









สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
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สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

โดย
สานักเลขาธิการ รสจ.

โครงการสัมมนาผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปี
ตามแผนงานด้านบริหารจัดการ ภายใต้แผนกลยุทธ์ รสจ. ปีการศึกษา 2557-2561

Page | 3

สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
พิมพ์ครั้งที่1 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559
จานวนพิมพ์ 70 เล่ม
ผู้จัดพิมพ์
สานักงานเลาาิิการ รสจ.
สถานที่พิมพ์ สานักงานเลาาิิการ รสจ.
11 ถนนสุาุมวิท ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 038-328202 โทรสาร 038-321792
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คานา
เอกสารฉบับนี้ เป็นสรุปรายงานการสัมมนาประจาปีการศึกษา 2558 ตามแผนกลยุทิ์ รสจ.
ปีการศึกษา 2557-2561 เป้าหมายกลยุทิ์เรื่อง รสจ. พัฒนาผู้ช่วยผู้อานวยการให้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารจัดการ ร่วมบริหารจัดการกับผู้บริหารเต็มความสามารถ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เรื่องการ
บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ
เนื้อหาการสัมมนาประจาปีการศึกษา 2558 คือ “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษา
คาทอลิก” ตลอดการสัมมนาในครั้งนี้ าอาอบคุณวิทยากรทุกท่าน คณะกรรมการจัดงาน คณะครูรวมถึงผู้มี
ส่วนร่วมทุกท่าน

สานักเลาาิิการ รสจ.
30 พฤษภาคม 2559
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แบบเสนอโครงการสังฆมณฑลจันทบุรี
ปีงบประมาณ 2015
1. ชื่อโครงการ สัมมนาประจาปี รสจ.

ฝ่าย บริหารจัดการ

2. นโยบายปฏิบัติด้าน บริหารการศึกษา
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ (เรื่อง) บริหารจัดการศึกษา
พันธกิจ(เรื่อง) ส่งเสริมให้ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องยกระดับมาตรฐานผู้ช่วยผู้อานวยการให้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
3. ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการบริหาร รสจ.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ รสจ.
4. ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่ ระยะเวลาเริ่มต้น ……/……/…… ระยะเวลาสิ้นสุด ……/……/……

 โครงการต่อเนื่อง ทุกๆ สิ้นปีการศึกษา วันที่ 3-5 พฤษภาคม 2559
5. หลักการและเหตุผล
การศึกษาในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรีซึ่งเป็นองค์กรหนึ่งที่ดาเนินงานด้ านการจัดการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา กลไกหนึ่งที่สาคัญในการพัฒนาองค์กรก็คือ “บุคลากร” โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้าน
การบริหาร จาต้องมีวิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆ
มณฑลจันทบุรี จึงจัดให้มี การสัมมนาประจาปี รสจ. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการบริหารแก่บุคลากรอันจะ
ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทิิภาพสูงสุด บรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
6. วัตถุประสงค์
6.1 เพื่อพัฒนาทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษาแก่บุคลากรระดับผู้บริหาร รสจ.
6.2 เพื่อพัฒนาทักษะการทางานเป็นทีมาองบุคลากรระดับผู้บริหาร รสจ.
6.3 เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ตรงตามหลักสูตรใหม่
6.4 เพื่อผู้บริหารเกิดความรู้ความเา้าใจในการบริหารงานแบบ Cluster
7. เป้าหมาย
7.1 เชิงปริมาณ
7.1.1 บุคลากรระดับผู้บริหาร รสจ. จานวน 150 คน
7.2 เชิงคุณภาพ
7.2.1 บุคลากรในระดับผู้บริหาร รสจ. มีทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา
7.2.2 บุคลากรในระดับผู้บริหาร รสจ. มีทักษะในการทางานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้อย่างมี
ประสิทิิภาพ
8. ขั้นตอนและระยะเวลา
8.1 าั้นตอนการดาเนินการ
1) าั้นเตรียมการ
- กาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
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- จัดหาสถานที่ / วิทยากร
2) าั้นดาเนินการ
- ประชุมคณะกรรมการเพื่อกาหนดรูปแบบในการสัมมนา
- เตรียมการสัมมนา
- ดาเนินการสัมมนา
3) าั้นสรุปและประเมินผล
- สรุปและประเมินผล
8.2 ตารางการปฏิบัติ
าั้นกิจกรรม/าั้นตอน
การปฏิบัติงาน

ระยะเวลาดาเนินการ
ปี 2015
มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ปี 2016
ต.ค.

พ.ย.

ิ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

1. าั้นเตรียมการ
- กาหนดระยะเวลา
- จัดหาสถานที/่ วิทยากร
2. าั้นดาเนินการ
- ประชุมกาหนด
รูปแบบการสัมมนา
- เตรียมการสัมมนา
- ดาเนินการสัมมนา
3. ชั้นสรุปและ
ประเมินผล
- สรุปและประเมินผล

งาน
คิดเป็นร้อยละ
5
15
10
10
50
10

9. สถานที่ดาเนินการ
บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
10. ทรัพยากรที่ต้องการ
10.1 งบประมาณ
350,000
บาท
10.2 บุคลากร
บุคลากรระดับผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ.
10.3 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์สานักงาน,โสตทัศนูปกรณ์ในการประชุม
11. การประเมินโครงการ (เช่น การสัมมนาสงฆ์,จากแบบสอบถาม,โดยคณะกรรมการฯ และอื่น ๆ)
ประเมินจากแบบสอบถามการเา้าร่วมการสัมมนาประจาปี
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้บริหาร รสจ. มีทักษะและวิสัยทัศน์ในการบริหารการศึกษา
12.2 ผู้บริหาร รสจ. มีทักษะในการทางานเป็นทีม และบริหารทีมงานได้อย่างมีประสิทิิภาพ
12.3 โรงเรียน รสจ. มีแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม่
12.4 โรงเรียน รสจ. มีการทางานเป็นทีม และมีเครือา่ายการบริหารที่มั่นคงแบบ Cluster
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ตารางเวลา
สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
วัน/เดือน/ปี

เวลา
10.00 น.
10.00-12.00 น.

วันจันทร์
2 พ.ค. 59

12.00 น. – 13.30 น.

08.30 น.
09.00 น.
10.00 น. – 11.00 น.
11.00 น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.

 แนวทางการพัฒนา รสจ. ปี 2559
 งบประมาณปี 2559
ภาวนา มิสซาประจาวัน
ลงทะเบียน/ Coffee Break
วจนพิิีกรรมเปิด
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน 1
อาหารเที่ยง

13.00 น. – 14.30 น.

การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน 2

14.30 น. - 15.00 น.

Coffee Break
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน 3

13.30 น. – 15.30 น.

วันอังคาร
3 พ.ค. 59

หัวข้อ
ประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการ รสจ.
 สรุปา้อตกลงปีการศึกษา 2558
 โครงการเด่นในปี 2558
 นาเสนอการดาเนินงานภาพรวมาองโรงเรียน
 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร รสจ. ปี 2559-2562
อาหารเที่ยง

15.00 น. – 16.30 น.
18.00 น. – 19.00 น.
19.00 น. – 20.30 น.

อาหารเย็น
กิจกรรมกลุ่ม Cluster
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วัน/เดือน/ปี

วันพุิ
4 พ.ค. 59

เวลา

10.00 น. – 10.30 น.
10.30 น.- 12.00 น.

หัวข้อ
มิสซาประจาวัน / อาหารเช้า
จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
Coffee Break
จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
อาหารเที่ยง
จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
Coffee Break
จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
Thank you party
อาหารเช้า
แถลงการณ์ปีการศึกษา 2559
สรุปสัมมนาประจาปี
Coffee Break
มิสซาปิดการสัมมนา

12.00 น.

อาหารเที่ยง/ เดินทางกลับ

07.00 น.
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น. – 11.00 น.
11.00น. – 12.00 น.
12.00 น. – 13.00 น.
13.00 น. – 15.00 น.
15.00 น. – 15.30 น.
15.30 น. - 17.00 น.
18.00 น.
07.30 น. – 08.30 น.
08.30 น. – 10.00 น.

