติภาพ
 โรงเรี ยนดาราจรัส
4. Cluster ชลบุรี ประกอบด้ วย
 โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์
 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
 โรงเรี ยนดาราสมุทรศรี ราชา
 โรงเรี ยนอนุบาลโสตพัฒนา
 มารี ย์เนอสเซอรี่

โครงการงบประมาณ
การบริหารการเงิน รสจ.

โครงการงบประมาณปี การศึกษา 2556
ในปี การศึกษานี ้ทางสังฆมณฑลพิจารณาอนุมตั งิ บประมาณ ของ
รสจ. 34 งาน โครงการ กิจกรรม ด้ วยเงินงบประมาณ จานวน
5,737,000 บาท
การบริหารการเงิน รสจ.
เพื่อให้ กองทุน รสจ. เติบโตขึ ้น
ปี การศึกษา 2556 โรงเรี ยนจะจ่ายเงินสะสมดังนี ้คือ 400 300
และ 200 ตามขนาดของโรงเรี ยน โดยจะจัดสรรเงินดังกล่าว คือ
60:40 (กองทุน 60 สมทบงบบริหาร 40) ตามอัตราดังต่อไปนี ้
1. ดาราสมุทร ศรี ราชา
400
2. ปญจทรัพย์ ดินแดง
400
3. ปรี ชานุศาสน์
400
4. วัฒนานุศาสน์
400
5. คริสตสงเคราะห์
400
6. ดาราจรัส
400
7. เทวรักษ์
300
8. ศรี หฤทัย
300
9. ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
300
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รายการ
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
ปั ญทรัพย์ มีนบุรี
ชุมชนพัฒนา
ดาราสมุทร สระแก้ ว
สันติภาพ
ดาราสมุทร อรัญประเทศ
ประชาสงเคราะห์
มารี ย์เนอสเซอรี่
อันตนเนอสเซอรี่
ยอแซฟพิทกั ษ์ เนอสเซอรี่
อนุบาลโสตพัฒนา

300
300
300
200
200
200
200
200
200
200

โดยทังนี
้ ้การจ่ายเงินสมทบในอัตรา 40: 60 ในระยะเวลา 5 ปี เริ่ ม
ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2555 เป็ นต้ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะนานโยบาย
นี ้มาทบทวนใหม่ในปี การศึกษา 2559
งานประกันคุณภาพ

การประกันคุณภาพภายในของปี การศึกษา 2557 เป็ นการสอบทาน
กากับติดตาม เยี่ยมเยียน นิเทศ กระบวนประเมินคุณภาพภายในของ
โรงเรี ยน แบบ Clinic โดยจัดเป็ นกลุม่ Cluster

งานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ จุดเน้ นของปี การศึกษา 2556

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 การเผยแพร่โรงเรี ยนมาตรฐานสากล
 การพัฒนาครู 8 กลุม่ สาระ + ปฐมวัย
ภาษาไทย
โรงเรี ยนเทวรักษ์
คณิตศาสตร์ โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์
โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา
วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนดาราสมุทร ศรี ราชา
ศิลปะ
โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์
สุขศึกษา
โรงเรี ยนคริสตสงเคราะห์
สังคมศึกษา โรงเรี ยนดาราจรัส
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รายการ

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
7. การงานอาชีพ โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์
8. ภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์ ดินแดง
9. ปฐมวัย
โรงเรี ยนดาราสมุทร อรัญประเทศ
มีข้อเสนอ
ให้ กาหนดทีมงานพระสงฆ์/ ผู้อานวยการ/ ผู้ชว่ ยผู้อานวยการฝ่ าย
วิชาการ/หัวหน้ าหมวด ให้ รับผิดชอบในแต่ละกลุม่ สาระ

การปรับขึน้ เงินเดือนตามนโยบาย
รัฐบาล

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปรับเงินเดือน จึงได้ มีมติเห็นควรให้ มีการ
ปรับเงินเดือนครูและบุคลากรในโรงเรี ยนตามอัตราใหม่ที่ทางราชการ
กาหนด จึงกาหนดหลักการปรับเงินเดือนครูและบุคลากรในทุกวุฒิ
การศึกษาตังแต่
้ มี.ค. 2557 ดังนี ้
ตารางการปรับเงินเดือน ตาราง 2
เงินเดือนที่ต่ากว่ าวุฒิ ก.พ.

เพิ่มขัน้

จานวนเงิน

ขันละ
้ 300

อายุงาน
0-3 ปี

-

-

4-5 ปี

0.5

150

6-7 ปี

1

300

8-9 ปี

1.5

450

10 ปี ขึ ้นไป

2

600

2-10 ปี

1.5

450

11-20 ปี

2

600

21 ปี ขึ ้นไป

2.5

750

เงินเดือนที่สูงกว่ าวุฒิ ก.พ.
อายุงาน
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รายการ
1.
2.

3.
4.

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
คานวณเงินเดือนตามตารางที่ 2
ดาเนินการจ่ายเงินเดือนในอัตราใหม่ให้ กบั ครูเมื่อมีเงินอุดหนุน
มา
ป. เอก
20,000
ป.โท
16,400
ป.บัณฑิต
14,100
ป.ตรี
13,300
ปวส
10,200
ปวช
8,300
ม.ต้ น/ ปลาย 7,590
กรณีที่เงินอุดหนุนรายหัวมาไม่ครบ ให้ โรงเรี ยนดาเนินการ
จ่ายตามหลักการข้ างต้ น
กรณีมีครูลาออกก่อนเงินอุดหนุนค่าครองชีพ และเงินอุดหนุน
รายหัวจะโอนมา ให้ ดาเนินการดังนี ้
 ค่ าครองชีพ ให้ จา่ ยให้ กบั ครูที่ลาออก เนื่องจากรัฐให้
ตามจานวนครู

 เงินอุดหนุนรายหัว ไม่ต้องจ่ายให้ กบั ครูที่ลาออก
เนื่องจากรัฐให้ มาตามจานวนนักเรี ยน
5. ประเด็นเงินเรี ยนฟรี 15 ปี ที่มาไม่ครบ ให้ ดาเนินการตาม
จานวนเงินที่ได้ รับมา เฉลี่ยเท่ากับจานวนนักเรี ยน แล้ วแจ้ ง
ผู้ปกครอง
เงินสะสมกองทุนสงเคราะห์ ครู
ของผู้บริหาร

ในหลักการเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ครู ของผู้บริหารพระสงฆ์
12% เมื่อผู้บริ หารพระสงฆ์สิ ้นสุดการเป็ นครูให้ ถือว่าเงินดังกล่าวเป็ น
ของสังฆมณฑล

ผู้อานวยการฆราวาส

เสนอให้ ทกุ โรงเรี ยนดาเนินการสรรหา และแต่งตังรองผู
้
้ อานวยการ
ภายในภาคเรี ยน 1 ปี การศึกษา 2557 โดยขอให้ สง่ รายชื่อให้ กบั รสจ.
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รายการ

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัตริ ่ วมกัน
ภายในเดือน สิงหาคม 2557
โดยจะพิจารณาเนื ้อหาการอบรมจากหน่วยงานราชการภายนอก
ที่มีมาตรฐาน และให้ พระสงฆ์ผ้ บู ริหารรุ่นน้ องเข้ าร่วมอบรมด้ วย

รางวัลครู ดีมีคุณภาพ

ได้ รับหลักการให้ เปลี่ยนรางวัลครูดี ครูเก่ง รสจ. เป็ น ครูดีมีคณ
ุ ภาพ
ซึง่ จะประกาศใช้ ในปี การศึกษา 2557 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1.1 เพื่อสร้ างขวัญและกาลังใจให้ กบั ครู
1.2 เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติครูที่ปฏิบตั ิตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู
1.3 เพื่อเป็ นแบบอย่าง เสริมสร้ างศรัทธา และความเชื่อถือใน
วิชาชีพครูให้ เป็ นที่ประจักษ์แก่สงั คม

แผนกลยุทธ์ รสจ.

ในปี การศึกษา 2556 แผนกลยุทธ์ฉบับปี การศึกษา 2552-2556 จะ
หมดลง และได้ ดาเนินการจัดทาร่าง แผนกลยุทธ์ ฉบับปี การศึกษา
2557-2561 โดยจะประกาศใช้ ในโอกาสสัมมนาประจาปี การศึกษา
2556

ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สรุปรายงานการเงิน ปี การศึกษา 2556
เงินกองทุนปี การศึกษา 2556
กองทุน รสจ.คงเหลือ ณ ปั จจุบัน ปี การศึกษา 2555 ( ณ 30 เม.ย. 56)
บวก เงินสะสมกองทุน รสจ. ปี 2556
กองทุน รสจ.คงเหลือ ณ ปั จจุบัน

62,474,955.00
4,598,190.00
67,073,145.00

งบบริหาร
บวก เงินสมทบงบบริหารปี การศึกษา 2556
ดอกเบี ้ยรับ ปี 2556 (รสจ. 1-2-3-4)
รวม
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3,065,460.00
1,887,433.00
4,952,893.00

หัก ค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ตามงาน โครงการ กิจกรรม 6 ฝ่ าย

3,747,384.00

งบบริหารคงเหลือ

1,205,509.00
รวม รสจ. 1-3-4 (ตามสมุดบัญชี)

รายงานบัญชีสวัสดิภาพ บัญชี รสจ. 2
ยอดคงเหลือปี การศึกษา 2555 ยกมา
บวก
เงินคืนค่ารถ รสจ. (ครัง้ ที่ 1)
คืนค่าทัศนศึกษา ปี 2554
คงเหลืองบบริหารปี 2555
ส่วนต่างค่าประกันอุบตั เิ หตุปีการศึกษา 2552
ส่วนต่างค่าประกันอุบตั เิ หตุปีการศึกษา 2553
คืนภาษีรถยนต์ (10/2/57)
ค่ารถฟอร์ ด (4/3/57)
ฝากทัศนศึกษา
รวม

68,278,654.00

5,493,287.00
240,646.00
428,000.00
618,049.00
485,770.00
185,874.00
72,270.00
120,000.00
300,000.00

2,450,609.00
7,943,896.00

ที่ประชุมรับทราบ
4.3 ความเคลื่อนไหวเรื่องการก่ อสร้ าง
 ศรี หฤทัย
คุณพ่อสมภพ รายงานความคืบหน้ าเรื่ องการก่อสร้ างโรงเรี ยน โดยได้ ดาเนินการรื อ้ ถอนอาคาร
เรี ยนหลังเก่า และเคลียร์ พื ้นที่เรี ยบร้ อย ลงหมุด ดาเนินการขอไฟฟ้า
 เทวรักษ์
ได้ ดาเนินการก่อสร้ างอาคารหอประชุมและต่อเติมหลังคาคลุมอาคารอนุบาล จานวนนักเรี ยนมี
เพิ่มมากขึ ้นในปี การศึกษาหน้ า มีสภาพคล่องการเก็บค่าธรรมเนียมเรี ยน จานวนครูเพียงพอและมีครูไปสอบบรรจุ
บ้ าง
 ดาราสมุทร อรัญประเทศ
มีข้อสังเกตเรื่ องอาคารเรี ยนที่ยงั ไม่เสร็จ อาจจะไม่ทนั เปิ ดในปี การศึกษา 2557
ซึง่ อาจจะต้ องใช้ อาคารเรี ยนเดิมไปก่อน ควรมีการเตรี ยมเรื่ องบุคลากรในระดับมัธยมปลายสาหรับอนาคต
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 ดาราสมุทร ศรี ราชา
การก่อสร้ าง Learning Center อยูใ่ นระหว่างการเทพื ้นชันสอง
้
และเตรี ยมในเรื่ อง IT ห้ องสมุด
และได้ เพิ่มลิฟท์
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ครู ดีมีคุณภาพ
ที่ประชุมร่วมพิจารณา การประเมิน ตามเอกสารประกอบการประชุม เสนอ
 ให้ มีการปรับแบบประเมินเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรฐาน 5 และ 7 และครอบคลุมบุคลากร
ทางการศึกษา
 เพิ่มวัตถุประสงค์
 เพิ่มคุณสมบัติ
ที่ประชุมรับหลักการ และคณะกรรมการบริหารไปดาเนินการปรับแบบประเมินตามที่มีข้อเสนอ
5.2 พิจารณางบประมาณปี 2557
ฝ่ าย
ฝ่ ายบริ หารจัดการ
ฝ่ ายงานประกันคุณภาพ
ฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ฝ่ ายเอกลักษณ์โรงเรี ยนคาทอลิก
ฝ่ ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ ายสัมพันธ์ชมุ ชน
รวม