วันพฤหัสบดี
5 พ.ค. 59
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ส่วนที่ 1 : การประชุมสามัญประจาปี คณะกรรมการ รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
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บันทึกการประชุมคณะกรรมการ รสจ.
สามัญประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
รายชื่อคณะกรรมการร่วมประชุม
1. คุณพ่อลือชัย
2. คุณพ่อวิศษิ ฎ์
3. คุณพ่อจิรพันิ์
4. คุณพ่อมานพ
5. คุณพ่อเสกสรร
6. คุณพ่อเอนก
7. คุณพ่อวีระ
8. คุณพ่อวัชรินทร์
9. คุณพ่อสุดเจน
10. คุณพ่อประสาน
11. คุณพ่อทรงวุฒิ
12. คุณพ่อพินันต์
13. คุณพ่อสมจิตร
14. คุณพ่อชาติชาย
15. คุณพ่ออนุสรณ์

จันทร์โป๊
วิเศษเิียรกุล
สุจิรานุิรรม
ปรีชาวุฒิ
สุวิชากร
ิรรมนิต
ผังรักษ์
สมานจิต
ฝ่นเรือง
พงศ์ศิริพัฒน์
ประทีปสุาจิต
พรประสิทิิ์
พึ่งหรรษพร
เวฬุรัตนกูล
พงษ์สวัสดิ์

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

คุณพ่อปรีชา
คุณพ่อสมพร
คุณพ่อสมภพ
คุณพ่อพูนพงษ์
คุณพ่อนันทพล
คุณพ่ออภิชิต
ซิสเตอร์จานันท์
ซิสเตอร์นงลักษณ์
ซิสเตอร์ดวงแา
ซิสเตอร์กัลยา
ซิสเตอร์ศรีิารา
คุณครูวิมล
คุณครูยุพิน
คุณครูบุญรอย

สวัสดี
มีมุ่งกิจ
แซ่โก
คูนา
สุาสาราญ
ชินวงศ์
ไพรงาม
สันจิตร
รัตโนภาส
ยุติิรรม
รุ่งเรือง
ร่วมจิตร
ฉันทพิริยะกุล
เฮงฮวด

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
1.1 แจ้งโยกย้ายผู้บริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2559
โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
คุณพ่อสมพร มีมุ่งกิจ
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ซิสเตอร์ดวงแา รัตโนภาส
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก
1.2 เปิดรับสมัครการสอบบรรจุา้าราชการครู 23-29 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนจะได้รับผลกระทบ
ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ผ่านวาระ
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ผ่านวาระ
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 ข้อตกลงร่วม ปีการศึกษา 2558
ตามเอกสารสรุปา้อตกลงร่วมกันปีการศึกษา 2558
ฝ่ายบริหารจัดการ
รายการ
แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา
ปี 2558

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
 โรงเรียนมีบุคลากรครูที่มีความชานาญเฉพาะทาง
 ใช้ Cluster เา้าร่วมในการพัฒนากับโรงเรียน
 เร่งพัฒนารายวิชาที่คะแนน O-Net น้อย ก่อน
 จัดห้องเรียนพิเศษ EP MEP โดยใช้เทคโนโลยีเา้าร่วมสอน
 ให้มี Road Map กาหนดการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยจัดเป็นแบบผู้นาใน
Cluster เพื่อให้เป็นตัวอย่าง
ในหลักการจะกาหนดเป็น Road Map เพื่อดาเนินการในปี
การศึกษา 2559

การบริหารจัดการภายในกลุ่ม Cluster ในปีการศึกษา 2558 รสจ. ได้เริ่มมีการบริหารงาน และพัฒนา
โรงเรียนเป็น Cluster
Cluster กรุงเทพฯ
1. จัดอบรมอัตลักษณ์เอกลักษณ์การศึกษาคาทอลิกให้กับครู
2. จัดกิจกรรมครูสัมพันิ์ประจาปีการศึกษา 2558
3. จัดประชุมเพื่อพัฒนากลุ่มงานวิชาการและงานวัดผลประเมินผล
การออกแบบา้อสอบร่วมในกลุ่ม Cluster
Cluster หัวไผ่
1. กิจกรรมกีฬาครู
2. ร่วมกันจัดทาแผนกลยุทิ์โรงเรียน ภายใน Cluster ซึ่งจะจบลง
พร้อมแผนฯ าอง รสจ.
3. การเตรียมการสอบ O-net และการกาหนดสาระมาตรฐาน และ
ตัวชี้วัด โดยจะเน้นเรื่องการปฏิบัติ
Cluster สระแก้ว
จัดอบรมพัฒนาเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระ
โดย รศ.ดร. ไพศาล หวังพาณิช
ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 จะมีงบสาหรับบริหารจัดการ Cluster ละ
50,000 บาท
การขยายระดับการศึกษา และ
การพัฒนาอาคารสถานที่ใน รสจ.

1. โรงเรียนเทวรักษ์ สร้างอาคารอนุบาล เพื่อายายฐานนักเรียน
2. โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ สร้างอาคารเรียนเพิ่ม เพื่อเพิ่มห้องเรียน
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รายการ
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการงบประมาณการบริหาร
การเงิน รสจ.

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
การย้ายโรงเรียนชุมชนพัฒนามาอยู่ที่ โรงเรียนดาราสมุทร
สระแก้ว ในปี 2560
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง ายายฐานอนุบาล
โรงเรียนสันติภาพ พัฒนาการปรับภูมิทัศน์
โรงเรียนประชาสงเคราะห์พัฒนาผลสัมฤทิิ์ทางการเรียน เพื่อ
ยกระดับการจัดการศึกษาให้สูงาึ้น ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์
าองโรงเรียน
DBAC มีนโยบายเรื่องการให้บริการอาคารสถานที่ในการจัดการ
ประชุมสัมมนา และจะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร
ภาษาอังกฤษในระดับ ปวช. ควบคู่ไปกับหลักสูตรปกติ

โครงการงบประมาณปีการศึกษา 2558
ในปีการศึกษานี้ทางสังฆมณฑลพิจารณาอนุมัติงบประมาณ าอง
รสจ. จานวน 6,295,000 บาท
การบริหารการเงิน รสจ.
เพื่อให้กองทุน รสจ. เติบโตาึ้น
ปีการศึกษา โดยจัดสรรเงินดังกล่าว คือ 60:40 (กองทุน 60
สมทบงบบริหาร 40) ตามอัตราดังต่อไปนี้
1. ดาราสมุทร ศรีราชา
400
2. ปัญจทรัพย์ ดินแดง
400
3. ปรีชานุศาสน์
400
4. วัฒนานุศาสน์
400
5. คริสตสงเคราะห์
400
6. ดาราจรัส
400
7. เทวรักษ์
400
8. ดาราสมุทร อรัญประเทศ
400
9. ศรีหฤทัย
300
10. ดาราสมุทรบริหาริุรกิจ
300
11. ปัญจทรัพย์ มีนบุรี
300
12. ชุมชนพัฒนา
300
13. ดาราสมุทร สระแก้ว
300
14. สันติภาพ
200
15. ประชาสงเคราะห์
200
16. มารีย์เนอสเซอรี่
200
17. อันตนเนอสเซอรี่
200
18. ยอแซฟพิทักษ์ เนอสเซอรี่
200
19. อนุบาลโสตพัฒนา
200
โดยทั้งนี้การจ่ายเงินสมทบในอัตรา 60: 40 ในระยะเวลา
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รายการ

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
5 ปีเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไปอย่างต่อเนื่อง โดยจะ
นานโยบายนี้มาทบทวนใหม่ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งดาราสมุทร
บริห าริุรกิจงดจ่ายเงินสมทบงบบริห าร และเงินสะสมกองทุน
รสจ.
มีการเปลี่ยนชื่อ บัญชี รสจ. 2 เป็นบัญชี สวัสดิภาพ
สหกรณ์ รสจ. และเปิดสมุดบัญชีเพิ่ม คือบัญชีสารองฉุกเฉิน
สาหรับเงินคงเหลือจากงบบริหาร เพื่อ ยืมใช้กรณีฉุกเฉิน
โดยในหลักการเรื่องการใช้เงิน ในบัญชี สวัสดิภาพ สหกรณ์
รสจ. มีไว้สาหรับกรณีฉุกเฉิน หรือ เพื่อพัฒนาบุคลากร และเมื่อเงิน
ครบ 10 ล้าน จะนาเงินส่วนนี้นี้มาใช้เพื่อพัฒนา รสจ. ในอนาคต
ต่อไป

เงินสะสมกองทุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา

สภาสงฆ์ได้พิจารณาอนุมัติระเบียบกองทุนสะสมครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2558
โดยการเปิดบัญชีเงินฝากินาคารได้เปิดเป็น 2 เล่ม
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีคุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ
สาหรับให้โรงเรียนโอนเงินเา้า
ธนาคารธนชาติ เป็นชื่อสังฆมณฑลจันทบุรี เพื่อเป็นเงิน
สะสม
ทั้งนี้ มีมติ กรณีสมาชิกลาออกซึ่งไม่เป็นไปตามเงื่อนไา
เรื่องาองระยะเวลาในการสะสม ซึ่งสมาชิกกองทุนจะได้รับเฉพาะ
ส่วนาองตนเอง ส่วนาองโรงเรียนให้คงไว้ในบัญชีาอง รสจ. โดย
คณะกรรมการบริหารกองทุนจะเป็นผู้บริหารจัดการ
และมีมติจะนาเงินบางส่วนไปลงทุนในพันิบัตรรัฐบาล
และฝากประจาในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสังฆมณฑล

การปรับแก้ระเบียบกลุ่มโรงเรียน
คาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
(รสจ.)

สภาสงฆ์ ได้รับหลักการการปรับแก้ระเบียบ รสจ. ฉบับปรับปรุงปี
2559 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันิ์ 2559 ดังนี้
า้อ 9 เรื่ององค์ประกอบาองคณะกรรมการ รสจ.
า้อ 10 เรื่ององค์ประกอบาองคณะกรรมการบริหาร รสจ.
า้อ 11 เรื่องการสรรหาคณะกรรมการบริหาร รสจ.
า้อ 14 วาระการปฏิบัติงานาองคณะกรรมการบริหาร รสจ.
า้อ 16 การประชุม
โดยทั้งนี้มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร รสจ. เห็นชอบ
ให้การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2559 มี
วาระการปฏิบัติงานที่จะสิ้นสุดที่ปีการศึกษา 2562 (2559-2562)
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศโยกย้ายการปฏิบัติหน้าที่าองสังฆมณฑล
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รายการ
การใช้ชื่อย่อ โรงเรียนคาทอลิกสังกัด
สังฆมณฑลจันทบุรี

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
เนื่องจากการใช้ชื่อย่อาองโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
จันทบุรีมี 2 แบบ คือ 1. จากเอกสารระเบียบกลุ่มโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี ฉบับเก่า รวมถึงเอกสารเก่าใช้ ร.ส.จ. 2. มี
เอกสารบางฉบับ ใช้ รสจ.
เพื่อแนวทางเดียวกัน ให้ใช้ “ รสจ.”

การโอนที่ดินเป็นของนิติบุคคลโรงเรียน ตามมติสภาสงฆ์ ให้มีการโอนที่ดินาองโรงเรียนที่ไม่เป็นชื่อมิสซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพ คือ ปัญจทรัพย์ ดินแดง ปัญจทรัพย์ มีนบุรี
คริสตสงเคราะห์ อนุบาลคริสตสงเคราะห์ ดาราสมุทร อรัญประเทศ
DBAC โดยมอบหมายให้คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ ไปดาเนินการ
โดยจะประสานงานกับฝ่ายทรัพย์สินาองสังฆมณฑล
ทั้งนี้มีา้อเสนอจากที่ประชุม รสจ. ให้ดาเนินการที่โรงเรียน
ปัญจทรัพย์ ดินแดง ไปพร้อมกับ ที่โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
นโยบายการจัดการศึกษาร่วมกับคณะ
รักกางเขน แห่งจันทบุรี

1. การทางานร่วมกัน โดยให้เป็นไปตามอัตลักษณ์คาทอลิก
2. การทางานให้เกิดบรรยากาศคาทอลิก การบริหารงานแบบอัต
ลักษณ์ โรงเรียนคาทอลิก - มีการสอนคาสอน การสวด - นิสัย
คาทอลิก การเป็นตัวอย่าง คาพูด มิใช่เรื่องเฉพาะวิชาการ - การ
ทางานเกี่ยวกับทางวัด การเา้าร่วมประชุมกับทางวัด การไปวัด

โครงสร้างการบริหารงาน รสจ. ปี
การศึกษา 2559

คณะกรรมการพระสงฆ์ ได้รับหลักการให้มีการปรับโครงสร้าง
การบริหารงาน รสจ. ปีการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ฝ่ายบริหารจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
2. ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
 ประกันอุบัติเหตุ
 สมุด
 การเงิน รสจ.
 กองทุนสะสมครู
 บัญชี ทรัพย์สิน
3. ฝ่ายอัตลักษณ์ ฯ และการประกันคุณภาพ
4. ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
5. ฝ่ายภาษาต่างประเทศ
 อบรมและพัฒนา
 สรรหาบุคลากร
6. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 พัฒนาผู้บริหาร
 พัฒนาครู
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
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รายการ

สานักงานการศึกษา รสจ.

ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
รายการ
งานประกันคุณภาพ

ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
รายการ
งานบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
 Mas school
 Website
ทั้งนี้จะมีการเาียน Job Description และการวางแผนการ
ทางานในอนาคต โดยให้ Cluster เา้ามาช่วย
ตามมติสภาสงฆ์ ให้สานักงานการศึกษา รสจ. ประจาอยู่ที่ อาคาร
บูรณาการ ชั้น 2 โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา เลาที่ 11 ถ.สุาุมวิท
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 038-328202 โทรสาร 038-321792

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
ในการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 (สมศ.) จะดาเนินการ
กากับติดตาม และเตรียมการต่อเนื่องทั้งในระดับกลุ่มโรงเรียน ระดับ
กลุ่ม Cluster และระดับโรงเรียนต่อเนื่องในปีการศึกษา 2559
ทั้งนี้หากโรงเรียนที่มีความประสงค์ จะตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในให้ประสานงานเา้ามาที่ส่วนกลาง

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
ปีการศึกษา 2558 มีมติ กาหนดผู้อานวยการ/ ผช.ผอ.วิชาการ/
เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาครู 8 กลุ่มสาระ + ปฐมวัย ดังนี้
1. ภาษาไทย
โรงเรียนเทวรักษ์
2. คณิตศาสตร์ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ (ประถม)
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา (มัิยม)
3. วิทยาศาสตร์ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
4. ศิลปะ
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
5. สุาศึกษา
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
6. สังคมศึกษา
โรงเรียนดาราจรัส
7. การงานอาชีพ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
8. ภาษาอังกฤษ โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
9. ปฐมวัย
โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
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ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
รายการ
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
รายการ
การดาเนินการพัฒนาสมรรถนะ
ก่อนดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการ

ผู้อานวยการฆราวาส

ครูดีมีคุณภาพ รสจ.
อบรมครูต่างชาติและครูไทยที่สอน
ภาษาอังกฤษ
อบรมครูบัญชี รสจ.

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
กาหนดอัตลักษณ์ผู้เรียน และ เอกลักษณ์สถานศึกษา (โรงเรียน)
ให้สอดคล้องกับการดาเนินการตามแผนกลยุทิ์มาตรฐานการศึกษา
คาทอลิก รสจ. ที่ได้กาหนดไว้ คณะกรรมการฝ่ายอัตลักษณ์ รสจ.
(รวมฝ่ายอภิบาลกับฝ่ายส่งเสริมฯ) ได้กาหนดอัตลักษณ์ผู้เรียนตาม
มติที่ประชุมร่วมกันคือ “ผู้เรียนมีคุณลักษณะนิสัยตามคุณค่าพระวร
สาร (5) ดังต่อไปนี้ รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ และพอเพียง" ” และ
กาหนดเอกลักษณ์สถานศึกษา (โรงเรียน) และได้มีการนิเทศแผนอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเมื่อวันที่ 17 ิันวาคม 2558
กาหนดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) ตามแนวทางการ
ประเมินมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก รสจ. กาหนดให้แต่ละโรงเรียน
ได้ส่งรายงานประเมินตนเองดังกล่าวภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
ตามที่ได้เริ่มกระบวนการคัดสรรเพื่อการพัฒนาบุคลากร
และผ่านาั้นตอน การละลายพฤติกรรม ปรับทัศนคติการทางานใน
ตาแหน่งผู้อานวยการในอนาคต ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการอบรม
อย่างต่อเนื่อง คือ เรื่องการแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานใน
โรงเรียน และ เรื่องปรัชญาการศึกษาคาทอลิก กลุ่มเป้าหมายใน
การพัฒนาปัจจุบันมีจานวน 20 คน โดยจะยังอบรมและพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง
จากการพิจารณาาองโรงเรียนศรีฤทัย ผ่านคณะกรรมการ
บริหาร รสจ. และคณะกรรมการสภาสงฆ์ได้พิจารณาอนุมัติ
เห็นชอบและแต่งตั้ง คุณครูบุญรอย เฮงฮวด เพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ าองโรงเรียนศรีหฤทัย
ให้มีการกาหนด Road Map ในเรื่องาองการส่งรายชื่อ
คุณครูเา้ารับการประเมินให้เร็วาึ้นเพื่อความเา้มา้นในการพิจารณา
ให้มีการพัฒนาครูไทยและครูต่างชาติที่สอนภาษาอังกฤษ าอง รสจ.
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้โรงเรียนได้มีการจัดทาบัญชีที่อิงตามมาตรฐานการบัญชี และ
ยังมีการตรวจสอบตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง ตลอดจนการ
พัฒนาการตรวจสอบและควบคุมภายในให้เา้มแา็งาึ้น ควรมีการ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
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ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รสจ.
รายการ
การบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รสจ.

สรุปสาระที่ต้องปฏิบัติร่วมกัน
แนวทางในการดาเนินงานในปีการศึกษา 2558 ซึ่งได้มีการสารวจ
เครื่องมือและอุปกรณ์ในโรงเรียนแล้ว อยู่ในระหว่างการเตรียมจัด
อบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศได้เต็ม
ศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad การ
พัฒนา website าองโรงเรียน

ที่ประชุมมีา้อคิดเห็นเพิ่มเติมดังนี้
1. เรื่องการบันทึกทรัพย์สินในทะเบียน าอให้ผู้บริหารได้มีการติดตามให้มีการบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
2. การพัฒนาผู้อานวยการฆราวาส จะให้มีการยืนยันการพัฒนาบุคลากรจากโรงเรียนอีกครั้งหนึ่ง
3. การจัดการร่วมกันกับคณะรักกางเาน จะมีการสัมมนาร่วมกันระหว่างซิสเตอร์ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
โรงเรียน กับพระสงฆ์ที่ทางานในโรงเรียน
4.จุดอ่อนาองครูการเาียนจุดประสงค์การเรียนรู้ การสอนตามจุดประสงค์ ส่วนหนึ่งอาจมาจากตัวครู
ในเรื่องาองคุณสมบัติาองครู เสนอให้ฝ่ายหลักสูตร เน้นให้แต่ละกลุ่มให้มีเป้าหมายในการยกระดับผลสัมฤทิิ์
ที่สูงาึ้น
5. การจัดการและบริหารเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง าอให้ผู้บริหารแต่ละโรงเรียนศึกษาในรายละเอียดาอง
ตนเอง
ที่ประชุมรับทราบ
4.2 สรุปรายงานการเงิน ปีการศึกษา 2558
เงินกองทุนปีการศึกษา 2558
กองทุน รสจ.คงเหลือ ปีการศึกษา 2557 ( ณ 30 เม.ย. 58)
บวก เงินสะสมกองทุน รสจ. ปี 2558

71,736,045.00
4,941,308.00

กองทุน รสจ. สุทธิ

76,677,353.00

งบบริหาร
เงินสมทบงบบริหารปี 2558
ดอกเบี้ยรับ ปี 2558 (รสจ. 1-2-3-4)
รวม
หัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามงาน โครงการ กิจกรรม 6 ฝ่าย
งบบริหารคงเหลือ

3,294,206.00
2,176,022.00
5,470,228.00
4,817,471.00
652,757.00
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เงินสารองฉุกเฉิน
เงินงบบริหารคงเหลือปี 2557

3,103,565.00

หัก สมทบโครงการทัศนศึกษาผู้บริหาร

653,100.00

คงเหลือ

2,450,465.00

เงินสวัสดิภาพ - สหกรณ์
เงินสวัสดิภาพ - สหกรณ์ คงเหลือปี 2557
หัก สารองเงินยืมทัศนศึกษาญี่ปุ่น - ผู้บริหาร
คงเหลือ

8,596,072.00
8,596,072.00

รวมเงินบัญชี รสจ.