เสนอปี 56

ใช้ ไป

คงเหลือ

เสนอปี 57

2,805,000.00

2,059,674.00

745,326.00

3,020,000.00

650,000.00

294,427.00

355,573.00

450,000.00

1,011,000.00

570,572.00

440,428.00

1,090,000.00

286,000.00

78,343.00

207,657.00

286,000.00

179,368.00

1,400,000.00

565,000.00

744,368.00 -

220,000.00

-

220,000.00

220,000.00

200,000.00

-

200,000.00

200,000.00

1,989,616.00

6,666,000.00

5,737,000.00

3,747,384.00

ที่ประชุม ร่วมพิจารณางบประมาณของปี การศึกษา 2557 ตามเอกสารประกอบการประชุม
ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ
5.3 การปรับเงินเดือนประจาปี (มิถนุ ายน 2557)
ประเด็นการพิจารณา ปรับขึ ้นเงินเดือนประจาปี รสจ. ในเดือนมิถนุ ายน มีข้อเสนอ
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1. ครูที่ได้ รับการปรับขันในเดื
้
อนมีนาคมไปแล้ วจะไม่ได้ รับการปรับความดีความชอบในเดือน
มิถนุ ายน
2. ครูที่ไม่ได้ รับการปรับขันในเดื
้
อนมีนาคม ให้ ปรับความดีความชอบในเดือนมิถนุ ายน
3. เพื่อลดภาระค่าใช้ จา่ ย ให้ จา่ ยในลักษณะเบี ้ยขยัน และไม่รวมกับฐานเงินเดือน
4. ให้ ยดึ ตามหลักการเมื่อมีการปรับเพิ่มจากภาครัฐ รสจ. จะไม่ปรับพิจารณาความดีความชอบ
ที่ประชุมมีมติ ยึดตามหลักการเดิมคือเมื่อรัฐประกาศปรับ รสจ. จะไม่ปรับ
5.4 แนวทางการพัฒนา รสจ. ปี การศึกษา 2557
Cluster หัวไผ่
หลักการ
ความร่ วมมือและการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกันในการบริ หารจัดการในโรงเรี ยน โดยเฉพาะเรื่ องการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษา เน้ นความสาคัญของบุคลากรครู โดยแยกพัฒ นาแต่ละกลุ่ม สาระการเรี ยนรู้ ลาดับ
ความสาคัญจากกลุม่ สาระวิชาภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพครู ผ้ สู อนให้ มีมาตรฐานในการจัดการเรี ยนการสอน การถ่ายทอด และการวัดผลประเมินผลที่อยู่
ในระดับที่ใกล้ เคียงกัน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรี ยน โดยอยูบ่ นพื ้นฐานของการพัฒนาที่ตอ่ เนื่อง
และยัง่ ยืน
ข้ อปฏิบัตใิ นปี การศึกษา 2557
1. มีการแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานที่ชดั เจนในระดับผู้บริ หารคือ คุณพ่ อสุดเจน ฝ่ นเรื อง และเพื่อ
เป็ นการส่งเสริ มให้ เกิดการพัฒนาที่ตอ่ เนื่องและยัง่ ยืนจึงกาหนดให้ มีการแต่งตังผู
้ ้ ประสานงานระดับครูฝ่ายบริ หาร
หลักสูตรและงานวิชาการคือ คุณครู กนกศรี ไหล่ ไผ่ ทอง ผู้ช่วยผู้อานวยการฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์
2. จัด ให้ มี ก ารประชุม ร่ ว มกันระหว่า งผู้บ ริ ห ารกับผู้ช่ว ยผู้อ านวยการฝ่ ายวิ ช าการ เพื่ อ วาง
แผนการพัฒนาครูกลุม่ สาระวิชาต่างประเทศ และกลุม่ สาระวิชาอื่นๆ ตลอดปี การศึกษา 2557
3. ลดภาระงานอื่ นๆของครู กลุ่มสาระวิชาภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ มี เวลาสาหรับการเขียน
แผนการสอน และการจัดการเรี ยนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรี ยนใน
ทุกระดับ
4. ร่วมมือกันในการสรรหาและคัดกรองครูตา่ งชาติ
ข้ อสังเกตจากที่ประชุม
 ให้ มีการติดตามประเด็นเรื่ องการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ ให้ เข้ มข้ นมากขึ ้น
 ให้ ครูเป็ นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เสนอให้ มีการจัดอบรมครูภาษาอังกฤษภายใน Cluster โดยเคมบริดจ์
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Cluster สระแก้ ว
ปั ญหาเรื่ องอาคารสถานที่ของโรงเรี ยนเทวรักษ์ นาเสนอให้ โรงเรี ยนเทวรักษ์ได้ ศกึ ษาดูงานที่
โรงเรี ยนมารี ย์วิทย์ บ่อวิน ที่อยูใ่ นเขตนิคมอุตาสาหกรรมเหมือนกัน ซึง่ จะได้ แนวคิดในการบริหารจัดการ
โรงเรี ยนดาราสมุทร สระแก้ ว ได้ ขออนุญาตเปิ ดทาการเรี ยนการสอนระดับอนุบาลที่โรงเรี ยน
ดาราสมุทร สระแก้ ว ขณะนี ้พบปั ญหาเรื่ องการแข่งขันกับภาครัฐสูง
โรงเรี ย นดาราสมุท ร อรั ญ ประเทศ ไม่ ไ ด้ พ บปั ญ หาอะไร ขณะนี ไ้ ด้ ท าการเรี ย นการสอน
ภาษาอังกฤษจากเคมบริ ดจ์
โรงเรี ยนศรี หฤทัย ขลุง อาจมีผลกระทบเรื่ องการก่อสร้ างในพื ้นที่
ข้ อเสนอสาหรับปี การศึกษา 2557
 สอบภาษาอังกฤษสารับครูประถมด้ วยข้ อสอบภาษาอังกฤษ ป.4 ครูมธั ยมใช้ ข้อสอบ ป.6
 ในแต่ละกลุม่ สาระวิชาสามารถช่วยเหลือกันได้ ทกุ โรงเรี ยนในกลุม่ Cluster
Cluster กรุงเทพฯ
ปี การศึกษา 2557
1. ทาแผนอัตลักษณ์ของ Cluster ให้ เสร็จ
2. การพัฒนาครู มาตรฐาน 5 และ 7 โดยจะช่วยกันประเมินภายใน Cluster รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของครู และส่งเสริมการทาโครงงานของนักเรี ยน และจิตวิญญาณของความเป็ นครู
3. หลักสูตรใหม่ จะเริ่ มให้ ฝ่ายหลักสูตรของกลุ่ม Cluster ได้ เริ่ มศึกษา และเรี ยนรู้ ร่ วมกัน
ภายใน Cluster รวมถึงจัดกิจกรรมร่วมกันได้ เช่น วันครู กิจกรรมมอบเกียรติบตั ร ค่ายลูกเสือ
4. การพัฒนาผล O-net ร่วมกัน
Cluster ชลบุรี
1. จัดพบปะ เยี่ยมเยียนภายใน Cluster โดยจะเริ่มที่โรงเรี ยนอนุบาลโสตพัฒนา
2. เสนอให้ DBAC เพิ่มสาขาในวิชาที่นา่ สนใจ หรื อจัด ชุมนุม ในการเสริมอาชีพ
3. โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์ให้ เพิ่มภาษาอังกฤษ ในกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
ร่วมแบ่งปั นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
วาระที่ 6 เรื่ องอื่นๆ
6.1 ประกันอุบัตเิ หตุ
คุณพ่อวิศษิ ฎ์ชี ้แจงงานประกันอุบตั เิ หตุปีการศึกษา 2557 บริษัท AIA
ปิ ดประชุมเวลา
17.00 น.
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ส่วนที่ 2 : เนื้อหา สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 22-24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก
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แผนกลยุทธ์ รสจ.
บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษ์ศริ ิ
คณะกรรมการบริ หาร รสจ./อธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม

ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษากลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
วิสัยทัศน์
“อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานคุณภาพแบบคริสต์ มุง่ สัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม”
คาอธิบายวิสยั ทัศน์
“อัตลักษณ์ การศึกษาเด่ น เป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานคุณภาพแบบคริ สต์ ” หมายถึง เป็ นสถานศึกษาที่
แสดงถึงลักษณะการดาเนินงานตามหลักการศึกษาคาทอลิกด้ วยการบริ หารจัดการการศึกษาตามหลักปรัชญาที่
เป็ นลักษณะเฉพาะ (อัตลักษณ์) ของตนเอง (Catholic Philosophy, Catholic Identity) มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
คาทอลิก (Catholic Standard School) สอดคล้ องกับหลักการบริ หารการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา มี
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่ม่งุ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรี ย นให้ เจริ ญก้ าวหน้ าครบทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
ร่างกาย ด้ านอารมณ์และจิตใจ ด้ านสังคม และสติปัญญา พัฒนาผู้เรี ยนและบุคลากร เป็ นรายบุคคลให้ สามารถ
บรรลุถึงความดีงามของมนุษย์ (Human Good) ตามหลักคริ สตศาสนธรรม มีคณ
ุ ลักษณะ(อุปนิสยั ) อัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกตามคุณค่าพระวรสาร (Gospel Value) มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา ก่อให้ เกิดความ
กระจายของความรู้ ด้ ว ยการบูรณาการวัฒ นธรรม แสงสว่างแห่ง ความเชื่ อและชี วิต สร้ างบรรยากาศของการ
ประกาศข่าวดีด้วยการมีสว่ นร่วมของชุมชนการศึกษา (ครอบครัว/สังคม/ชุมชนศาสนา) ในมิติด้านศาสนาและความ
เชื่อ
เทียบ Gravissimum Educationis (การศึกษาแบบคริ สต์) Catholic School (โรงเรี ยนคาทอลิก) Catholic
School on the Threshold of the Third Millennum (โรงเรี ยนคาทอลิกสูส่ หัสวรรษที่สาม)
“มุ่งสัมฤทธิ์ผลแบบองค์ รวม” หมายถึง เป็ นองค์กร/สถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ (Achievement) การ
ปฏิบตั ิตามพันธกิจแบบครอบคลุมทุกด้ านโดยเน้ นความสัมพันธ์ ของทุกมิติอย่างสมดุล อาศัยหลักการมีส่วนร่ วม
ของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
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พันธกิจ (ร่ าง)
1. พัฒนาระบบบริ หารจัดการที่ม่งุ เน้ นมาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (Catholic
Standard School) และหลักการบริหารตามมาตรฐานการศึกษา
2. พัฒนาหลักสูตร/การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรให้ มีคณ
ุ ลักษณะนิสยั ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร : Gospel
Value) และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ลักษณะนิสยั ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร: Gospel
Value) และมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5. พัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/สังคม) ในมิติด้านศาสนา
และความเชื่อ/บรรยากาศของการประกาศข่าวดี และมิตคิ ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
6. พัฒนาคุณภาพผลสัมฤทธิ์ (Achievement) ทางการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic) ปฏิบตั ิตามพันธกิจ
แบบครอบคลุม ครบทุกด้ านโดยเน้ นความสัม พันธ์ ของทุกมิ ติอย่างสมดุล โดยใช้ หลักการมี ส่วนร่ วมของชุม ชน
การศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
เป้าหมาย
1. มีระบบและกลไกการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการจัดการศึกษาคาทอลิก (Catholic Standard
School) และมาตรฐานการศึกษา
2. มีคุณ ภาพตามนโยบายหรื อเป้าหมายการจัดการศึกษาคาทอลิกตามที่สังฆมณฑลกาหนด (แผน
อภิบาลด้ านการศึกษาอบรมสังฆมณฑลจันทบุรี)
3. มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามแนวทางการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
4. มีระบบและกลไกการบริ หารจัดการหลักสูตรตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐาน
การศึกษา
5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาแบบคริ สต์และสอดคล้ องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษากระทรวงศึกษาธิก าร (การพัฒนาหลักสูตร รวมความหมายถึงการสร้ างหลักสูตร/กระบวนการ
เรี ยนการสอน/การวัดประเมินผล)
6. มีหลักสูตรระดับสถานศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา
7. มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพบุคลากรตามหลักการจัดการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐาน
วิชาชีพ (ครูและผู้บริหาร)
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8. บุคลากรมีคณ
ุ ภาพตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานวิชาชีพ (ครูและผู้บริหาร)
9. มีระบบและกลไลการพัฒ นาคุณภาพผู้เรี ยนตามหลักการการศึกษาคาทอลิกและตามมาตรฐาน
การศึกษา
10. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ลักษณะนิสยั ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและมีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา
11. มีระบบและกลไกการพัฒนากระบวนการมีส่วนร่ วมของชุมชนการศึกษา (ชุมชนศาสนา/ครอบครัว/
สังคม) ตามหลักการการศึกษาคาทอลิกและมาตรฐานการศึกษา
12. มีกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
13. มีชมุ ชนการศึกษาที่มีความเข้ มแข็งและมีความพร้ อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14. มีบรรยากาศการประกาศข่าวดีในองค์กร/สถานศึกษา
15. มีระบบและกลไกการพัฒนาผลสัมฤทธิ์คณ
ุ ภาพ (Achievement) สถานศึกษาแบบองค์รวม (Holistic)
16. มีผลสัมฤทธิ์คณ
ุ ภาพ (Achievement) สถานศึกษาที่เป็ นเอกภาพ (Unity and Solidarity) ในระดับ
กลุม่ โรงเรี ยนโดยใช้ หลักการมีสว่ นร่วมของชุมชนการศึกษาและบุคลากรทุกระดับ
การนาแผนกลยุทธ์ ส่ ูการปฏิบัติ
1. สื่อสาร วิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนกลยุทธ์ฯ
เพื่อให้ ฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ ในระดับกลุ่มโรงเรี ยนและระดับโรงเรี ยน นาไปดาเนินการจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
ประจาปี (Action Plan) ในแต่ละปี การศึกษา ให้ ครอบคลุมระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์นี ้
2. จัดทาแผนปฏิ บตั ิงานประจ าปี (Action Plan) ระดับกลุ่ม โรงเรี ยน ของทุกฝ่ ายตามโครงสร้ าง
บริ ห ารงาน กาหนดให้ มี อ งค์ ป ระกอบของ แผนงาน โครงการ งาน กิ จ กรรม และก าหนดงบประมาณในการ
ดาเนินการที่มงุ่ เน้ นการตอบสนอง วิสยั ทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย สภาพความสาเร็ จ เพื่อนาสู่การปฏิบตั ิ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดเกณฑ์คณ
ุ ภาพ และเกณฑ์การพิจารณาในแต่ละตัวชี ้วัดสภาพความสาเร็ จรายปี เพื่อนาสู่การ
ประเมินตัวชี ้วัดสภาพความสาเร็ จอย่างเป็ นรู ปธรรมที่ชดั เจน ทังนี
้ ้ ให้ คานึงถึงมาตรฐานภายใน (สพฐ.) และการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (สมศ.) ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยกาหนดเป็ นค่าเป้าหมาย
ของแต่ละตัวชี ้วัดสภาพความสาเร็ จรายปี ให้ สอดคล้ องกับสภาพความเป็ นจริ งของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย โดยต้ องกาหนดให้ มีผลการพัฒนาที่ก้าวหน้ าขึ ้นในแต่ละปี
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ปั จจัยสู่ความสาเร็จ
1. คณะกรรมการบริ หารสังฆมณฑลจันทบุรี คณะกรรมการบริ หาร รสจ. คณะกรรมการ รสจ. ผู้บริ หาร
โรงเรี ยนและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ บรรลุตามเป้าหมาย สภาพ
ความสาเร็จที่ได้ ร่วมกันกาหนดไว้
2. มี ร ะบบบริ ห ารจัด การที่ ค ล่อ งตัว บนพื น้ ฐานของการกระจายอ านาจ และตรวจสอบได้ มี ร ะบบ
ฐานข้ อมูลสารสนเทศและการประสานงานเชื่อมโยงข้ อมูลต่างๆ เพื่อเสริมสร้ างความก้ าวหน้ าของการดาเนินงาน
3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่เอือ้ อาทร ให้ ความร่ วมมือ และเป็ นนา้ หนึ่งใจเดียวกันในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามพันธกิจ และบรรลุตามเป้าหมาย สภาพความสาเร็จที่กาหนดไว้
4. ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากชุม ชน และสนับ สนุน จากองค์ ก รภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ในการร่ ว มมื อ กัน
ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามกลยุทธ์ตา่ งๆ ที่กาหนดไว้
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดาเนินการ
กาหนดให้ มีคณะกรรมการติดตาม ประเมิน ที่ประกอบด้ วยบุคคลที่มีส่วนกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย ทาหน้ าที่กากับ
ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน เพื่อทบทวน พิจารณา ปรับปรุงแผน ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม และให้ รายงานผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ให้ ผ้ ูบริ หารตามโครงสร้ างการ
บริหารงานในแต่ละปี การศึกษา เพื่อเปรี ยบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพในแต่ละตัวชี ้วัดสภาพความสาเร็ จ ทังนี
้ ้ ให้
ครอบคลุมระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์นี ้
กาหนดใหมีการดาเนินการประเมินผลการดาเนิ นงานตามแผนอย่างเป็ นระบบ ในช่วงระยะเวลาปี สุดท้ าย
ของการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ฯ นี ้ (พ.ศ.2561) เพื่อนาผลการประเมินไปกาหนดแนวทางกลยุทธ์ให้ สอดคล้ อง
กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาคาทอลิกตามแผนงานอภิบาลของสังฆมณฑลจันทบุรีตอ่ ไป
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี ้การประเมินภายในระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน รวมถึงมาตรฐาน/ตัว
บ่งชี ้อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จะต้ องครอบคลุมเป้าหมายในแผนกลยุทธ์
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โรงเรียนมาตรฐานสากลกับโรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
โรงเรี ยนมาตรฐานสากลจะเน้ นด้ านผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ

เมื่ อพิจารณาจะพบว่าโรงเรี ยนมาตรฐานสากลมุ่งเป้าหมายคุณภาพผู้เรี ยน ที่ คุณลักษณะ 8 ประการ
สมรรถนะของผู้เรี ยน 5 ประการ และพัฒนาการ 4 ด้ าน ในส่วนโรงเรี ยนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกจะเพิ่มการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตครบทุกด้ าน คุณลักษณะนิสยั พระวรสาร เช่น ความรัก การให้ อภัย มโนธรรม ความกล้ าหาญ
ความยุติธรรม ฯลฯ ดังนัน้ แผนกลยุทธ์ มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก ต้ องครอบคลุมทังมาตรฐานการศึ
้
กษาและ
มาตรฐานโรงเรี ยนคาทอลิก
อธิบายศัพท์แผนกลยุทธ์มาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานการศึก ษา หมายถึ ง มาตรฐานคุณ ภาพตามแนวทางการประเมิ น คุณ ภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สพฐ.) และการประเมิน
ภายนอก (สมศ.) ที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา/กฎกระทรวงว่าด้ วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มาตรฐานการศึกษาคาทอลิก หมายถึง มาตรฐานคุณภาพด้ านบริ หารจัดการ ด้ านผู้เรี ยน ด้ านครู ด้ าน
สภาพแวดล้ อม/บรรยากาศการประกาศข่าวดี และด้ านชุมชนการศึกษาตามหลักปรัชญาและเป้าหมายการจัด
การศึกษาคาทอลิก
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ฉะนัน้ แผนกลยุทธ์นี ้จะเป็ นแผนพัฒนาคุณภาพ ตอบวัตถุประสงค์ทงหน่
ั ้ วยงานต้ นสังกัด (สช. /สพฐ.) และ
เจ้ าของคือ สังฆมณฑลจันทบุรี แผนกลยุทธ์นี ้ต้ องรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และการประกันคุณภาพ
ภายใน รวมทังการประเมิ
้
นด้ านอัตลักษณ์(คุณค่าพระวรสาร) โดยอาศัยหลักการ One Vision / Shared Vision
โดยการขยายผลสภาพความสาเร็จ/ตัวชี ้วัดสภาพความสาเร็จไปสูแ่ ผนในระดับโรงเรี ยน

***********************************************
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การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
พระคุณเจ้ าสิริพงษ์ จรัสศรี
มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี
การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
การบริ หาร
คือ กลยุทธ์ / เทคนิคการดาเนินงาน
มาตรฐาน
คือ หลักการ / เป้าหมาย
การศึกษาคาทอลิก มิใช่เพียงแค่เจ้ าของโรงเรี ยนเป็ นคาทอลิกเท่านัน้ การศึกษาคาทอลิกมีที่มาจากพระ
คัม ภี ร์ คาสอนพระเยซู เ จ้ าซึ่ง เป็ นพื น้ ฐานของการศึกษาคาทอลิก นอกจากนัน้ ยัง มี นักการศึกษา นัก บุญ ที่ ใ ห้
แนวความคิดทางการศึกษาสมัยต่างๆ จนมาถึงปั จจุบนั
ยกตัวอย่างคาสอนของพระเยซูเจ้ า “เรามาเพื่อให้ พวกเขามีชีวิต และมีชีวิตอย่างสมบูรณ์” (ยน 10:10)
พระศาสนจักรคาทอลิกเป็ นเครื่ องมือและเครื่ องหมายแห่งความรอด พันธกิจของพระศาสนจักร คือ ช่วย
มนุษย์ให้ รอดพ้ นจากบาปและบรรลุถึงชีวิตนิรันดร
พันธกิจการศึกษาคาทอลิก พระศาสนจักรมี หน้ าที่ส าคัญในด้ านการให้ การศึกษาอบรมแก่ประชาคม
มนุษย์เพื่อให้ สามารถบรรลุถึงความสมบูรณ์ครบครันในชีวิตนี ้และบรรลุถึงความสุขแท้ ในชีวิตนิรันดร
พัฒนาการนักบุญ นักปราชญ์ ที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาคาทอลิก
- นักบุญเบเนดิกต์ เป็ นนักบุญสมัย ค.ศ.480-547 ท่านเป็ นนักการศึกษา ต่อมาบวชเป็ นนักพรต ท่านได้
สร้ างอารามซึ่งเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ให้ ทกุ คนได้ มาศึกษาวิชาความรู้ ท่านเน้ นการภาวนาและทางาน พระสันตะปาปา
ประกาศยกย่องให้ ทา่ นเป็ นบิดาแห่งนักพรตตะวันตก
- นักบุญ Pseudo Dionysius เป็ นนักปราชญ์ ที่มีความสาคัญในด้ านเทววิทยา สิ่งที่เน้ นคือ รักที่จะ
เรี ยนรู้ปรารถนาพระเจ้ า
- นักบุญโทมัส อไกวนัส เป็ นนักบุญสมัย ค.ศ.1225-1274 ในยุคสมัยการแสวงหาความรู้ อย่างเป็ น
ระเบียบ ความรู้จากการถาม-ตอบ หลักการความเชื่อและเหตุผล ผู้ที่มีความเชื่อสามารถอธิบายเข้ าใจได้ แต่ผ้ ไู ม่มี
ความเชื่ออธิบายใดๆ ก็ไม่เกิดผล
- นักบุญอิกญาซีโอ โลโยลา เป็ นนักบุญสมัย ค.ศ.1471-1556 แรงบันดาลใจในการทางานของท่านคือ
เพื่อพระสิริมงคลของพระเจ้ า ระบบการศึกษาที่ได้ ให้ ไว้ วิธีการสอนเพื่อให้ เกิดการไตร่ตรอง
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- นักบุญยอห์น บอสโก เป็ นนักบุญสมัย ค.ศ.1815-1888 พระสันตะปาปาทรงตังให้
้ เป็ นบิดาและ
อาจารย์ของเด็กและเยาวชน พลังผลักดันชีวิตของท่านคือ ขอแต่วิญญาณ แนวคิดการศึกษาแบบระบบป้องกัน ซึ่ง
ประกอบไปด้ วยหลักของเหตุผล ศาสนา และความเมตตาใจดี การศึกษาของท่านต้ องการให้ เด็กทุกคนร่าเริ ง สดใส
ขยัน กระตือรื อร้ น และมีความศรัทธา
- พระสันตะปาปาพรังซิส ทรงเน้ นย ้าบรรดาศิษย์ อาจารย์ผ้ สู อนเยสูอิตในเรื่ องคนดีมีคณ
ุ ธรรม คนที่มี
อิสระแท้ จริ ง คนที่รับบริ ก ารรับใช้ ผ้ ูอื่น แสดงให้ เห็นอัตลักษณ์ของเยสูอิต การอบรมด้ านจิตวิญญาณเป็ นสาคัญ
โรงเรี ยนเป็ นหนึง่ ในด้ านการศึกษาที่พฒ
ั นาหล่อหลอมบุคลิกภาพ

การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก
ที่มางานวิจยั : บาทหลวงสุรินทร์ จารย์อปุ การะ
ความเป็ นมาของงานวิจยั
พระศาสนจักรคาทอลิ กสนับสนุนให้ มี การจัดการศึกษาแบบการศึกษาคาทอลิก และเรี ยกร้ องให้
โรงเรี ยนคาทอลิ กจัด การศึกษาตามลักษณะของการจัดการศึกษาคาทอลิก ให้ มี การพัฒ นาการจัดการศึกษา
คาทอลิกให้ เหมาะสมกับบริบทของพระศาสนจักรคาทอลิกที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นแต่ละพื ้นที่
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยกาหนดในแผนอภิบาล คริ สตศักราช 2010-2015 เรี ยกร้ องให้
โรงเรี ยนคาทอลิกจัดการศึกษาตามลักษณะของการจัดการศึกษาคาทอลิกซึง่ เป็ น “อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก”
ขยายความ : แต่ละโรงเรี ยนมีบริ บทของโรงเรี ยนไม่เหมือนกัน การจัดการศึกษาคาทอลิกต้ องนา
หลักการคาทอลิกมาจัดตามความเหมาะสมของโรงเรี ยนในแต่ละแห่ง มิใช่การลอกเลียนแบบกันทา รวมถึงต้ องจัด
การศึกษาตามลักษณะอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
ปั ญหาของการวิจยั
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยตระหนักถึงการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนคาทอลิกว่ า โรงเรี ยน
ยังขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจังถึงการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงเรี ยกร้ องให้ มีการปฏิรูป
การจัดการศึกษา เพื่อให้ โรงเรี ยนคาทอลิกซื่อสัตย์ต่อการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิกอย่าง
แท้ จริง
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พระศาสนจัก รตระหนัก ถึ ง ความจ าเป็ นที่ จ ะต้ อ งแสวงหาแนวทางการจัด การศึก ษาคาทอลิ ก ที่
เหมาะสมกับบริ บทสังคมไทยสาหรับโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทย โรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทย ยังขาด
แนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับครู บุคลากร และนักเรี ยน ผู้ปกครอง ตลอดจนวัฒนธรรมและประเพณี
ของประเทศไทย และผู้บริหารยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
โรงเรี ยนคาทอลิกไม่สามารถหาครูที่มีคณ
ุ ภาพและชีวิตจิตที่เหมาะสมกับงานด้ านการอบรม โรงเรี ยน
เน้ นความเป็ นเลิศทางวิชาการ การแข่งขัน การสร้ างชื่อเสียง แต่การอบรมด้ านความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ กับ
นักเรี ยนยังมีไม่เพียงพอ ความท้ าทายของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยคือ การกลับมาสู่การเป็ นโรงเรี ยน
คาทอลิกที่มีอตั ลักษณ์คาทอลิกอย่างแท้ จริง
ขยายความ : การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนคาทอลิกยัง ไม่ได้ จัดการศึกษาคาทอลิกอย่างแท้ จริ ง
โรงเรี ยนคาทอลิกในไทยเด็กที่มาเรี ยนส่วนมากไม่ใช่คาทอลิก ดังนั น้ จึงต้ องมีการสื่อสาร ทัง้ กับครู และนักเรี ยน
โรงเรี ยนต้ องจัดการศึกษาให้ เป็ นโรงเรี ยนคาทอลิกได้ แม้ ว่าครู และนักเรี ยนส่วนมากไม่ใช่คาทอลิกก็ตาม รวมถึง
โรงเรี ยนต้ องตระหนักถึงการอบรมด้ านความเป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามอัตลักษณ์คาทอลิก มิใช่เพียงมุ่งเน้ นไปที่การ
แข่งขันวิชาการ ชื่อเสียงของโรงเรี ยน
กรอบแนวคิดการวิจยั จากเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
1. การจัดการศึกษาคาทอลิกของพระศาสนจักรคาทอลิก
2. แนวคิดการจัดการศึกษาคาทอลิกของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ตามแผนอภิบาล ค.ศ.20102015
3. แนวคิดการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย และจากการสัมภาษณ์ผ้ เู ชื่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
คาสาคัญ
โรงเรี ย นคาทอลิ ก หมายถึ ง สถาบัน การศึ ก ษาของเอกชนที่ จั ด การศึ ก ษาในระบบโรงเรี ย น เป็ น
สถาบันการศึกษาที่สงั ฆมณฑลเป็ นเจ้ าของและบริ หารงาน มีการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยมศึกษา
อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิก หมายถึง ลักษณะอันแสดงถึงการดาเนินงานของโรงเรี ยนตามหลัก
การศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก และเหมาะสมกับบริ บทของการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยได้ กาหนดเป้าหมาย และพันธกิจการจัดการศึกษาคาทอลิก ดังนี ้
เป้าหมายได้ แก่