88,376,647.00

รายงานดอกเบี้ยรับ
รสจ 1 เงินสะสม
รสจ 2 สหการณ์
รสจ 3 งบบริหาร
รสจ 4 เงินสมทบงบบริหาร
สารองฉุกเฉิน
รวม

1,857,895
211,293
15,766
22,112
68,956
2,176,022

คุณพ่อมานพ นาเสนอเรื่องการบริหารจัดการเงินในอนาคตดังนี้
1. เป็นเงินาองโรงเรียนต่าง ๆ ที่ช่วยกันสะสมมาเป็นเวลานาน ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อการ
บริหารงาน และ พัฒนาบุคลากร รสจ. ไม่ใช่เพื่อการก่อสร้าง
2. เนื่องจากดอกเบี้ยจากสังฆมณฑลลดลง ปีหน้าต้องดูยอดจากดอกเบี้ยว่าจะครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน
และจะหาส่วนไหนมาชดเชย
3. ถ้าเรายังมียอดใช้จ่ายอยู่ที่ปีละ 6,000,000 บาทตามโครงการที่เสนอมาต้องปรับยอดส่งจากโรงเรียน
ต่าง ๆ คือปรับค่าหัว เช่น ศรีหฤทัย และ ดาราสมุทร สระแก้ว จาก 300 เป็น 400 บาท หรือต้องแยก
ยอดเงินใช้จ่ายจาก 60/40 เป็น 50/50 จึงจะพอใช้จ่ายประจาปี
4. หรืออีกวิิีหนึ่งที่จะช่วยได้นิดหน่อย คือ ส่งเงินเร็วาึ้น เพราะเาาคิดดอกเบี้ยให้ทุก 3 เดือน เช่น ส่ง
ภายในเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. เป็นต้น
5. าอบคุณพ่อวีระที่ได้ริเริ่มเรื่องการออมเงินไว้ให้ าอบคุณคุณพ่อทุกท่านที่ช่วยกันดูแลกองทุนนี้และให้
เราช่วยกันต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ โดยจะนาไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร รสจ. ต่อไป
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วาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
5.1 ทบทวนวิสัยทัศน์ รสจ. 2557 – 2561
ในหลักการแผนกลยุทิ์จะจบปีการศึกษา 2561 ทุกโรงเรียน อัตลักษณ์การศึกษาเด่น เป็น
โรงเรียนมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก มุ่งผลสัมฤทิิ์แบบองค์รวม าอให้มีการประเมินครึ่งแผนฯ
5.2 การวิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงาน 7 ฝ่าย
1. ฝ่ายบริหารจัดการ (คณะกรรมการบริหาร)
2. ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
 ประกันอุบัติเหตุ
 สมุด
 การเงิน รสจ.
 การดูแลกองทุนต่างๆ าอง รสจ.
 บัญชี ทรัพย์สิน
3. ฝ่ายเสริมสร้างเอกลักษณ์ด้านภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น)
 อบรมและพัฒนา
 สรรหาบุคลากร
4. ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
 หลักสูตร
5. ฝ่ายอัตลักษณ์ ฯ และการประกันคุณภาพ
 งานอัตลักษณ์ รสจ.
 งานประกันคุณภาพ รสจ.
6. ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 พัฒนาผู้บริหาร
 พัฒนาครู
7. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
 Mas school
 Website
โดยจะนาไปพิจารณาในคณะกรรมการบริหาร อีกครั้งหนึ่ง ในโครงสร้าง เสนอให้มีการ
ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดมาตรฐานอัตลักษณ์ รสจ. าอให้นาเสนองานนิเทศและประเมินคุณภาพกลุ่มสาระ
(การศึกษา) ควรอยู่ในฝ่ายวิชาการ

Page | 24

5.3 พิจารณางบประมาณปี 2559
ฝ่าย
ฝ่ายบริหารจัดการ
ฝ่ายบัญชีการเงินทรัพย์สิน
ฝ่ายงานภาษาต่างประเทศ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ฝ่ายอัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก และการประกันคุณภาพ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
รวม
ฝ่ายบริหารจัดการ (คณะกรรมการบริหาร รสจ.)
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1 วางแผนประชุมกรรมการบริหาร กรรมการสงฆ์ รสจ.
2 งานบริหารสานักงาน
3 โครงการสนับสนุนโรงเรียนสันติภาพ-ประชาสงเคราะห์
4 โครงการสัมนาประจาปี
5 โครงการสนับสนุนโครงการ Cluster ( 50,000/ Cluster)
6 รสจ. ทรรศน์
รวม
ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน รสจ.
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1 งานบริการ (ประกันอุบัติเหตุ, สมุด หนังสือ)
2 งานจัด และพัฒนาระบบสินทรัพย์การเงิน และบัญชี และตรวจสอบงบฯ
3 งานสอบบัญชีจากผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต
รวม

เสนอปีการศึกษา 2559
3,030,000
85,000
250,000
940,000
810,000
770,000
320,000
6,205,000

เสนอปีการศึกษา 2559
100,000
1,100,000
1,000,000
380,000
200,000
250,000
3,030,000

เสนอปีการศึกษา 2559
งบ ร.ร.
85,000
งบ ร.ร.
85,000
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ฝ่ายงานภาษาต่างประเทศ
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1
งานสรรหาบุคลากรครูต่างชาติ
2
โครงการสนับสนุนการพัฒนาครูต่างชาติ รสจ.
3
โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
รวม
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1 ศูนย์วิชาการ
2 โครงการพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระหลัก+ปฐมวัย
3 โครงการแหล่งเรียนรู้สัญจร (ทัศนศึกษา ดูงานฝ่ายฯ) 3 ปี/ ครั้ง
4 โครงการงานสัปดาห์วิชาการ
5 งานประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารหลักสูตรฯ
รวม
ฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก รสจ. และการประกันคุณภาพ
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1 งานกากับติดตามการดาเนินงานมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก
2 โครงการพัฒนาบุคลากร ตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก (ครูใหม่ 59)
3 โครงการพัฒนาบุคลากรต่อเนื่อง (บุคลากรครูปี 56-57)
4 งานบริหารจัดการฝ่ายอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก
5 งานบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
6 งานกากับติดตาม และพัฒนา ระบบและกลไก การประกันคุณภาพ
7 งานนิเทศ และประเมินคุณภาพกลุ่มโรงเรียน
8 งานติดตาม ความพร้อมการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 4
9 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย
รวม

เสนอปีการศึกษา 2559
50,000
100,000
100,000
250,000

เสนอปีการศึกษา 2559
170,000
350,000
350,000
70,000
940,000

เสนอปีการศึกษา 2559
70,000
100,000
150,000
70,000
70,000
50,000
100,000
100,000
100,000
810,000

Page | 26

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาพระสงฆ์ หรือรองผู้อานวยด้านการศึกษา
2 โครงการพัฒนารองผู้อานวยการปีละ 2 ครั้ง/กิจกรรมทัศนศึกษา
3 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี รสจ. (3000*40 คน)
4 โครงการทัศนศึกษาผู้บริหาร 3 ปี/ครั้ง
5 โครงการครูดีมีคุณภาพ

เสนอปีการศึกษา 2559
150,000
350,000
120,000
150,000

รวม
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ที่
โครงการ/ งาน / กิจกรรม
1 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการ
2 บริหารงบฯ
3 งานประชุมวางแผนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ
4 โครงการบรรยากาศเรียนรู้ (สู่ประชาคมอาเซียน) โรงเรียนต้นแบบอาเซียน

770,000

เสนอปีการศึกษา2559
100,000.00

รวม

65,000.00
55,000.00
100,000.00
320,000.00

5.4 เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2559-2562
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
ประิานคณะกรรมการบริหาร
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
รองประิาน
คุณพ่อจิรพันิ์ สุจิรานุิรรม
เลาาิิการฯ
คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเิียรกุล
เหรัญญิก
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
กรรมการบริหาร
คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร
กรรมการบริหาร
คุณพ่อเอนก ิรรมนิต
กรรมการบริหาร
คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล
กรรมการบริหาร
คุณพ่อนันทพล สุาสาราญ
กรรมการบริหาร
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
5.5 แนวทางพัฒนาปีการศึกษา 2559
5.5.1 บทบาทหน้าที่าอง Cluster
ประเด็นพิจารณา คณะกรรมการกลุ่ม Cluster / บทบาทหน้าที่
1. เพื่อความคล่องตัวในการช่วยเหลือกัน
Page | 27

2. ความชัดเจน ในการพัฒนาในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
3. แบ่งการพัฒนากลุ่มสาระวิชาเป็น Cluster
4. ควรมีการพบเจอกันอย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เห็นผล
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 กาหนดการประชุม รสจ. ปีการศึกษา 2559
2 มิถุนายน 2559
ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. 1/2559
30 มิถุนายน 2559
ประชุมกรรมการสงฆ์ทางาน รสจ. 1/2559
28 กรกฎาคม 2559
ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. 2/2559
25 สิงหาคม 2559
ประชุมกรรมการสงฆ์ทางาน รสจ. 2/2559
29 กันยายน 2559
ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. 3/2559
27 ตุลาคม 2559
ประชุมกรรมการสงฆ์ทางาน รสจ. 3/2559
1 ิันวาคม 2559
ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. 4/2559
5 มกราคม 2560
ประชุมกรรมการสงฆ์ทางาน รสจ. 4/2559
2 กุมภาพันิ์ 2560
ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. 5/2559
2 มีนาคม 2560
ประชุมกรรมการสงฆ์ทางาน รสจ. 5/2559
30 มีนาคม 2560
ประชุมกรรมการบริหาร รสจ. 6/2559
2 พฤษภาคม 2560
ประชุมกรรมการ รสจ. สามัญประจาปีการศึกษา 2559
3-5 พฤษภาคม 2560
สัมมนาประจาปีการศึกษา 2559
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
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ส่วนที่ 2 : เนื้อหา สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
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การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสอน
บริษัท Apple ประเทศไทย
3 หัวา้อหลัก ที่จะนาเสนอในครั้งนี้ คือ Apple Eco-system Learning with iPad Wrap-up Session
นักปรัชญา John Dewey ได้กล่าวไว้ว่า If we teach today’s students as we taught yesterday’s
we rob them the future. โดยใจความคือ ถ้าเราสอนเด็กในยุคปัจจุบันนี้เหมือนดั่งเช่นในอดีตที่เราเคยสอน จะ
เป็นการาโมยอนาคตาองเด็ก เพราะในปัจจุบันและในอดีตมีความแตกต่างกันในเรื่อง
1. การรับรู้
เด็กมีการรับรู้ที่แตกต่างจากครู ในการรับรู้าองเด็ก Gen-Z มีการรับรู้ที่ต่างจากครู Gen-X หรือ
ครู Gen-Y เพราะสภาพแวดล้อมที่มีความแตกต่างกัน การเรียนรู้ที่แตกต่างกันออกไป สภาพห้องเรียน สิ่งอานวย
ความสะดวก และเนื้อหาความรู้ที่มีความแตกต่างกัน
2. การเรียนรู้
จากอดีตที่มีการเรียนรู้เฉพาะในโรงเรียน ห้องสมุด ครูต้องเตรียมความรู้ ใบงานเพื่อมาสอน แต่ใน
ปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลที่มีอินเตอร์เน็ตเา้ามาในห้องเรียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเพิ่มาึ้นาองความรู้ที่
ทวีคูณ จากที่มาาอง The toxic terabyte: How data-dumping threatens business efficiency IBM
Global Technical Services white paper พบว่า ในอดีตองค์ความรู้าองมนุษย์จะเพิ่มาึ้นอีก 1 เท่าาองทุกๆ 25
ปี แต่พอเริ่มมีอินเตอร์เน็ตก็เกิดการเปลี่ยนแปลงทาให้มีการเพิ่มาึ้นทวีคูณ เป็นองค์ความรู้เพิ่มาึ้นทุกๆ 11 ชั่วโมง
ในฐานะครูผู้สอน อดีตนั้นจะใช้เวลาสอนเรื่องหนึ่งๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง ในปัจจุบันความรู้มีการ
เพิ่มาึ้นที่มากมาย แต่มีเวลาสอนเด็กเท่าเดิมคือ ประมาณ 50 นาที หากเราสอนแบบบรรยายจะทาให้ครูสอนไม่ทัน
และความรู้ที่เพิ่มาึ้นครูจะทาการสอนเด็กอย่างไร ห้องเรียนปกติอาจไม่พอกับเนื้อหาความรู้ ถ้าหากสามารถใช้
พื้นที่บ นอิน เตอร์ เน็ตในการเา้า ถึงความรู้ และพัฒ นาความรู้ที่เพิ่มาึ้นตามการเปลี่ยนแปลง ดังที่นักการศึกษา
Sugata Mitra มีแนวคิดในการสร้างโรงเรียนบน Cloud
การจัดการเรียนการสอนาองครูผู้สอน 3 สิ่งที่มีความเกี่ยวา้องกัน ครูผู้สอนจะต้องเน้นในเรื่องาองเนื้อหา
ความรู้ บทเรียน (Content) เทคนิคการสอน (Pedagogy) และ เทคโนโลยี (Technology) ควรเลือกเทคนิคให้
เหมาะสมกับผู้เรียนและเนื้อหาการสอน เทคโนโลยีเา้ามามีอิทิิพลกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียน การเลือก
เทคโนโลยีที่เหมาะสมโดยสามารถเา้าถึงเนื้อหาได้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ต้องคานึงถึงการนาเทคโนโลยีมาใช้ ปัจจุบันมีการจัดห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ ความสาคัญาองห้องเรียน
อัจฉริยะคือ ครูสามารถนาเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ซึ่งโดยรวมการใช้เทคโนโลยีกับการจัดการ
เรียนการสอน มีลักษณะ
1. Show เป็นการจัดแสดงา้อมูลให้กับผู้เรียน สามารถนาแสดงนาเสนอความคิดาองผู้เรียนผ่านจอภาพ
เพื่อเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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2. Manageable การจัดการห้องเรียน โดยคานึงถึงศักยภาพผู้เรียนที่ไม่เหมือนกัน เพราะเด็กแต่ละคน
เรียนรู้ได้ช้าเร็วไม่เท่ากัน
3. Accessible การเา้าถึงา้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว สามารถดึงา้อมูลที่ต้องการใช้งานได้สะดวก
รวดเร็ว
4. Real Time/ Interactive ผู้เรียนมีโอกาสโต้ตอบ แลกเปลี่ยนา้อมูลแบบ real time
5. Testing/Evaluating การทดสอบ การวัดผล การนาเทคโนโลยีมาใช้จัดเก็บา้อมูลการวัดผล
ซึ่งในการจัดการต่าง ๆ เหล่านี้ บริษัท Apple ได้จัดเตรียม Hardware และ Software ที่รองรับการใช้
งานเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน อาทิ
Hardware - iPad iMac และ Apple TV
Software – โปรแกรมต่าง ๆ เช่น Pages ที่ใช้สาหรับสร้างเอกสาร, Numbers สร้างสเปรดชีต,
Keynote งานนาเสนอ, Muti-Tuch books สร้างหนังสือเนื้อหาในการเรียน, iTunes U ห้องเรียนเสมือน ที่
สื่อสารกับผู้เรียน ตรวจการบ้าน สนทนาโต้ตอบ, Classroom ใช้ควบคุมหน้าจอผู้เรียน โดยสามารถดึงา้อมูล
หน้าจอผู้เรียนมาแสดงที่ Apple TV ได้ และสามารถ share า้อมูลที่สืบค้นทางอินเตอร์เน็ตผ่าน Apple TV ได้
เช่นกัน นอกจากนี้ยังมี App store ที่รวบรวม software ที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอีกมากมาย
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กิจกรรมกลุ่ม Cluster
โดย กลุ่ม Cluster รสจ.
กลุ่ม Cluster หัวไผ่
 ด้านครู
จิตวิญญาณความเป็นครู
โครงการอบรมฟื้นฟูจิตวิญญาณความเป็นครู
- อบรมฟื้นฟูจิตใจครู
- ฝึกจิตภาวนา
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนสันติภาพ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรครูได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และจิตวิญญาณความเป็นครู
และเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจในความเป็นครู ให้พร้อมทางานด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู พบ
ความสุาในการทางานอย่างแท้จริง
วิชาการ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทิิ์ทางการเรียน
- จัดอบรมครูเพื่อติว O-Net กลุ่มเป้าหมายครู ป.4-ม.3
- การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการสอนแต่ละกลุ่มสาระ
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ และโรงเรียนประชาสงเคราะห์
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรครูให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพทางด้านวิชาการ และเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนาอง Cluster หัวไผ่ ให้มีประสิทิิภาพยิ่งาึ้น
มนุษย์สัมพันธ์
โครงการกีฬาสัมพันิ์ครู Cluster หัวไผ่
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนดาราจรัส
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันิ์ระหว่างบุคลากรครูใน Cluster หัวไผ่
หมายเหตุ : สาหรับระยะเวลาดาเนินการ จะกาหนดในวันประชุมคณะกรรมการ Cluster หัวไผ่ ในครั้งต่อไป
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กลุ่ม Cluster กรุงเทพฯ
 ด้านครู
จิตวิญญาณความเป็นครู
1. จัดอบรมอัตลักษณ์ 5 า้อ “รัก เมตตา รับใช้ ซื่อสัตย์ พอเพียง” ให้มีความลึกซึ้งมากาึ้น โดย
ปรับเปลี่ยนวิิีการ/รูปแบบให้มีความหลากหลาย
2. โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจครูในกลุ่ม Cluster กรุงเทพฯ โดยใช้วิถีแบบคริสต์และพุทิร่วมกัน (วันเสาร์
ที่ 22 ตุลาคม 2559)
วิชาการ
1. จัดอบรมครู โดยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยใช้ครูต่างชาติที่มีอยู่ในโรงเรียน และให้แต่ละโรงเรียน
เป็นผู้จัดอบรมกันเอง
2. การสอบ O-Net ใน 3 กลุ่มสาระย่อย บางโรงเรียนที่ไม่มีา้อสอบ าอให้มีการแบ่งปันด้านเอกสารหรือ
า้อสอบให้แก่กันและกัน
มนุษย์สัมพันธ์
1. การแา่งาันกีฬากลุ่ม Cluster กรุงเทพฯ โดยจัดหลังจากวันครู คือสัปดาห์ที่ 3 าองเดือนมกราคม
2. จัดกลุ่มแบ่งปันา้อมูลทาง line เพื่อทราบา้อมูลาองแต่ละโรงเรียนหรือแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้กัน
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กลุ่ม Cluster สระแก้ว
 ด้านครู
จิตวิญญาณความเป็นครู
1. จิตตารมณ์ความเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก
2. ฟื้นฟูจิตใจกลุ่ม Cluster สระแก้ว
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว และโรงเรียนชุมชนพัฒนา
ระยะเวลา เดือนสิงหาคม 2559
วิชาการ
1. การวิเคราะห์หลักสูตร
2. จิตวิทยาการดูแลนักเรียน
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนเทวรักษ์
ระยะเวลา เดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม 2559
มนุษย์สัมพันธ์
1. กีฬาสานความสัมพันิ์
2. ศึกษาดูงานโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง
ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนศรีหฤทัย
ระยะเวลา เดือนตุลาคม 2559
ที่ประชุมกลุ่ม Cluster สระแก้ว ลงมติหัวา้อที่ให้ความสาคัญเร่งด่วน คือ การวิเคราะห์หลักสูตร
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กลุม่ Cluster ชลบุรี
1. โรงเรียนในกลุ่ม Cluster ชลบุรี
1.1 โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
1.2 โรงเรียนดาราสมุทร
1.3 โรงเรียนปรีชานุศาสน์
1.4 วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหาริุรกิจ
2. คณะกรรมการ
2.1 ประิานกลุ่ม Cluster
2.2 ประิานกรรมการ
2.3 รองประิาน
2.4 รองประิาน
2.5 เหรัญญิก
2.6 เลาานุการ