- 41 -

1. จัดการศึกษาแบบคาทอลิก ที่ม่งุ เน้ นงานอภิบาลและการอบรม หล่อหลอมนักเรี ยนสู่ความ
เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงร่
ั ้ างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ด้ วยจิตตารมณ์แห่งพระวรสาร
2. เป็ นฐานการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้ า ซึง่ นาความรอดพ้ นสูช่ ีวิตนิรันดร
3. เป็ นสนามเผยแพร่ธรรม ด้ วยกระบวนการศึกษาที่สร้ างนักเรี ยนมีจิตอาสา และเป็ นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
พันธกิจ ได้ แก่
1. ทบทวน/กาหนดวิสยั ทัศน์ จัดทาแผนพัฒนาและแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยนให้ เป็ นไปตาม
เป้าหมายของโรงเรี ยนคาทอลิก
2. จัดทาแผนงานอภิบาล จัดการสอนคาสอนคริ สตศาสตร์ และจริ ยศึกษา จัดให้ มีบคุ ลากรฝ่ าย
อภิบาลที่มีคณ
ุ ภาพในสัดส่วนที่เหมาะสมกับขนาดของโรงเรี ยน
3. จัดการเรี ยนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ที่มีการบูรณาการคุณค่า
พระวรสาร โดยใช้ เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสม
4. จัดให้ ผ้ บู ริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และชุมชน ได้ รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในเรื่ องคุณค่า
การศึกษาคาทอลิก รวมทังทั
้ กษะที่จาเป็ นในการเป็ นชุมชนแห่งการเรี ยนรู้
5. ประสานความร่วมมือระหว่างบ้ าน วัด โรงเรี ยน และชุมชน เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาของ
โรงเรี ยนโดยใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
6. การสร้ างบรรยากาศโรงเรี ยนตามจิ ตตารมณ์ พระวรสาร โดยมี ความรั กและอิสรภาพเป็ น
พื ้นฐาน
7. สร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายโรงเรี ยนของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยในการ
ช่วยเหลือและแบ่งปั นในการพัฒนาโรงเรี ยนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
8. สร้ างความพร้ อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุ ติธรรมและสันติ ท่ามกลางความแตกต่างด้ านเชื ้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเริ่มต้ นจากประชาคมอาเซียน
9. การช่วยเหลือและการจัดการศึกษาแก่ผ้ รู อโอกาส
10. เป็ นสนามเผยแพร่ธรรม ด้ วยกระบวนการศึกษาที่สร้ างนักเรี ยนมีจิตอาสา และเป็ นผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงในสังคม
การจัดการศึกษา หมายถึง ขอบข่ายและภารกิจของการดาเนินงานภายในโรงเรี ยน ได้ แก่ งานวิชาการ งาน
บุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทัว่ ไป
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จุดประสงค์ของการวิจยั คือ เพื่อทราบ
 องค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
 ผลการยืนยันองค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก
กลุม่ ตัวอย่าง คือ โรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย จานวน 103 โรงเรี ยน
ผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้บริ หารโรงเรี ยน หัวหน้ ากลุ่มงานวิชาการ หัวหน้ ากลุ่มงานจิตตาภิบาล กรรมการบริ หารโรงเรี ยน
รวมจานวน 412 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม
ผลวิจยั พบว่า
1. องค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เป็ นพหุ
องค์ประกอบ มี 9 องค์ประกอบ คือ
1. การเงินและงบประมาณตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. การจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าพระวรสาร
3. การบริหารจัดการตามนโยบายการจัดการศึกษาคาทอลิกแบบมีสว่ นร่วม
4. การอภิบาลและบริหารงานบุคคล
5. การจัดกิจกรรมตามหลักอภิบาล
6. งานจิตตาภิบาล
7. การกาหนดหลักสูตรบนพื ้นฐานคุณค่าพระวรสาร
8. การกาหนดเนื ้อหารายวิชาตามแนวคิดของพระศาสนจักรคาทอลิก
9. การวางแผนและกาหนดเป้าหมายตามนโยบายของพระศาสนจักรคาทอลิก
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์ การศึกษา
คาทอลิก ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้ องกันว่า องค์ประกอบการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกนัน้ เป็ น
องค์ประกอบสาคัญในการดาเนินงานของโรงเรี ยนคาทอลิก ตามหลักการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก ตามอัต
ลักษณ์ การศึกษาคาทอลิ ก ตามเป้าหมายและพันธกิ จ ที่ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง ประเทศไทยกาหนดและ
องค์ประกอบดังกล่าว จะก่อให้ เกิดผลดีตอ่ การจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกตามอัตลัก ษณ์การศึกษาคาทอลิกใน
อนาคต
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ข้ อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้
1. การส่งเสริ มการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์ การศึกษาคาทอลิก ควร
จะต้ องได้ รับการสนับสนุนส่งเสริมจากพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้ แก่ สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ฝ่ ายการศึกษาของสังฆมณฑล และหน่วยงานของพระศาสน
จักร เช่น วิทยาลัยแสงธรรม ศูนย์คริ สตศาสนธรรม เป็ นต้ น ซึ่งจะต้ องร่ วมมือร่ วมแรงร่ วมใจส่งเสริ มให้ โรงเรี ยน
คาทอลิกมีการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
2. ควรสร้ างเสริ มความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้ กับบุคลากรในโรงเรี ยนคาทอลิกอย่างเป็ น
ระบบและต่อ เนื่ อ ง ทัง้ ผู้บ ริ ห ารโรงเรี ย น ผู้ช่ว ยผู้บ ริ ห าร ครู บุค ลากร คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น รวมทัง้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้ อง นักเรี ยน ผู้ปกครอง พระสงฆ์ นักบวช ชุมชนที่เกี่ยวข้ อง
3. โรงเรี ยนคาทอลิกควรมีการบริหารแบบมีสว่ นร่วม ซึ่งทาให้ โรงเรี ยนคาทอลิกมีลกั ษณะของชุมชนการศึกษา
โรงเรี ยนคาทอลิกต้ องมีการบริ หารแบบมีส่วนร่ วมของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ การนานโยบายของพระศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาคาทอลิกมาใช้ ในการกาหนดแผนงานของโรงเรี ยน การเปิ ดโอกาส
ให้ ผ้ เู กี่ยวเนื่องกับโรงเรี ยนมีสว่ นร่วมในการบริหารตามบทบาทอย่างเหมาะสม
4. ควรจัดโครงสร้ างการบริหารมีกลุ่มงานจิตตาภิบาลหรื อกลุ่มงานที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน เพื่อเป็ นกลุ่มงาน
ดาเนินงานและขับเคลื่อนให้ อตั ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกปรากฎในทุกกิจกรรมของโรงเรี ยน
5. ควรดูแลอภิบาลบุคลากร จัดให้ มีคา่ ตอบแทน สวัสดิการ และการดูแลเอาใจใส่ด้านจิตวิญญาณครู เพื่อทา
ให้ ครูคงอยูท่ างานที่โรงเรี ยนคาทอลิก
6. โรงเรี ยนต้ องมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการคุณค่าพระวรสารที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญที่
สามารถสร้ างเสริ มผู้เรี ยนถึงระดับจิตวิญญาณ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนของครูต้องเน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
หรื อเป็ นศูนย์กลาง โดยกระบวนการเรี ยนการสอนต้ องมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนเป็ นรายบุคคลเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาตนเอง
เต็ม ตามศักยภาพของผู้เ รี ยนทัง้ ด้ านร่ างกาย สติปั ญ ญา จิ ต ใจ อารมณ์ สัง คม และจิ ตวิ ญ ญาณ ด้ วยการใช้
กระบวนการที่เหมาะสมกับผู้เรี ยนแต่ละคน การให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนอย่างแข็ง
ขันด้ วยความสมัครใจ ผู้เรี ยนได้ รับการสนับสนุนให้ เรี ยนรู้ด้วยการลงมือทาทังของแต่
้
ละบุคคลและการรวมเป็ นกลุ่ม
การจัดการเรี ยนรู้ที่บรู ณาการคุณค่าพระวรสารเข้ ากับองค์ความรู้และคุณค่าขององค์ความรู้ นนั ้ จนผู้เรี ยนสามารถ
ค้ นพบความหมายและคุณค่าของชีวิต กระบวนการเรี ยนการสอนเน้ นการไตร่ตรอง (Reflection) เพื่อให้ เกิดความ
สานึกในเชิงวิพากษ์ ในการพิจารณาตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง ให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่เข้ าถึงคุณค่าและความหมายถึงระดับ
จิตวิญญาณ
7. ควรมีการพัฒนาองค์ประกอบทัง้ 9 ของการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก โดยเฉพาะในส่วนที่เป็ นลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษาคาทอลิกและ/หรื อรวมทังระบบ
้
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ของการจัดการศึกษาโรงเรี ยนคาทอลิก ทังนี
้ ้ สามารถมีการดาเนินการโดยการกาหนดเป็ นมาตรฐาน ตัวบ่งชี ้ และ
เกณฑ์การดาเนินงาน
8. ควรมีการออกแบบประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรื อเป็ นการประเมินจากฝ่ ายอบรมศึกษาของแต่ละสังฆมณฑล การกาหนดแบบประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

********************************************************
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แนวโน้มหลักสูตรใหม่
รศ.ดร.สุพกั ตร์ พิบลู ย์
กรรมการ สพป.ปทุมธานี 2/ กรรมการสภา ม.ราชภัฏนครศรี ธรรมราช

ร่ างโครงสร้ างหลักสูตรการศึกษาพืน้ ฐานฉบับใหม่

ขณะนี ้โครงสร้ างหลักสูตรข้ างต้ นยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
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ทักษะที่เป็ นที่ม่ ุงหวังจากหลักสูตรการศึกษาไทย (ร่ าง)
1. มีทกั ษะในการเรี ยนรู้ ใฝ่ เรี ยน สามารถหาความรู้ใหม่ได้ ตลอดชีวิต
2. มีกระบวนการคิดแบบพิเคราะห์
3. มีความคิดและความสามารถในการสร้ างสรรค์
4. มีความสามารถในการเผชิญปั ญหา หาแนวทาง และดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
5. มีความสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการดารงชีวิตในยุคใหม่
6. มีความสามารถในการทางานร่วมกันกับผู้อื่น
7. มีความสามารถในการสื่อสาร ถ่ายทอดความคิดความรู้ และสร้ างความเข้ าใจ
8. มีสานึกความรับผิดชอบต่อทังตนเองและสั
้
งคม
9. มีทกั ษะในการครองสติ เสริมสร้ างจิตปั ญญา และความดี
10. มีทกั ษะความเป็ นไทยซึง่ สามารถใช้ ดารงตนในโลกยุคใหม่
11. มีทกั ษะประชาธิปไตย เคารพความคิดและความเห็นที่แตกต่าง และสามารถบริ หารความขัดแย้ ง
12. มีทกั ษะในการดารงชีวิตในโลกยุคใหม่ มีความเป็ นผู้ประกอบการและการมีอาชีพที่มีคณ
ุ ภาพ
ซึง่ จะเห็นได้ วา่ ทักษะดังกล่าวข้ างต้ นครอบคลุมอยูใ่ นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน 8 ประการ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของผู้เรี ยน 8 ประการ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริ ย์
2. ซื่อสัตย์สจุ ริต
3. มีวินยั
4. ใฝ่ เรี ยนรู้
5. อยูอ่ ย่างพอเพียง
6. มุง่ มัน่ ในการทางาน
7. รักความเป็ นไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ปั ญหาคุณภาพการศึกษาไทย
- ผลสัมฤทธิ์ต่า ทังระดั
้ บชาติ และนานาชาติ
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไม่ประสบความสาเร็จ (คุณลักษณะ 8 ประการตามที่หลักสูตรกาหนด)
- นิสยั รักการอ่าน ซึง่ เป็ นพื ้นฐานสาคัญของความรู้
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- ความมีวินยั ความรับผิดชอบ
- การมีจิตสาธารณะ/เห็นแก่ประโยชน์สว่ นรวม/Think Global ซึง่ อย่าง Think Global ปั จจุบนั
ทัว่ โลกให้ ความสาคัญมาก และมีความสาคัญมากในการก้ าวสูป่ ระชาคมอาเซียน การมองประเทศเพื่อนบ้ านอย่าง
เป็ นมิตร
- ความตระหนักในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม/ภัยพิบตั ธิ รรมชาติ การให้ ความรู้กบั ประชาชนเพื่อเตรี ยมความพร้ อม
รับมือ เ มื่อเหตุการณ์ภยั พิบตั เิ กิดขึ ้น
- การเคารพในสิทธิความเป็ นมนุษย์
- บุคลิกภาพประชาธิปไตย เช่น อดทนต่อความคิดเห็นที่แตกต่าง
สมรรถนะ/ทักษะสาคัญ ที่ต้องพัฒนา
- ทักษะการสื่อสาร
- ทักษะการคิด การแก้ ปัญหา
- ทักษะชีวิต ทักษะ ICT เพื่อการดาเนินชีวิต
การพัฒนาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ต้ องอาศัย
- กระบวนการสอน ระบบดูแลช่วยเหลือ/ระบบงานแนะแนว
- กระบวนการบริหารจัดการ/ธรรมาภิบาลในการบริ หาร
- กระบวนการสัมพันธ์ชมุ ชน/สมัชชา/เครื อข่าย
- ระบบกากับติดตาม นิเทศงาน
- ระบบประกันคุณภาพภายในกระบวน
- การสอน ระบบดูแลช่วยเหลือ/ระบบงานแนะแนว
- กระบวนการบริ หารจัดการ/ธรรมาภิบาลในการบริ หาร
- กระบวนการสัมพันธ์ชมุ ชน/สมัชชา/เครื อข่าย
- ระบบกากับติดตาม นิเทศงาน
เพราะฉะนัน้ โรงเรี ยนต้ องทาการวิเคราะห์จดั ทาบันทึกนักเรี ยนกลุม่ เสี่ยง เพื่อการติดตาม
ปั จจัยที่นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์
- สมรรถนะครู สมรรถนะนักบริหาร(การผลิต การส่งเสริม ควบคุมคุณภาพครู)
- สมรรถนะพื ้นฐานนักเรี ยน
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- ความพร้ อมด้ านงบประมาณ(การกระจายงบประมาณ)
- อุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู้(หนังสือเรี ยน)
- ความพร้ อมด้ านแผน/แนวดาเนินการ(การใช้ แผนเป็ นเครื่ องมือ)
ถ้ าโรงเรี ยนส่งเสริมให้ เด็กอ่านหนังสือ อาจเป็ นการอ่านหนังสือทัว่ ไป หนังสือพิมพ์ ก็ได้ จะเป็ นการฝึ กนิสยั
รักการอ่าน การคิดวิเคราะห์ ผลการเรี ยนที่ดีขึ ้น เด็กจะเป็ นนักอ่านได้ ก็ขึ ้นอยู่กับการสอน ลีลา ทักษะการสอน
กิจ กรรมที่ ส่ง เสริ มโรงเรี ยน โดยมีครู คอยติดตาม ให้ นักเรี ยนบันทึก ชื่อเรื่ องที่อ่าน จานวนหน้ า สาระโดยสรุ ป
ประโยชน์ตอ่ การนาไปใช้ เมื่อทาเช่นนี ้ต่อเนื่อง เด็กจะมีนิสยั รักการอ่าน รู้จกั คิดวิเคราะห์ เมื่อทาข้ อสอบทังส่
้ วน
ของโอเน็ต PISA เด็กจะคิดวิเคราะห์ได้ ถกู ต้ อง ถ้ ามีทกั ษะการอ่าน