การศึกษาพิเศษ
สามัญ
สามัญ
อาชีวะ

บาทหลวงวิศิษฎ์ วิเศษเิียรกุล
นายชัชวาล อินทุโศภน
นางสาวนิตยารัตน์ คชเสนา
นางสาววิไลวรรณ อาจวารินทร์
นางสาวนฤทัย พรประสิทิิ์
นางอังคณา กาเหนิดโทน

จานวนครู 10 คน
จานวนครู 350 คน
จานวนครู 180 คน
จานวนครู 35 คน

ร.ร.ดาราสมุทร
ร.ร.ดาราสมุทร
ร.ร.ปรีชานุศาสน์
วท.ดาราสมุทรบริหาริุรกิจ
ร.ร.อนุบาลโสตพัฒนา

3. กิจกรรม
3.1 ประชุมคณะกรรมการกลุ่ม Cluster ชลบุรี ภาคเรียนละ 2 ครั้ง
3.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมความสัมพันิ์าองบุคลากรครู
ภาคเรียนที่ 1 การอบรมปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการศึกษาคาทอลิก : จิตวิญญาณครูโรงเรียนคาทอลิก”
วิทยากร
บาทหลวงอภิสิทิิ์ กฤษเจริญ
จุดประสงค์
1) เพื่อให้คณะครูเกิดความรู้ความเา้าใจในปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
2) เพื่อให้คณะครูเกิดจิตสานึกที่ดีในการเป็นครูโรงเรียนคาทอลิก
3) เพื่อให้ คณะครู น าความรู้ความเา้าใจไปใช้ในการอบรมสั่ งสอนนักเรียน ระยะเวลา
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
สถานที่ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์สรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทร
ภาคเรียนที่ 2 กีฬาสัมพันิ์กลุ่ม Cluster ชลบุรี
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จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาควิชาจิตวิทยา สาาาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มนุษย์แตกต่างจากเครื่องจักรในการทางานเพราะมนุษย์มีมือ/ร่างกาย มีสมอง/สติปัญญา มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีจิตใจที่รู้สึกชอบ/พอใจ ไม่ชอบ/ไม่พอใจ และมนุษย์มีจิตวิญญาณ
จิตวิญญาณในสถานที่ทางาน (Workplace Spirituality)
องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้มนุษย์แตกต่างจากเครื่องจักร คือ มนุษย์มีร่างกาย มีสมอง มีจิตใจ มีอารมณ์
ความรู้สึก และปัจจุบันนี้มีความสนใจในเรื่องที่มนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ซึ่งในการทางานหรือการเา้ามาอยู่ในองค์กร
มนุษย์ต้องนาจิตวิญญาณาองตนเองเา้ามาด้วย (Robbins, 2005)
ความหมายของจิตวิญญาณในสถานที่ทางาน
จิตวิญญาณในสถานที่ทางาน เป็นการตระหนักว่า คนมีชีวิตภายใน (Inner Life) มีความต้องการแสวงหา
ความหมาย และจุดมุ่งหมายในงาน คุณค่าในตนเอง คุณค่าาองผู้อื่นและงาน มีความปรารถนาที่จะมีความสัมพันิ์
ที่ดี (เชื่อมโยง) กับคนอื่นๆ และมีความต้องการเป็นส่วนหนึ่งาองกลุ่มหรือาองชุมชน สังคม (Community)
ดังที่ บาทหลวงศาสนาคริสต์ Pierre Teilhard de Chardin ได้กล่าวไว้ว่า “เราไม่ใช่มนุษย์ที่กาลังมามี
ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ เราเป็นจิตวิญญาณที่กาลังมามีประสบการณ์ความเป็นมนุษย์”
จิตวิญญาณมีความหมายการมีความสัมพันิ์ที่ดี (Relationship) โดยเป็นความสัมพันิ์ที่ดีกับพระเจ้า
(คริสตศาสนา) หรือสัมพันิ์ที่ดีทางิรรมะ (พุทิศาสนา) คนที่มีจิตวิญญาณจะต้องมีความเชื่อมโยง (connection)
สั ม พั น ิภาพที่ ดี กั บ ตั ว เองและกั บ ผู้ อื่ น คนรอบา้ า ง เช่ น ผู้ บ ริ ห าร เพื่ อ นร่ ว มงาน ลู ก น้ อ ง นั ก เรี ย น เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ยังต้องมีสัมพันิ์ภาพที่ดีกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
จิตตารมณ์คาทอลิกที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณ
ตัวอย่างคาสอนาองพระเยซู บัญญัติที่สาคัญที่สุด (มา. 22:35-40, มก. 12:28-34)
พวกเาาคนหนึ่งเป็นบัณฑิตทางกฎหมายได้ทูลถามเพื่อจะจับผิดพระองค์ว่า “พระอาจารย์ บทบัญญัติา้อ
ใดเป็นเอกในิรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า “ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าาองท่าน สุดจิตใจ
สุ ดวิญ ญาณ สุ ดสติปั ญญาาองท่าน” นี่ คื อบทบัญญัติ เอกและเป็นบทบัญญั ติแรก บทบัญญัติ ประการที่ ส องก็
เช่นเดียวกัน คือ ท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง “ทุกสิ่งที่ท่านได้ทาต่อผู้หนึ่งผู้ใดที่ต่าต้อย ท่านได้ปฏิบัติ
ต่อเราเอง” “หากท่านปรารถนาให้ผู้อื่นกระทาต่อท่านอย่างไร ท่านก็จงทาต่อผู้อื่นอย่ างนั้น” “หากท่านไม่ได้
ต้องการให้ผู้นั้นกระทาต่อท่านอย่างไร ท่านก็จงอย่าทาต่อผู้อื่นเช่นกัน” (ลก. 6:31-35)
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ปัจจัยที่ผู้บริหารมีการเชื่อมโยง (Connection) กับผู้อื่นได้ดี
1. องค์ประกอบด้านสมอง/สติปัญญา (Head)
สมองมีส่วนสาคัญในการทางาน สามารถแบ่งหน้าที่าองสมองโดยคราว ๆ ได้
- สมองซีกซ้ายบน เป็น การคิดวิเคราะห์ คิดเชิงเหตุผล การแก้ปัญหา คานวณ า้อเท็จจริง ฯลฯ
- สมองซีกซ้ายล่าง เป็นการวางแผน การจัดการ การบริหาร การควบคุม การจัดระเบียบ ฯลฯ
- สมองซีกาวาบน เป็นวิสัยทัศน์ นวัตกรรม การหยั่งรู้ การผสมผสาน การมองภาพรวม ฯลฯ
- สมองซีกาวาล่าง เป็นมนุษยสัมพันิ์ อารมณ์ ความรู้สึก ความเป็นมิตร เห็นใจผู้อื่น ฯลฯ
ผู้บริหารระดับโลก เช่น บิลเกต ไอน์สไตน์ นักวิจัยพบว่า พวกเาามีความโดดเด่นาองสมองซีกาวา
ที่แตกต่างจากคนปกติ
2. องค์ประกอบด้านจิตใจ/อารมณ์ (Heart)
อารมณ์และความรู้สึก เป็นสิ่งที่สามารถแพร่ระบาดให้กับคนรอบา้างได้ ซึ่งมีนักวิจัยทาได้ศึกษามาแล้ว
พบว่าเป็นเรื่องจริง ถ้ามีอารมณ์ทางบวก ทางจิตวิทยาพบว่า อารมณ์ทางบวกจะแพร่ระบาดได้ หากเกิดในโรงเรียน
ผู้บริหารมีอารมณ์ทางบวก โรงเรียนก็มีความสุา ครูและนักเรียนก็มีความสุา นักเรียนสามารถรับรู้ความรู้สึกาอง
ครูได้จากท่าทาง หน้าตา และน้าเสียงคาพูด ว่าคุณครูรู้สึกอย่างไรกับเค้า
ดังเช่น ท่านติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนามได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าเราไม่มีความสุา ถ้าเราไม่มีสันติสุา เรา