มาตรฐาน/เกณฑ์ การประเมินคุณภาพภายนอกภายนอกรอบที่ 3

ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

กลุ่มตัวบ่ งชีพ้ นื ้ ฐาน
1. ผู้เรี ยนมีสขุ ภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี(10)
2. ผู้เรี ยนมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พงึ ประสงค์ (10)
2.1 การเป็ นลูกที่ดีของพ่อแม่(ซื่อสัตย์ กตัญญู อยูอ่ ย่างพอเพียง)
2.2 การเป็ นศิษย์ที่ดีของครู(มีวินยั ใฝ่ เรี ยนรู้ มุง่ มัน่ ในการทางาน)
2.3 การเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม(รักชาติฯ รักความเป็ นไทย มีจิตสาธารณะ)
3. ผู้เรี ยนมีความใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง (10)
4. ผู้เรี ยนคิดเป็ น ทาเป็ น (10)
5. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน(20)
6. ประสิทธิผลของการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ (10)
7. ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา(5)
8. พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้ นสังกัด(5)
กลุ่มตัวบ่ งชีอ้ ัตลักษณ์
9. ผลการพัฒนาให้ บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตังสถานศึ
้
กษา(5)
10. ผลการพัฒนาตามจุดเน้ นและจุดเด่นที่สง่ ผลสะท้ อนเป็ นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา(5)
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กลุ่มตัวบ่ งชีม้ าตรการส่ งเสริม
11. ผลการดาเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา(5)
12. ผลการส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสูค่ วาม
เป็ นเลิศ เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางปฏิรูปการศึกษา(5)
จะเห็นได้ ว่ามาตรฐาน/เกณฑ์การประเมินในกลุ่มตัวบ่งชี ้พื ้นฐาน รวมทังร่
้ างหลักสูตรใหม่ เป้าหมายด้ าน
ผู้เรี ยนจะอยู่ในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรี ยน 8 ประการ โรงเรี ยนต้ องใช้ ระบบ กระบวนการสอน ปั จจัย
สนับสนุน ที่นามาพัฒนาผู้เรี ยน อาทิ ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ จากสิ่งรอบตัวผ่านโครงงานนักเรี ยน ที่ให้ นกั เรี ยนค้ นคว้ า
ศึกษาความรู้ ทดลอง สรุปผล สามารถนามาใช้ เป็ นประโยชน์ได้
การส่งเสริ มเด็กเก่ง ให้ เ ป็ นเลิ ศ ส่งเสริ มเด็กปานกลางให้ เป็ นเด็กเก่ง และส่งเสริ ม เด็กอ่อนให้ เรี ยนผ่าน
จะต้ องประกอบไปด้ วยครูประจาชันที
้ ่ดี ครูประจาวิชาดี ปฏิทินวิชาการที่ดี รวมถึงครอบครัวที่ดี ดังนันโรงเรี
้
ยนต้ อง
ท าแผนงานให้ ผ้ ูป กครอง พ่ อ แม่ดูแ ลลูก หากพ่อ แม่ ไ ม่พ ร้ อมอาจจัด เป็ นนัก เรี ย น1กลุ่ม ต่อ พ่อ แม่ ดูแ ล 1 คน
นอกจากนี ้ โรงเรี ยนต้ องกาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มาตรฐานการสอน มาตรฐานงานประจาชัน้ มาตรฐาน
ครอบครัว มาตรฐานการบริหารจัดการระดับสถานศึกษา
สรุปสิ่งที่โรงเรียนต้ องพัฒนาเร่ งด่ วน
1. แก้ ปัญหาทักษะการอ่าน นิสยั รักการอ่าน
2. เรื่ องจิตวิญาณความเป็ นครู -ความมุง่ มัน่ ในการปฏิบตั งิ าน และคุณภาพผลงานตามมาตรฐานตาแหน่ง
..สร้ าง Accountability
3. กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นการพัฒนาการคิด-วิเคราะห์ Problem-based learning
4. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน กลุม่ เก่ง กลุม่ ปานกลาง และกลุม่ อ่อน
5. ระบบควบคุมคุณภาพ/ประกันคุณภาพภายใน (ระดับรายวิชา ระดับกลุม่ สาระ ระดับโรงเรี ยน สห
วิทยาเขต และระดับเขตพื ้นที่การศึกษา)

*****************************************************
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การบริหารงานแบบ Cluster
บาทหลวงอภิสิทธิ์ กฤษเจริ ญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม

วัตถุประสงค์
1. เพื่อมีความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับหลักการ/แนวทางการบริหารงานแบบกลุม่ (School Cluster)
2. เพื่อสามารถนาแนวคิด/หลักการสาคัญไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารการศึกษาให้ สอดคล้ องกับการ
เปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั
ประเด็นที่มาของงานวิจัยการบริหารงานแบบ Cluster
1. “ท่านทังหลายเป็
้
นแสงสว่างส่องโลก เมื่อที่ตงอยู
ั ้ ่บนภูเขาจะไม่ถกู ปิ ดบัง ไม่มีใครจุดตะเกียงแล้ วเอาไว้
ใต้ ถงั แต่ย่อมตังไว้
้ บนเชิงตะเกียง จะได้ ส่องสว่างแก่ทกุ คนในบ้ าน ในทานองเดียวกัน แสงสว่างของท่านต้ องส่อง
แสงต่อหน้ ามนุษย์ เพื่อคนทังหลายจะได้
้
เห็นกิจการดีของท่าน และสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ ” (มธ
5:14-16) ดังนัน้ การบริหารโรงเรี ยนย่อมเปรี ยบดังแสงเทียน ที่ นอกจากบริ หารได้ ดีเป็ นที่ประจัก ษ์ เปล่งประกาย
ส่องสว่างแล้ ว ยังให้ แสงแก่รอบข้ างได้ คือช่วยเหลือเพื่อนโรงเรี ยนอื่น
2. “ท่านทังหลาย
้
จงไปสัง่ สอนนานาชาติให้ มาเป็ นศิษย์ของเรา ทาพิธีล้างบาปให้ เขา เดชะพระนาม พระ
บิดา พระบุตร และพระจิต จงสอนเขาให้ ปฏิบตั ติ ามคาสัง่ ทุกข้ อที่เราให้ แก่ท่าน แล้ วจงรู้เถิดว่า เราอยู่กบั ท่านทุกวัน
ตลอดไปตราบจนสิ ้นพิภพ” (มธ 28:19-20) คือ การแพร่ธรรม การกระจายความดี ในฐานะครู โรงเรี ยนจึงเป็ น
หน้ าที่สาคัญ
3. จากเอกสารของพระศาสนจักร โรงเรี ยนคาทอลิกขณะกาลังก้ าวเข้ าสู่สหัสวรรษที่สาม กล่าวถึงการ
เผชิ ญกับปั ญหาจากสังคม การเมือง การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วทางเศรษฐกิ จ เทคโนโลยี ทาให้ การศึกษา
ต้ องการความสามารถใหม่ ความชานาญเฉพาะด้ าน โรงเรี ยนคาทอลิกต้ องปรับตัวพร้ อมทังผลั
้ ก ดันด้ านการแพร่
ธรรม
4. สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี มี ผลต่อการจัดการศึกษา ยกตัวอย่าง การใช้ เทคโนโลยี
ทางการสอน การใช้ แท็บเล็ต โปรเจคเตอร์ ในการสอน
เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยน ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนแปลง การบริ หารโรงเรี ยนคาทอลิกย่อมเปลี่ยนเพื่อปรับตัว
เพื่อให้ สามารถเผยแพร่ และส่องสว่างดังแสงเทียนได้
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จากงานวิจัยที่ศึกษาได้ รูปแบบโรงเรี ยน 3 แบบ คือ
1. โรงเรี ยนคาทอลิก “การประกาศข่าวดี” คือ โรงเรี ยนมีความชัดเจนในการพัฒนาตามหลักการศึกษา
คาทอลิก คุณค่าพระวรสาร สามารถพัฒนาตัวเองตามเป้าหมาย หลักปรัชญาการศึกษา แนวคิดคาทอลิกได้ ดี
2. โรงเรี ยนคาทอลิก “เครื อข่าย” คือ ยกระดับจากโรงเรี ยน “การประกาศข่าวดี” นอกจากพัฒนาตนเอง
ตามเป้าหมายได้ แล้ ว ยังช่วยพัฒนาโรงเรี ยนอื่น ร่วมใจกันพัฒนา
3. โรงเรี ยนคาทอลิก ”ทางเลือก” คือ เป็ นโรงเรี ยนแบบเฉพาะ มีจุดเด่นโรงเรี ยน มัน่ ใจในการผลิตเด็ก
สามารถสร้ างได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ศึกษาตามอัธยาศัย
School Cluster โรงเรียนเครือข่ าย รสจ.
ทุกโรงเรี ยนใน รสจ. เน้ นวิสยั ทัศน์ ด้ านการสะท้ อนจิตตารมณ์พระวรสาร
แนวคิดโรงเรี ยนเครื อข่าย ต้ องนาวิสัยทัศน์ไปสร้ างในโรงเรี ยน รวมถึงโรงเรี ยนรอบข้ าง ครอบครัว และ
ชุมชน
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การวางแผนโรงเรียนเครือข่ าย

ประเด็นสาคัญของการวางแผนโรงเรี ยนเครื อข่าย
1. คุณธรรม จริยธรรม จะเป็ นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดของโรงเรี ยนคาทอลิก
2. วิสยั ทัศน์ของโรงเรี ยนคาทอลิก คือ เป็ นผู้นาด้ านคุณธรรม จริยธรรม ตามวิถีคริสต์
3. พันธกิจหลัก คือ การสร้ างผู้เรี ยนให้ มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมและงานด้ านการอภิบาลเด็กและเยาวชน
4. มีการกาหนดตัวชี ้วัดความสาเร็จที่ชดั เจนในการวางแผน
5. โรงเรี ยนคาทอลิกจะมีการวางแผนที่มงุ่ สูม่ าตรฐานระดับสากล
6. โรงเรี ยนคาทอลิกจะพัฒนาผู้เรี ยนให้ สามารถจัดการกับสถานการณ์ในอนาคตได้
7. โรงเรี ยนคาทอลิกจะนาการวิเคราะห์สถานการณ์มาใช้ ในการวางแผน
8. โรงเรี ยนคาทอลิกจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ
9. โรงเรี ยนคาทอลิกจะร่วมมือกับชุมชนและศิษย์เก่าในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างใกล้ ชิด
10. กลุม่ โรงเรี ยนคาทอลิกจะร่วมมือกันในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
11. โรงเรี ยนคาทอลิกจะเป็ นการวางแผนแบบมีส่วนร่วม
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12. โรงเรี ยนคาทอลิกที่เป็ นโรงเรี ยนใหญ่จะช่วยเหลือโรงเรี ยนขนาดเล็ก
13. โรงเรี ยนคาทอลิกจะมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน
14. ฝ่ ายบริหารของสังฆมณฑลจะมีบทบาทสูงต่อการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
15. มีศนู ย์รวมอานาจการตัดสินใจที่กรรมการบริหารสังฆมณฑล
นอกจากการวางแผน ยังต้ องมีการควบคุม การนาไปใช้ การกากับดูแล
บทบาทของผู้นา โรงเรียนเครือข่ าย
1. ผู้บริหารโรงเรี ยนคาทอลิกเป็ นผู้บริหารที่โดดเด่นทางด้ านคุณธรรม จริยธรรม
2. ผู้บริหารโรงเรี ยนคาทอลิกยึดมัน่ ในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
3. ผู้บริหารมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนาองค์การอย่างเต็มที่
4. ผู้บริหาร ครู เป็ นผู้กล้ าที่จะยืนยันความดี ความถูกต้ อง
5. ผู้บริหารเจริญชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร
6. บุคลากรดาเนินชีวิตโดยใช้ หลักธรรมคาทอลิก
7. ผู้บริหารโรงเรี ยนคาทอลิกเป็ นผู้สร้ างแรงบันดาลใจให้ แก่บคุ ลากร
เมื่อดาเนินการ บทบาทของผู้นาย่อมมีรายละเอียดเพิ่มขึ ้น โรงเรี ยนควรเพิ่มประเด็นเป็ น ข้ อ 8 ,ข้ อ 9 ฯลฯ
ตามบริบทของโรงเรี ยน
การจัดการองค์ กร
1. โครงสร้ างของโรงเรี ยนจะเน้ นการทางานเป็ นทีม
2. มีการกระจายอานาจบริหารโดยแบ่งหน้ าที่ชดั เจน
3. จัดโครงสร้ างที่สอดคล้ องกับนโยบายของสังฆมณฑล
4. โครงสร้ างที่ยืดหยุน่ ปรับตัวได้ ตามสถานการณ์
5. ฝ่ ายบริหารของสังฆมณฑลจะมีบทบาทต่อการบริหารจัดการ
นอกจากนี ้ โรงเรี ยนยังสามารถเพิ่มประเด็นสาคัญในการจัดการองค์กรอื่นๆ
สิ่งที่ได้ รับจากการบริหารงานโรงเรียนเครือข่ าย
เมื่อการบริหารโรงเรี ยนเครื อข่ายเกิดประสิทธิภาพ เป็ นไปดังที่วางเป้าหมาย สิ่งที่ได้ รับจากการบริ หารงาน
โรงเรี ยนเครื อข่าย คือ
1. ความเป็ นเอกภาพ หนึง่ เดียว มีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการ
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2. มาตรฐานเดียวกัน/ใกล้ เคียงกัน
3. โรงเรี ยนขนาดเล็กจะได้ รับการพัฒนาเทียบเคียงกับโรงเรี ยนขนาดใหญ่
4. ประหยัดทรัพยากร/บุคลากร
5. สิ่งที่ได้ รับอื่นๆ ฯลฯ ตามบริบทโรงเรี ยน
เป้าหมายสุดท้ าย ชีวิตของพระเยซูเจ้ าต้ องสะท้ อนในชีวิต เป็ นคนดีตามจิตตารมณ์พระวรสาร การกระจาย
ความดี ดังแสงเทียนที่สอ่ งสว่างแก่ผ้ คู น