ก็จะไม่สามารถแบ่งปันสันติสุา และความสุากับผู้อื่น แม้กระทั่งผู้ที่เรารัก และผู้ที่อยู่ร่วมชายคาเดียวกับเรา” “แต่
ถ้าเรามีสันติสุา ถ้าเรามีความสุา เราสามารถยิ้มและเบิกบานเหมือนกับดอกไม้ ทุกคนที่อยู่ในครอบครัวาองเรา
รวมทั้งคนในสังคมทั้งหมดก็จะได้รับประโยชน์ จากสันติสุาาองเรา”
3. องค์ประกอบด้านมือ/ร่างกาย (Hands/Physical)
4. องค์ประกอบด้านจิตวิญญาณ (Spurutual)
ความถูกใจและความถูกต้อง
“คุณครูที่มีความสุาจะช่วยเปลี่ยนแปลงโลก” คากล่าวาองท่านติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนาม
เพราะเด็กที่เรียนจบอย่างมีความสุา จะสามารถทาให้สังคม ประเทศไทยมีความสุา การมีความสุาเป็ นเรื่องดี แต่
ทาไมบางคนถึงไม่มีความสุา
การที่ผู้ บ ริ ห ารจะได้ รั บ การยอมรั บ จากลู ก น้ อง ที่ท างานย่อ มต้อ งอาศั ย 2 ถ คือ ถูก ใจ และถู กต้ อ ง
ผู้บริหารตต้องอาศัยความถูกต้องที่จะสามารถทาให้ลูกน้องรับรู้ได้ว่ามีความยุติิรรม เพื่อให้เกิดความยอมรับ และ
ผู้บริหารยังต้องอาศัยความถูกใจ โดยการใส่ใจ สนใจในตัวลูกน้อง มิใช่ยึดความถูกต้องอย่างเดียวโดยไม่ใส่ใจผู้ใด
ดังที่นักจิตวิทยากล่าวไว้ มนุษย์ไม่ใช่เครื่องจักร มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก จิตวิญญาณ ร่างกาย สมอง
ดังนั้น การที่จะทางานให้บรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องใส่ใจทั้ง 4 องค์ประกอบนี้
เครื่องมือใดที่จะทาให้ความถูกใจและความถูกต้องสมดุลกัน พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่า “ความถูก
ใจและความถูกต้อง บางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ถ้าไม่มีสติ ความถูกใจมักมาเป็นใหญ่ แต่ถ้ามีสติ าีวิตก็เป็นไป
ในทางที่ถูกต้องมากาึ้น ” เครื่องมือสาคัญก็คือ สติ แต่ถ้าเป็นคาทอลิกจะเป็นการวินิจฉัยน้าพระทัยาองพระเจ้า
(discernment)
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บทกลอนหนึ่งที่กล่าวถึงการสร้างความสุา “ในดวงจิตคิดไปได้หลายอย่าง ทุกคนต่างคิดดีมีเหตุผล าอ
เพียงแต่เอาใจเาามาใส่ตน เราทุกคนคงไม่ต้องหมองใจกัน”
ภาวะผู้นา (Leadership)
มีคาประโยคหนึ่ง “ในฝูงสุนัาที่มีสิงโตนา ย่อมดีกว่าฝูงสิงโตที่มีสุนัานา” ความหมายาองประโยคนี้คือ ผู้
ตามที่ดูเหมือนไม่มีศักยภาพ ไม่มีความสามารถ แต่ถ้ามีผู้นาที่มีความสามารถย่อมจะนากลุ่มไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่า
กลุ่มผู้ตามที่มีศักยภาพ มีความสามารถแต่มาเจอผู้นาที่ด้อยความสามารถ
ผู้นาที่ดีจะดึงศักยภาพ ความสามารถาองผู้ตาม จะเห็นได้ว่าผู้นาหรือผู้บริหารสาคัญมาก และผู้นาที่ดีต้อง
มีจิตวิญญาณ
ประโยชน์าองการพัฒนาภาวะผู้นาระดับ ครอบครัว กลุ่ม หมู่บ้าน ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน องค์กร
สังคม ประเทศ นานาชาติ โลก นอกจากการพัฒนาเป็นผู้นาระดับา้างต้นนี้ ยังสามารถพัฒนาในการเป็นผู้นาตนเอง
ได้
“บุคคลที่มีความสาคัญในทุก ๆ ระดับาองสังคม คือ บุคคลที่เป็นผู้นา ผู้นาเป็นผู้ที่มีความสาคัญต่อการอยู่
รอด สวัสดิภาพาองสังคมและประเทศชาติ” พระิรรมปิฎก ป.อ.ปยุตโต, 2545
ตั ว อย่ า งผู้ น า ในประเทศสิ ง คโปร์ ผู้ น าที่ มี บ ทบาทส าคั ญ ต่ อ ประเทศอย่ า งมากคื อ ลี ก วนยู เป็ น
นายกรัฐมนตรีคนแรกาองสิงคโปร์ เมื่อครั้งที่สิงคโปร์ได้รับเอกราช สิงคโปร์ไม่มีความพร้อมใด ๆ ไม่มีแม้กระทั่งน้า
จื ด ที่ เ พี ย งพอต่ อ การอุ ป โภคบริ โ ภค ลี ก วนยู เ ป็ น ผู้ น าที่ ก าหนดกลยุ ท ิ์ ส ร้ า งชาติ เน้ น พั ฒ นาการศึ ก ษา ให้
ความส าคัญกับ ประชาชนสิ งคโปร์ การพัฒ นาสังคม การจัดสวัส ดิการให้ กับประชาชน การจัดการที่อยู่อาศัย
สาิารณูปโภค ส่งเสริมให้ชาวสิงคโปร์มีความรักชาติ สร้างบ้านเมืองให้สะอาด อนุรักษ์ต้นไม้ ฯลฯ
ประเทศเกาหลีหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้ถูกแบ่งเป็น 2 ประเทศ คือประเทศเกาหลี เหนือกับ
เกาหลีใต้ ซึ่งเมื่อ 50 ปีที่แล้ว เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ยากจนเป็นอันดับ 2 าองโลก ไม่มีน้ามัน เป็นประเทศที่มี
ทรัพยากริรรมชาติน้อยมาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเาา แต่ปัจจุบันเกาหลีใต้แตกต่างจากอดีตอย่างมากสามารถ
พัฒนาประเทศก้าวสู่ 1 ใน 5 าองกลุ่มประเทศอุ ตสาหกรรมที่พัฒนาก้าวหน้า (OECD : Organization for
Economic Co-operation and Development) เกาหลีใต้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาด้านการศึกษาอย่างมาก
นอกจากนี้ เกาหลีใต้ยั งมีโ รงเรี ยนพัฒ นาผู้ นา โดยใช้ห ลั กการคือ 1. รัก รักชาติ รักที่ทางาน รักิรรมชาติ รัก
ครอบครัว 2. ายันทางาน 3. ประหยัด 4. รักษาวินัย
เซอร์เก บริน และแอรี่ เพจ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Google ที่มีแรงบันดาลใจคือ อยากให้คนเา้าถึงา้อมูลมาก
ที่สุด ไม่ได้สนใจเงิน แต่ตั้งเป็นบริษัท และนาเา้าตลาดหลักทรัพย์เพราะต้องการเงินมาเพื่อายายงาน
ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการมาโบสถ์พบว่า Leadership ส่งผลกับความสัมพันิ์าองประสิทิิผลาอง
ผู้นา มีความสัมพันิ์เชิงบวกกับผล (Outcome) ในการมาโบสถ์ (Michael John Shanlian, 2013) และยังมี
งานวิจัยด้านโรงเรียนที่พบว่า ภาวะผู้นาเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดต่อบรรยากาศาองโรงเรียนและความสาเร็ จาอง
นักเรียน และพบว่าแรงจูงใจาองครูาึ้นอยู่กับคุณภาพาองความสัมพันิ์กับผู้บังคับบัญชาที่เหนือาึ้นไป (Bass and
Bass, 2008) งานวิจัยภาวะผู้นา จิตวิญญาณในการทางาน ผลการปฏิบัติงาน และบรรษัทภิบาล พบว่า ภาวะผู้นา
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มีอิทิิพลโดยตรงกับจิตวิญญาณในการทางาน มีอิทิิพลโดยตรงและโดยทางอ้อมกับผลการปฏิบัติงาน และภาวะ