***************************************************************
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นโยบายสภาสงฆ์ เรื่อง “การบริหารจัดการศึกษาแบบกลุ่ม” (School Cluster Policy)
บาทหลวงยอด เสนารักษ์
อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี

ภูมิหลัง/ความเป็ นมา
สืบเนื่องจากแนวคิดในการร่ วมกันบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่มโรงเรี ยน
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีมีประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานและมีความต่อเนื่องมามากว่า 30 ปี ทัง้ นี ้ได้ มีการปรับปรุ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แนวทางในการบริ หารจัดการให้ สอดคล้ องกับสภาพปั จจุบนั ในแตะละช่วงเวลาที่ผ่านมา เช่น
การร่ วมกันกาหนดวิสัยทัศน์ ในระดับกลุ่มโรงเรี ยน นโยบายด้ านงบประมาณการเงิน ด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ด้ านการพัฒนางานด้ านการบริ หารงานหลักสูตรและงานวิชาการ ด้ านการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ฯลฯ
ปั จจุบนั บุคลากรทุกระดับ คณะสงฆ์ ซิสเตอร์ และผู้ช่วยผู้บริ หารได้ ร่วมกันพัฒนาคุณภาพด้ วยความรับผิดชอบซึ่ง
ส่งผลให้ เกิดความก้ าวหน้ าในด้ านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเชิงลบทางด้ านเศรษฐกิจ
สังคมแบบสัมพันธนิยม (Relativism) ความเป็ นปั จเจกนิยม (Individualism) และสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ ส่งผลให้
เกิดการปรับเปลี่ยนมุมมองหรื อแนวคิดในการบริ หารจัดการคุณภาพการศึกษาในระดับกลุ่ มโรงเรี ยนเพื่อจะได้ ข้าม
ผ่านผลกระทบดังกล่าวโดยสามารถรั กษาผลสัมฤทธิ์ คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา
คาทอลิกไว้ เพื่อสร้ างสรรค์สงั คมไทยในยุคปั จจุบนั
หลักการสาคัญ
หลักการสาคัญที่สังฆมณฑลกาหนดไว้ ในแผนอภิบาล 6 ด้ าน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ ายการศึกษาอบรมที่
รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุม่ โรงเรี ยนสังฆมณฑลฯ กล่าวคือ การมี ส่ ว นร่ วม คุ ณ ภาพที่
เข้ มแข็ง และให้ เกิดความก้ าวหน้ าแบบองค์ รวม (เทียบ หลักการสาคัญแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรี ค.ศ.
2011 – 2015) เพื่อให้ การดาเนินการทุกด้ านบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ คณะกรรมการสภาสงฆ์/คณะกรรมการ
บริ หารสังฆมณฑลฯ ซึ่งมีหน้ าที่หลักในการกาหนดนโยบายและวิธีการในการดาเนินการบริ หารจัดการของฝ่ าย
การศึกษาอบรมในปั จจุบัน จึงได้ กาหนดนโยบายที่เรี ยกว่า “School Cluster Policy” คือการกาหนดให้ มีการ
บริ หารจัดการในกลุ่มย่อยมากขึ ้น โดยการคุณลักษณะที่คล้ ายคลึงกันหรื อสถานที่ตงั ้ (Location) ที่ใกล้ ชิดเป็ น
สมาชิกในกลุม่ ย่อยนัน้ ๆ
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............ในมุมมองและแนวโน้มโรงเรี ยนทุกโรงเรี ยนและผู้บริ หารโรงเรี ยนไม่ควรทางานและบริ หารงานด้าน
การศึกษาในรู ปแบบ “ตัวใครตัวมัน” หรื อโรงเรี ยนใครโรงเรี ยนมัน หรื อโรงเรี ยนเล็ก โรงเรี ยนใหญ่ หรื ออยู่แบบโดด
เดีย่ วตามยถากรรม (Poor Single School) แต่ควรเป็ นนโยบายการพัฒนาสู่กลุ่มโรงเรี ยนแบบบูรณาการ หรื อแบบ
กลุ่มย่อย (School Cluster Policy) (อ้างอิ ง “ความคาดหวังของสังฆมณฑลกับการศึกษา รสจ.” การสัมมนา
ประจาปี ผู้บริ หาร/ผู้ช่วยผู้บริ หาร ประจาปี การศึกษา 2554 วันที ่ 23 – 26 เมษายน 2555 : คุณพ่อยอด เสนา
รักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี).....

วัตถุประสงค์
สภาสงฆ์ กาหนดนโยบาย School Cluster Policy โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อการร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ สอดคล้ องกับจุดเน้ นของการพัฒนาตามความพร้ อมและบริ บท
ของสมาชิกโรงเรี ยนในกลุม่ Cluster
2. เพื่อให้ ความร่ วมมือและให้ ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม Cluster ทางด้ านงานประกันคุณภาพ/ด้ าน
บุคลากร/ด้ านการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ/ด้ านอัตลักษณ์การศึกษา ฯลฯ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ในแผนกลยุทธ์ระดับกลุม่ โรงเรี ยน
3. เพื่อให้ ความร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม Cluster ทางด้ านงบประมาณการเงินภายใต้ ก าร
พิจารณาเห็นชอบจากสภาสงฆ์
4. เพื่อสร้ างความเป็ นเอกภาพ (Unity) และความเข้ มแข็ง (Solidarity) ในระดับกลุ่ม Cluster และในระดับกลุ่ม
โรงเรี ยนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
บทบาทหน้ าที่/ความรับผิดชอบ
การดาเนินการและกากับติดตาม
o กรรมาธิการฝ่ ายการศึกษาอบรม/ฝ่ ายการศึกษาอบมสังฆมณฑลฯ
o คณะกรรมการบริหารสังฆมณฑลฯ
o กลุม่ โรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
o สมาชิกโรงเรี ยนในกลุม่ Cluster
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การดาเนินการและความเคลื่อนไหวในปี การศึกษา 2556
คณะกรรมการสภาสงฆ์
การประชุมคณะกรรมการสภาสงฆ์ 2013
o การประชุมสามัญครัง้ ที่ 1/2013 วันที่ 20 พฤษภาคม 2013 วาระการประชุมที่ 3.5
คณะกรรมการสภาสงฆ์ได้ พิจาณาหลักการและแนวคิดในการดาเนินการบริ หารจัดการฝ่ ายการศึกษา
อบรมและประกาศเป็ นนโยบายการบริหารจัดการแบบ School Cluster Policy
o การประชุมสามัญครัง้ ที่ 2/2013 วันที่ 19 สิงหาคม 2013 วาระการประชุมที่ 3.5
คณะกรรมการสภาสงฆ์ได้ พิจารณาให้ ดาเนินการกาหนดรายชื่อโรงเรี ยนในกลุม่ Cluster ดังนี ้
กลุม่ Cluster กรุงเทพฯ
โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์ดนิ แดง
โรงเรี ยนปั ญจทรัพย์มีนบุรี
โรงเรี ยนคริสตสงเคราะห์
โรงเรี ยนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
กลุม่ Cluster ชลบุรี
โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์
โรงเรี ยนดาราสมุทรศรี ราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริ หารธุรกิจ(DBAC)
โรงเรี ยนอนุบาลโสตพัฒนา พัทยา
กลุม่ Cluster สระแก้ ว
โรงเรี ยนดาราสมุทร สระแก้ ว โรงเรี ยนดาราสมุทร อรัญประเทศ
โรงเรี ยนเทวรักษ์
โรงเรี ยนศรี หฤทัย
กลุม่ Cluster หัวไผ่
โรงเรี ยนประชาสงเคราะห์
โรงเรี ยนดาราจรัส
โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์
โรงเรี ยนสันติภาพ
o การประชุมสามัญครัง้ ที่ 4/2013 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2014 วาระการประชุมที่ 3.5
พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้รับผิดชอบหน้ าที่ประธานกลุม่ Cluster 4 กลุม่ ดังนี ้
กลุม่ Cluster หัวไผ่
คุณพ่อสุดเจน ฝ่ นเรื อน
กลุม่ Cluster สระแก้ ว คุณพ่อวิศษิ ฎ์ วิเศษเธียรกุล
กลุม่ Cluster ชลบุรี
คุณพ่ออนุสรณ์ พงษ์ สวัสดิ์
กลุม่ Cluster กรุงเทพฯ คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศริ ิ
ฝ่ ายการศึกษาอบรม/คณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
o การประชุมกลุม่ คณะกรรมการบริหารแบบกลุม่ Cluster สัญจร
กลุม่ Cluster กรุงเทพฯ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
โรงเรี ยนคริสตสงเคราะห์
กลุม่ Cluster สระแก้ ว วันที่ 18 กันยายน 2556
โรงเรี ยนดาราสมุทร สระแก้ ว
กลุม่ Cluster หัวไผ่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556
โรงเรี ยนวัฒนานุศาสน์
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กลุม่ Cluster ชลบุรี
วันที่ 20 มกราคม 2557
โรงเรี ยนปรี ชานุศาสน์
o การกากับติดตามการดาเนินงานแบบกลุ่ม Cluster ในการประชุมสัมมนาผู้บริ หาร/ผู้ช่วยผู้บริ หารประจาปี
การศึกษา 2556 (21 – 24 เมษายน 2557)
ความคาดหวังจุดเน้ นและทิศทางการบริหารงานแบบ Cluster (School Cluster Policy) ในอนาคต
1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรี ยนตามแผนอภิบาลฯ ค.ศ. 2011 – 2015 อย่างต่อเนื่อง
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามวิสยั ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ที่กาหนดไว้ ในแผลกลยุทธ์ มาตรฐาน
การศึกษาคาทอลิก ปี การศึกษา 2557 – 2562
3. คุณลักษณะนิสัยของบุคลากร (ผู้บริ หาร/ครู ) ตามคุณค่า พระวรสาร การดาเนินชีวิตที่เป็ นประจักษ์
พยานถึง การเป็ นนายชุมภาบาลที่ทาหน้ าที่ บริ หารจัดการที่ดี บุคลากรครู ที่มี คุณลักษณะนิสัยเป็ น
ประจักษ์พยานถึงการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามกระแสเรี ยกของการเป็ นครู
4. เป็ นโรงเรี ยนมีบรรยากาศของการ “ประกาศข่าวดี” สร้ างสรรค์ สัง่ สมให้ เป็ นวัฒนธรรมองค์กรทียงั่ ยืน
5. เป็ นโรงเรี ยนที่พฒ
ั นาผู้เรี ยนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก/มาตรฐานการศึกษาอย่างมีชีวิตชีวา
6. เป็ นโรงเรี ยนที่ มีผลสัมฤทธิ์ คุณ ภาพ (Achievement) ด้ านผู้เรี ยน บุคลากร การบริ หารจัดการ การ
พัฒนากระบวนการเรี ยนการสอน ฯลฯ แบบองค์รวม (Holistic) อย่างสมดุล ตามค่าเป้าหมายที่แต่ละ
โรงเรี ยนกาหนดไว้
7. บุคลากรปฏิบตั หิ น้ าที่อย่างมีชีวิตชีวา และมีความสุขมวลรวม
อัตลักษณ์การศึกษาเด่นเป็ นโรงเรี ยนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุง่ สัมฤทธิ์ผลแบบองค์รวม

************************************************************
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ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก สัมมนาผู้บริหาร ผู้ชว่ ยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2556
วันที่ 22-24 เดือนเมษายน พ.ศ.2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก
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วจนพิธีกรรมเปิด
สัมมนาผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2556
เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
วันที่ 22 - 24 เมษายน 2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก

พิธีกร
โรงเรี ยนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มุ่งพัฒนานักเรี ยนด้ วยอุดมการณ์ ตามหลักคาสอนขององค์
พระเยซูคริสตเจ้ า เพื่อมีสว่ นร่วมพัฒนาคนให้ เป็ นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เพื่อพวกเราจะได้ ตระหนักถึงความเป็ นจริงนี ้ เราจึงได้ มาทบทวนตนเองอีกครัง้ หนึ่ง เพื่อเราจะยังคงรักษา
ความซื่อสัตย์ ยึดมัน่ ในความยุตธิ รรม และรักในพระวรสาร เพื่อเราจะตอบสนองแนวทางของพระศาสนจักร ในการ
จัดการศึกษาอบรมให้ มนุษย์ได้ บรรลุความจริงสูงสุดของชีวิตและก้ าวให้ ทนั กับสังคมโลกปั จจุบนั
บัดนี ้ ให้ เราร่ วมใจกันวิงวอนขอต่อองค์พระผู้เป็ นเจ้ า โปรดประทานพรให้ การสัมมนาในครัง้ นี ้และวอน
ขอให้ ทรงส่งองค์พระจิตเจ้ ามาเป็ นผู้นาทางเรา เพื่อความเป็ นเอกภาพและเป็ นน ้าหนึ่งใจเดียวกั นในการสานต่อ
ภารกิจนี ้ร่วมกัน

บทเพลง
เชิญพระจิต
1. เชิญพระจิต ฤทธิเดช เสด็จมา เยือนวิญญาณ์ ข้ าพระองค์ที่ทรงสรรค์
เชิญประสิทธิ์ โปรดพระพร วรานันท์ เป็ นมิ่งขวัญ แก่วิญญาณ์ข้าพระองค์
(รับ) เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจ้ า เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจ้ า
2. พระเจ้ าคือ ผู้บรรเทาเหล่าทุกข์ร้อนพระคือพร จากเจ้ าฟ้า ค่าสูงส่ง
พระท่อธาร ชูชีวี อัคคียงพระคือรัก ปั กปลงใจ ให้ ปรี ดา (รับ)
3. พระประทาน สัปตพร แก่มนุษย์ พระประดุจ ดัชนี พระหัตถ์ขวา
ของพระองค์ ทรงพระนาม ว่าบิดาตามสัญญา พระแเจ้ งไข ไว้ เด่นดี (รับ)
4. โปรดประทาน แสงสว่าง กระจ่างฟ้า โปรดนามา ซึง่ แรงรัก ประจักษ์ ศรี
ให้ มนุษย์ ผู้ใจอ่อน หย่อนฤทธี ดับอัคคี คือกิเลส เผด็จไป ( รับ)
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ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน

เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
อาแมน
พระจ้ าสถิตกับท่ าน
และสถิตกับท่ านด้ วย

ประธาน บทอ่ านจากพระวรสาร
ทุกคน ขอถวายพระเกียรติแด่ พระองค์ พระเจ้ าข้ า
(ประธานเลือกบทพระวรสารเองตามจุดประสงค์ทีจ่ ะให้ข้อคิ ด)
ประธาน นี่คือพระวาจาของพระเจ้ า
ทุกคน ขอพระคริสตเจ้ าทรงพระเจริญเทอญ
ประธาน เทศน์ให้ข้อคิ ด
บทภาวนาเพื่อมวลชน (เชิญยืน)
ประธาน ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ า พระองค์ทรงเปิ ดจิตใจและสติปัญญาของบรรดาอัครสาวกให้ เข้ าใจถึงคาสอนและสิ่งที่
พระองค์ทรงกระทาด้ วยเหตุการณ์ที่ง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน ขอพระองค์ได้ โปรดรับฟั งคาภาวนาของเหล่าลูกนี ้ ที่จะ
ภาวนาเพื่อบุคคลต่างๆ และให้ พวกลูกทุกคนได้ เป็ นส่วนหนึง่ ในงานสร้ างของพระองค์อย่างแท้ จริง
1. ขอโปรดประทานพระพรแด่ ผู้นาพระศาสนจักรทุกชนชันและทุ
้
กคณะ ให้ พวกท่านได้ ใช้ ความรู้
ความสามารถในการพัฒนาพระศาสนจักร โดยอาศัยแสงสว่างแห่งความดี และนาทางพวกท่านด้ วยปรี ชาญาณ
แห่งพระจิตของพระองค์
ให้เราภาวนา
2. ขอโปรดประทานพระพรให้ กิจการต่างๆ ในโรงเรี ยนคาทอลิกสังฆมณฑลจันทบุรีให้ เจริญก้ าวหน้ า ใน
หนทางแห่งความซื่อสัตย์ ความยุตธิ รรม และความรักรวมทังให้
้ มีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบตั หิ น้ าที่ในการอบรมสัง่
สอนตามแนวทางแห่งพระวรสารด้ วย
ให้เราภาวนา
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3. โปรดประทานพระพรมาสูบ่ คุ ลากรทุกระดับในโรงเรี ยนของเรา ให้ เขาได้ สมั ผัสถึงความรักของพระองค์
โดยผ่านทางกันและกัน และโปรดประทานพละกาลังให้ กบั พวกเขาได้ พฒ
ั นาชีวิตของตนให้ ดีขึ ้น และทาให้ โรงเรี ยน
เป็ นบ้ านที่เด็กๆสามารถพบความรัก ความสุขและการเรี ยนรู้ความจริงและความดีเสมอ
ให้เราภาวนา
4. โปรดประทานพระพรสาหรับนักเรี ยนทุกคน ให้ เขาได้ รับพระพรในการศึกษาเล่าเรี ยน เพื่อพัฒนาตน
ไปสูค่ วามครบครันบริบรู ณ์ ด้ วยการเติบโตขึ ้นทังทางด้
้
านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่างสมดุล
ให้เราภาวนา
5. ขอโปรดประทานพระพรเพื่อเด็กๆ และเยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้ ศกึ ษาในโรงเรี ยน ขอโปรดให้ พวกเขาได้
รอดพ้ นจากภยันตรายฝ่ ายจิต ที่จะทาให้ เขาต้ องกลายเป็ นผู้ทาร้ ายสังคม และให้ เขาได้ รับแสงสว่างจากผู้ใหญ่ที่จะ
สอดส่องดูแลชีวิตพวกเขาให้ เติบโตในอนาคตอย่างดี
ให้เราภาวนา
6.
เพื่อพวกเราแต่ละคน ให้ ได้ รับพระพรของพระเจ้ าอย่างเต็มเปี่ ยม ขอจงมีแต่ความสุข สมหวัง
สุขภาพที่ดีทงกาย
ั้
ใจ มีความเจริญรุ่งเรื องและความก้ าวหน้ าในชีวิตและหน้ าที่การงาน
ให้ เราภาวนา

บทภาวนาของประธาน
ข้ าแต่พระเป็ นเจ้ า องค์แห่งชีวิตและความดีงาม ทรงเป็ นบ่อเกิดแห่งความปรี ชารอบรู้ ทรงเป็ นแบบอย่าง
ของครูผ้ ใู ห้ การอบรมสัง่ สอน โปรดประทานพระพรและเป็ นแรงบันดาลใจแก่ข้าพเจ้ าทังหลาย
้
ให้ ใช้ วนั เวลาที่มา
ร่วมกันโดยอาศัยการสัมมนานี ้ เกิดคุณประโยชน์แก่ทุกคน แก่สงั คม และพระศาสนจักรประชากรศักดิ์สิทธิ์ ของ
พระองค์ ขอให้ การสัมมนานี ้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายด้ วยดี ทังนี
้ ้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริ สตเจ้ าพระเจ้ าของ
ข้ าพเจ้ าทังหลาย
้
ทุกคน
อาแมน
ประธาน
พระเจ้ าสถิตกับท่ าน
ทุกคน
และสถิตกับท่ านด้ วย
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ประธาน
ทุกคน
พิธีกร

ขอพระเจ้ าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแก่ ท่าน
ทัง้ หลายเทอญ
อาแมน
เชิญขับเพลงปิ ดพิธี
“หนึ่งเดียวใจเดียว”

(รับ) หนึง่ เดียวใจเดียว หนึง่ เดียวร่วมเกลียวสัมพันธ์
สูท่ ี่หมายใฝ่ ใจคือความสามัคคี
1. ตังใจจะร่
้
วมทุกข์ร่วมสุขทุกครา
ยามทุกข์ยามเศร้ าเราเคล้ าคลอให้ น ้าใจ
2. พวกเราทัว่ กันล้ วนร่วมศาสน์ชาติไทย
ผิดนิดพลาดหน่อยจงยกไปไม่ถือทัณฑ์

สมัครสมาน จับมือกันเดินหน้ าไป
ร่วมยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกัน
จะเชิดชูความหมายแห่งชีวิตเรา
แม้ วนั ห่างไกลจาฝั นใจส่งถึงกัน
ใช่อื่นไกลเป็ นน้ องพี่ควรชิดใกล้
สองมือเกี่ยวกันเธอฉันเราพี่น้องกัน

*********************************************
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ผลประเมินสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2556
เรื่อง การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
วันที่ 22-24 เมษายน 2557
ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก
ข้ อที่

รายการ

แผนกลยุทธ์ รสจ.
1 ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจภูมิหลัง ความเป็ นมาและกระบวนการในการจัดทา
แผนกลยุทธ์ ฉบับปี การศึกษา 2557-2561
2 ท่านมีความรู้ความเข้ าใจสาระสาคัญ เป้าหมายคุณภาพที่กาหนดไว้ ในแผน
กลยุทธ์ ฉบับปี การศึกษา 2557-2561
3 ท่านพบว่าแผนกลยุทธ์ ฉบับปี การศึกษา 2557-2561 เน้ นทิศทางที่ดี มีคณ
ุ ค่า
ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
4 ท่านพบว่าท่านมีศกั ยภาพ/ทักษะในการนาแผนกลยุทธ์ ฉบับปี การศึกษา
2557-2561 ไปขยายผลเป็ นแผนในระดับสถานศึกษา
5 การมีสว่ นร่วมและการทางานเป็ นทีมในโรงเรี ยนของท่าน
พระสังฆราชพบ รสจ.
6 ท่านมีความรู้ และเกิดความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
7 ท่านคิดว่า สามารถพัฒนาตามแนวคิด และทิศทางในการจัดการศึกษาตาม
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
แนวโน้ มหลักสูตรใหม่
8 ก่อนการเข้ าร่วมสัมมนา ท่านทราบถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่
ในระดับใด
9 หลังการเข้ าร่วมสัมมนา ท่านทราบถึงแนวโน้ มการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่
ในระดับใด
10 ท่านคาดหวังจะนาประโยชน์จากเนื ้อหาแนวโน้ มการจัดการศึกษาไปใช้ ในการ
ทางาน ด้ านการเรี ยนการสอน
11 ท่านสามารถนาความรู้ จากเนื ้อหาไปประยุกต์ให้ เข้ ากับหลักสูตรใหม่ได้
12 วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื ้อหาได้ ชดั เจน
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Mean

SD.

อันดับ

4.11

.643

16

4.17

.623

14

4.52

.568

2

4.08

.629

17

4.41

.666

5

4.33

.605

7

4.30

.563

10

3.41

.702

20

4.15

.616

15

4.31

.551

9

4.19
4.61

.576
.558

13
1

ข้ อที่

รายการ

การบริหารงานแบบ Cluster
13 ท่านมีความรู้ ความเข้ าใจในรูปแบบการบริหารจัดการแบบ Cluster
14 ท่านเห็นว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวจะส่งผลให้ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาในกลุม่ Cluster เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดี
15 ท่านมีความตระหนัก และเห็นความสาคัญของการบริหารจัดการแบบCluster
16 ท่านคิดว่า ท่านจะสามารถพัฒนาตนเอง ให้ มีทกั ษะในการทางานแบบมีสว่ น
ร่วมในกลุม่ Cluster
รู ปแบบการสัมมนา และกิจกรรมสันทนาการ
17 ก่อนการเข้ าร่วมสัมมนา ท่านได้ ทราบหัวข้ อการสัมมนา และเตรี ยมตัวก่อน
การสัมมนาครัง้ นี ้เป็ นอย่างดี
18 การรับทราบถ้ อยแถลงนโยบายของคณะกรรมการบริ หาร รสจ. ปี การศึกษา
2557
19 มีความพึงพอใจในกิจกรรม Thank You Party
20 มีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสัมมนาในครัง้ นี ้
รวม

Mean

SD.

อันดับ

4.25
4.45

.663
.567

11
3

4.43
4.37

.581
.521

4
6

4.00

.707

18

4.32

.585

8

3.95
4.21
4.23

.871
.631
.388

19
12

ข้ อเสนอแนะ
ส่ วนของเนือ้ หาในการสัมมนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ดี – ดีมาก (7)
เกิดความรู้ ความเข้ าใจมากขึ ้น (5)
ช่วงเนื ้อหาของ รศ.ดร.สุพกั ตร์ ดีมาก (5)
เนื ้อหาใกล้ ตวั มีประโยชน์ สามารถนาไปพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (3)
เนื ้อหาไม่สมั พันธ์กบั เวลา (3)
วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดเข้ าใจได้ ง่าย (2)
ได้ รับความรู้ในการพัฒนาโรงเรี ยนไปสูเ่ ป้าหมายการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาในอนาคต (2)
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8. เชิญวิทยากรระดับชาติ/อาเซียน มาให้ ความรู้ เพื่อเปิ ดมุมมองแนวคิดให้ กว้ างขึ ้น (2)
9. ควรมีการจัดสัมมนาแยกเฉพาะระดับปฐมวัย (2)
10. เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบนั
11. เอกสารมีความชัดเจนดี
12. เนื ้อหาของ คุณพ่อชาติชาย มีความต่อเนื่อง
13. ควรให้ ความรู้แนวคิดการศึกษาคาทอลิกเพิ่มมากขึ ้น
14. การทา Workshop มีทิศทางแนวคิดที่ตา่ งกัน เนื่องจากไม่คอ่ ยได้ ประชุมร่วมกันในกลุม่ Cluster
รู ปแบบของการสัมมนา และสถานที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รูปแบบสัมมนาดี – ดีมาก มีความเหมาะสม (15)
สถานที่สวย บรรยากาศดี เหมาะสม (7)
ปั ญหาเรื่ องแอร์ ไม่เย็น (5)
ควรปรับปรุงเรื่ องอาหาร อาหารไม่อร่อย (5)
สถานที่ห้องประชุม ห้ องพักไม่สะอาด (4)
อาหารงาน Party ไม่เหมาะสม มีจานวนไม่เพียงพอ (3)
สถานที่ไม่คอ่ ยดี / อยูไ่ กลเกินไป / ที่พกั กับห้ องประชุมอยูไกลกัน / ระบบน ้าในที่พกั มีปัญหา /ผ้ าขนหนูไม่
สะอาด ผ้ าปูที่นอนเหมือนไม่ได้ เปลี่ยน

อื่นๆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สัมมนาปี หน้ าเสนอจัดบริเวณชายทะเล / ในเขตพัทยา (2)
สัมมนาปี หน้ าเสนอจัด จ.กาญจนบุรี (2)
จัดปี เว้ นปี และให้ มีการจัดในกลุม่ Cluster แทน
ควรสร้ างความสัมพันธ์ในกลุ่ม Cluster ให้ มีการทักทายรู้จกั กันยิ่งขึ ้น
แยกกลุม่ Cluster เช่นกลุม่ ประถม กลุม่ อนุบาล ให้ ชดั เจน
ของรางวัลน้ อยมาก ควรเพิ่มให้ มากขึ ้นเพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้ ผช.ผอ.
ควรมีการจัดประชุมปี ละ 2 ครัง้

- 71 -

เนือ้ หาที่ต้องการสาหรับการสัมมนาในปี การศึกษาหน้ า
1. ทิศทางหลักสูตรใหม่กบั การศึกษาของ รสจ./หลักสูตรการศึกษาคาทอลิก (7)
2. สัมมนาศึกษาดูงานต่างประเทศโอกาสครบรอบ 30 ปี (4)
3. การศึกษาคาทอลิกที่เน้ นคุณค่าพระวรสาร / อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (2)
4. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รสจ. / การเตรี ยมเข้ าสูก่ ารประกันคุณภาพภายนอกรอบ 4 (2)
5. ต่อยอดจากเนื ้อหาปี การศึกษานี ้ ลงสูแ่ นวการปฏิบตั งิ าน (2)
6. มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกกับการบริ หารกลุม่ Cluster ของ รสจ. (2)
7. การพัฒนาครู เตรี ยมครูในมาตรฐานที่ 5,7 ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ ครอบคลุมทุกโรงเรี ยน
8. ยุทธศาสตร์ การตลาดของโรงเรี ยนคาทอลิกสังกัด รสจ.
9. นโยบาย(รายปี )ของ รสจ. ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนในสังกัด
10. การบริ หารบุคลากรในฝ่ าย แนวการปฏิบตั ิ การพัฒนาของแต่ละฝ่ าย
11. การแก้ ไขปั ญหาระหว่างครูกบั ผู้ปกครอง
12. ความชัดเจนเรื่ องระเบียบต่างๆ ของ รสจ. ที่ต้องปฏิบตั ริ ่วมกัน

***********************************************************************
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สรุปค่าใช้จ่ายสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2556
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก”
วันที่ 22-24 เมษายน 2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก

รายรับ
จาก รสจ.
ค่าลงทะเบียน

300,000.272,000.572,000.-

รายจ่ าย
ค่าที่พกั ค่าอาหาร
ค่าของขวัญ Thank you party
ค่าวิทยากร
ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร
อื่นๆ
รวม
คงเหลือ

405,500.30,000.20,000.29,831.12,936.498,267.73,733.-
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รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2556
เรื่อง “การบริหารโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก”
วันที่ 22-24 เมษายน 2557
ณ วังยาวริเวอร์ไซด์รีสอร์ท จ.นครนายก

โรงเรียนดาราสมุทร ศรี ราชา
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงวัชริ นทร์
บาทหลวงลือชัย
มาสเตอร์ พินิจ
มาสเตอร์ ชชั วาล
คุณครูนิตยารัตน์
มาสเตอร์ บญ
ุ ธรรม
คุณครูมนต์ฤดี
คุณครูเตือน
คุณครูนพวรรณ
คุณครูฟองนวล
คุณครูโสพิศ
มาสเตอร์ อิศรานุวฒ
ั น์
คุณครูภทั รานิษฐ์
คุณครูมนัสนันท์
มาสเตอร์ คมกฤษ
คุณครูมรกต

ตาแหน่ ง

สมานจิต
จันทร์ โป๊
ศิโรรัตนาวาทย์
อินทุโศภน
คชเสนา
ผดุงศักดิ์ชยั กุล
ศักดิ์คา
ติระยะพานิชกุล
เข็มทอง
วิจิตรบรรจง
ฮวดวงษา
สมเงิน
อุทธา
ศิริตนั ตราภรณ์
จิตรชัยนานุกลู
สิทธิผล
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ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน
หัวหน้ ากลุม่ งานหลักสูตร
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ (ประถม)
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ (มัธยมต้ น)
หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ (มัธยมปลาย)
เลขาธิการศูนย์ Global Learning Center
หัวหน้ างานประกันคุณภาพ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ลาดับที่
1

2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
คุณพ่อวีระ
มาสเตอร์ อนิรุจน์
คุณครูองั คณา
คุณครูศรี กนั ยา
คุณครูเสาวณีย์

ตาแหน่ ง

ผังรักษ์
ไชยเจริ ญ
กาเหนิดโทน
ขาเจริ ญ
ยอดสุวรรณ์

ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนสันติภาพ
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงปรี ชา
ซิสเตอร์ ลดั ดา
คุณครูสจุ ิตรา
คุณครูพรพันธ์
มาสเตอร์ อาคม
มาสเตอร์ วีรศักดิ์

ตาแหน่ ง

สวัสดี
เชยบุญ
ชุ่มชื่น
บุญสมพงษ์
อินประไพ
วัฒนพร

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ลาดับที่
1

2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงอนุสรณ์
มาสเตอร์ อภิวฒ
ั น์
คุณครูสวุ ิมล
คุณครูกลั ยา
คุณครูนฤทัย

ตาแหน่ ง

พงษ์ สวัสดิ์
ศรี คณ
ุ
ศรี จานงค์
มัง่ คัง่
พรประสิทธิ์

ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน
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โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงเอนก
คุณครูสวุ ิมล
คุณครูสมบัติ
คุณครูสกุ ญ
ั ญา
คุณครูศศิวิมล
คุณครูน ้าผึ ้ง
มาสเตอร์ พศวรรษ
คุณครูชริ นทร์ ทพิ ย์
คุณครูวรรณภา
คุณครูฝนทิพย์

ตาแหน่ ง

ธรรมนิต
พรประภาศักดิ์
เกษศรี
มาหา
ชัยนันทนาพร
จันทร์ สวุ รรณ
บุญฤทธิการ
อินทร์ พามา
จันทสอน
เกิดฉาย

ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาลฯ + ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มฯ
หัวหน้ าฝ่ ายระดับปฐมวัย
หัวหน้ าฝ่ ายระดับปฐมวัย
หัวหน้ าฝ่ ายระดับปฐมวัย

โรงเรียนดาราจรัส
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงมานพ
บาทหลวงชาติชาย
คุณครูจินดาพร
คุณครูเทพี
คุณครูพรทิพย์
คุณครูศริ นญา
คุณครูนฤมล
คุณครูนิธิรัตน์
คุณครูรสสุคนธ์
คุณครูปราณี
คุณครูจฬุ าลักษณ์
คุณครูกลอยใจ

ตาแหน่ ง

ปรี ชาวุฒิ
พงษ์ ศิริ
นพพะ
ชูฤทธิ์
กาญจนกุล
ศรเจริ ญ
รุ่งหิรัญ
ปานอา
เหลาไชย
พึง่ เจริ ญ
ตันเจริ ญ
บุญเงิน

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
รองผู้อานวยการ + ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

- 77 -

โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงจิรพันธ์
ซิสเตอร์ จาเนียร
คุณครูวิไลวรรณ
มาสเตอร์ เกษมสุข
คุณครูอารี รัตน์
คุณครูนงลักษณ์
มาสเตอร์ ณรงค์ฤทธิ์
คุณครูสวุ รรณี
คุณครูกิตติมา

ตาแหน่ ง

สุจิรานุธรรม
บุญทัน
อาจวาริ นทร์
วรสุข
ขมเล็ก
กัปปิ ยบุตร
อินกุณา
กู้ชาติ
บุญช่วย

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนชุมชนพัฒนา
ลาดับที่
1

2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
คุณครูวิมล
คุณครูศรี อมั พร
คุณครูชลอ
คุณครูวรรณี

ตาแหน่ ง

ร่ วมจิตร์
หิรัญโรจน์
น ้านวล
มีม่งุ กิจ

ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม

โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ ว
ลาดับที่
1

2
3
4

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงวิศิษฏ์
คุณครูฌานิพฒ
ั พ์
คุณครูบญ
ุ ทิพา
มาสเตอร์ วาทิต

ตาแหน่ ง

วิเศษเธียรกุล
มีม่งุ กิจ
นุชพงษ์
พรหมดารง
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ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนปั ญจทรั พย์ ดินแดง
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงบรรจง
ซิสเตอร์ ดวงแข
คุณครูกฤษณา
คุณครูสายใจ
คุณครูเรณู
คุณครูสวุ รรณา
คุณครูกญ
ั ญ์วรา
คุณครูเยาวรัช
คุณครูกลั ยา

ตาแหน่ ง

พานุพนั ธ์
รัตโนภาส
คงทน
ฉายแสงเดือน
สืบบุตร
ไฝศิริ
นราพันธ์
จุลมณฑล
วัลลภานุรัตน์

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน
หัวหน้ าฝ่ ายระดับปฐมวัย

โรงเรียนเทวรักษ์
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงปรี ชา
บาทหลวงสมพร
ซิสเตอร์ กลั ยา
คุณครูแก้ วตา
คุณครูสายใจ
คุณครูยวุ ดี
มาสเตอร์ สรวัชร
คุณครูบาหยัน
คุณครูนวลจันทร์
คุณครูดารา

ตาแหน่ ง

สกุลอ่อน
มีม่งุ กิจ
ยุติธรรม
เทียบแก้ ว
พุทธไทย
บันลือวงศ์
สรรเพ็ชร์
เชาวน์ดี
สกุลแสง
ลีทอง

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน
หัวหน้ าฝ่ ายระดับปฐมวัย
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โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงสุดเจน
ซิสเตอร์ จานันท์
คุณครูกนกศรี
คุณครูมยุรา
คุณครูพีรวรรณ
คุณครูอรัญญา
คุณครูพรพรรณ
คุณครูนิตยา

ตาแหน่ ง

ฝ่ นเรื อง
ไพรงาม
ไหลไผ่ทอง
สุภาพิชยั
ลีนะเปสนันท์
วุ้นวงษ์
อัศวชาญชัย
ทองสนธิ

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนปั ญจทรั ยพ์ มีนบุรี
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงยอด
บาทหลวงอนุสรณ์
บาทหลวงเสกสรร
คุณครูชวิศา
คุณครูศิวาพร
คุณครูองั คริ นทร์
มาสเตอร์ สชุ าติ
คุณครูอปั สรสินี
คุณครูรุจิกาญจน์

ตาแหน่ ง

เสนารักษ์
พงศ์ศิริพฒ
ั น์
สุวิชากร
กลิน่ จันทร์
วงษ์ มา
ล่อกา
กรี แก้ ว
ว่องไว
การิ กาญจน์
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ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยผ่ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงนภา
มาสเตอร์ สพุ รรณ
คุณครูชลุ ีพร
คุณครูภาวีพร
คุณครูเพ็ญทิพย์
มาสเตอร์ สมจิตร์
คุณครูพรทิพย์
คุณครูวรรณศิริมงคล

ตาแหน่ ง

กู้ชาติ
สุวิชากร
เพาะบุญ
บุญปลูก
เสนารักษ์
ษรสกุลทรัพย์
แซ่เตียว
บัวบุตรดี

ผู้บริ หาร
ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
ลาดับที่
1

2
3

ชื่อ - นามสกุล
คุณครูยพุ ิน
คุณครูสวุ รรณา
คุณครูจิราภรณ์

ตาแหน่ ง

ฉันทพิริยกุล
เอี ้ยวเฮง
สุวิชากร

ผู้อานวยการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม

สถานรับเลีย้ งเด็กบ้ านยอแซฟพิทักษ์
ลาดับที่
1

2
3
4
5

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงประสาน
คุณครูนภคภร
คุณครูดวงเดือน
คุณครูอลิสา
คุณครูภทั ริ นทร์

ตาแหน่ ง

พงศ์ศิริพฒ
ั น์
ทาเนียบ
นกเหมือน
สุขพัฒน์
หยองโก
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ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การ และกิจการนักเรี ยน

โรงเรียนประชาสงเคราะห์
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงนันทพล
บาทหลวงเศกสม
ซิสเตอร์ วนั เพ็ญ
คุณครูแสงเดือน
คุณครูศิริพร
มาสเตอร์ อายุวฒ
ั น์
คุณครูอนุชน์
คุณครูเทพทอง
คุณครูชาเรื อง

ตาแหน่ ง

สุขสาราญ
กิจมงคล
ไชยเผือก
จิตตวิกลู
เก็จมะยูร
โสนน้ อย
เกิดปราง
ทองเหลือง
สีสม

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร (แทน)
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
หัวหน้ าฝ่ ายระดับปฐมวัย
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ การและกิจการนักเรี ยน (แทน)

โรงเรียนศรี หฤทัย
ลาดับที่
1

2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อ - นามสกุล
บาทหลวงสมศักดิ์
พรประสิทธิ์
บางหลวงสมภพ
มาสเตอร์ ปรัตถกร
คุณครูบญ
ุ รอย
มาสเตอร์ เอกชัย
มาสเตอร์ นฤทธิ์
คุณครูปริ ญดา
มาสเตอร์ กฤษฎา
คุณครูจารุณี

ตาแหน่ ง

แซ่โก
รติฤทยาวงศ์
เฮงฮวด
นามวงษ์
นิลโกศล
หอมสวัสดิ์
ภานุพนั ธ์
คงอินทร์

ผู้บริ หาร
ผู้บริ หาร
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผู้ช่วยฝ่ ายบริ หารหลักสูตร และงานวิชาการ
ผู้ช่วยฝ่ ายสานักบริ หาร
ผู้ช่วยฝ่ ายธุรการการเงิน
ผู้ช่วยฝ่ ายส่งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม
ผู้ช่วยฝ่ ายอภิบาล และแพร่ ธรรม
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