ผู้นามีอิทิิพลทางอ้อมกับบรรษัทภิบาล (รัตติกรณ์ จงวิศาล, 2553)
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ภาวะผู้นาาองผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา หัวหน้างาน หรือพนักงาน ส่งผลต่อผลการ
ปฏิบัติงาน ประสิทิิผลาองกลุ่ม การพั ฒนาบุคลากร และเชาวน์อารมณ์ ความพึงพอใจในงาน แรงจูงใจ แรง
บันดาลใจ ความผูกพัน พฤติกรรมการเป็นพลเมืองดีในองค์กร บรรยากาศในองค์กร จิตวิญญาณในการทางาน การ
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ิรรมภิบาล ความเชื่อ ความไว้วางใจในผู้นา ฯลฯ
การพัฒนาจิตวิญญาณของผู้นา
ผู้นา (Leader) เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องหรือได้รับการเลือกให้เป็นหัวหน้า หรือเป็นผู้มีอิทิิพล และมี
บทบาทเหนือคนอื่น ๆ หรือเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ หรือไว้วางใจให้นา
ภาวะผู้นา (Leadership) เป็นคุณลักษณะ พฤติกรรมหรือกระบวนการทางานาองบุคคล ที่สามารถมี
อิทิิพลต่อบุคคลอื่น หรือกลุ่มคน สามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่น ให้เชื่อถือยอมรับหรือปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ
และด้วยความสามารถอย่างดีที่สุด หรือช่วยปลดปล่อยศักยภาพาองผู้อื่นออกมา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ภาวะผู้นา ได้ยืนยันด้วยา้อมูลเชิงประจักษ์แล้วว่า ส่งผลต่อปัจจัยและตัว แปรต่าง ๆ ที่ทาให้การทางาน
และผลงานดีาึ้น
กรอบแนวคิดาองการปลดปล่อยศักยภาพ (The Paradigm of Empowerment) ผู้นาที่ยึดถือการ
ปลดปล่ อยศักยภาพเปรีย บเสมือน เกษตรกร มากกว่า ช่างเครื่องจักร เมื่อต้องทางานกับคน ต้องนาชีวิต จิต
วิญญาณซึ่งซ่อนอยู่ ภ ายในออกมา ผู้ น าต้องสร้ างเงื่อนไาที่ส ามารถปลดปล่ อยศักยภาพมากกว่าที่จะไปแก้ไา
ความสามารถาองบุคคล และผู้นาที่ดีต้องทาสิ่งที่ถูกต้อง ทาสิ่งที่ควรทา ทางานให้ถูกต้อง ด้วยวิิีที่ถูกต้อง
ความแตกต่างระหว่าง เจ้านาย (Boss) และ ผู้นา (Leader) คือ เจ้านายนั้นรู้ว่างานนั้นทาอย่างไร ใช้
อานาจหน้าที่ ใช้การบังคับบัญชา ยึดตนเอง ออกคาสั่ง แต่ผู้นาจะแสดงให้เห็นว่างานนั้นทาอย่างไร ใช้น้าใจไมตรี
ชี้แนะ ยึดกลุ่ม าอความร่วมมือ
ผู้นากับผู้บริหาร นั้นแตกต่างกัน ผู้บริหารมีลักษณะเป็นผู้บังคับบัญชา การจัดการ ควบคุม เปรียบเสมือน
ช่างเครื่องจักร แต่ผู้นามีลักษณะเป็นผู้ริเริ่ม ชี้แนะ ค้นหาสิ่งใหม่ ๆ เปรียบดั่ง เกษตรกร
ปัจจุบัน ภาวะผู้นาไม่ใช่เพียงแต่พัฒนาเฉพาะผู้บริหารเท่านั้น ยังต้องสร้างทุกคนในองค์กรให้มีภาวะผู้นา
เพื่อช่วยให้เป้าหมายาองกลุ่มประสบความสาเร็จ สามารถนาตนเองได้ ผลัดกันนาในกลุ่มได้
Economic Ages of Civilization เริ่มจากยุคผู้ล่า (Hunters)  ยุคเกษตรกรรม (Agrarian)  ยุค
อุตสาหกรรม (Industrial)  ยุคองค์ความรู้ (Information/Knowledge worker)  ยุคแห่งปรีชาญาณ
(Wisdom) ซึ่ง Wisdom เป็นแนวโน้มในอนาคตาองมนุษย์ ที่จะทาให้มนุษย์เา้าใจความหมายาองการเกิด การ
เห็นคุณค่าาองตนเองและคนอื่น เห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดชุมชนสังคมในฝัน ในาณะเดียวกันผู้นาจะต้อง
กระตุ้นให้บุคคลค้นพบปรีชาญาณในตัวาองเาา
นอกจากนี้ การปรับตัวก็มีความสาคัญ ดังคากล่าวที่ว่า “ผู้ที่สามารถอยู่รอด ไม่จาเป็นต้องเป็นผู้ที่แา็งแรง
ที่สุด หรือมีสติปัญญาดีที่สุด แต่เป็นผู้ที่สามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงได้ต่างหาก” Charles Darwin อีกคา
กล่ าวหนึ่ ง “ผมพร้ อมจะเป็ น ไดโนเสาร์ ที่ตายในยุคาองการสู ญพันิุ์ ดีกว่าจะเป็นไดโนเสาร์ที่รอดชีวิตเพราะ
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วิวัฒนาการกลายมาเป็นเหี้ย” ชัชรินทร์ ไชยวัฒน์, 2547 เพราะการศึกษาต้องการคนที่ดี ไม่ใช่คนที่เก่ง ปรับตัว
ได้ เอาตัวรอดได้ แต่เอาเปรียบสังคม
งานวิจัยเกี่ยวกับการทดลองกบในน้าร้อน สถานการณ์แรก เมื่อกบอยู่ในน้าแล้วค่อยๆ เร่งอุณหภูมิให้
สูงาึ้น กบจะปรับตัวได้เา้ากับน้าที่อุ่นาึ้นในระยะแรก แต่สุดท้ายกบก็ตายในน้าร้อ น สถานการณ์ที่สอง ต้มน้าร้อน
ให้เดือด และนากบใส่ในน้าร้อน กบจะกระโดดอย่างเร็ว และรอดชีวิตได้ ซึ่งในการบริหารงานก็เช่นกัน หากปล่อย
ละเลยในปัญหาหรือคิดว่าในอนาคตก็จะดีเอง งานนั้นอาจพบจุดจบอย่างเช่นกบในสถานการณ์แรก ตัวอย่างิุรกิจ
ที่ประสบปัญหา เช่น Kodak Nokia เป็นต้น
หลักการเปลี่ยนแปลง
ต้องเริ่มที่ผู้นาหรือผู้บริหารก่อน ลูกน้องจะปฏิบัติตามการกระทาาองผู้บริหารมากกว่าคาพูด
ตัวอย่าง นักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองกับลิง โดยการโยนมันเทศไปบนทรายให้ลิง พบว่าลิงส่วนใหญ่หยิบ
าึ้นมามีทรายติดก็ไม่กิน แต่มีลิงตัวหนึ่งนามันเทศไปล้างกับน้าทะเล แล้วค่อยกิน จากนั้นลิงตัวอื่นๆ ก็เลียนแบบวิิี
นี้ และมีการเลียนแบบา้ามฝูง
ผู้นาหรือผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงองค์กร ต้องมีองค์ประกอบาอง IQ EQ AQ RQ และ MQ SQ ที่
เป็นหัวใจสาคัญคือ มีสติปัญญา การจัดการอารมณ์ มีความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อต่อ อุปสรรค และที่สาคัญสามารถ
แยกแยะถูก/ผิด มีปรีชาญาณ ดั่งที่ท่านพุทิทาสได้กล่าวไว้ว่า “ถ้าศีลิรรมไม่กลับมา โลกาจะวินาศ” ดังนั้น การ
จะเปลี่ยนแปลงต้องใช้ปัจจัยด้านสมอง/สติปัญญา (IQ) จิตใจ/อารมณ์ (EQ) มือ/ร่างกาย (AQ/RQ) และ จิต
วิญญาณ (MQ/SQ)
ในอดีตผู้บริหารจะออกคาสั่งให้ลูกน้องทาตามาั้นตอน ลูกน้องมีหน้าที่ทาตามคาสั่งเท่านั้น แต่ปัจจุบันมี
การแา่งาัน เกิดการเปลี่ยนจากภายนอกมากมาย ที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งลูกน้องและผู้บริหารที่ต้องผลัดกัน
เป็นผู้นาและผู้ตาม การบริหารองค์การในปัจจุบันและในอนาคต ผู้บริหารต้องดูแลหัวหน้า หัวหน้าต้องดูแลลูกน้อง
และลูกน้องต้องดูแลลูกค้า เช่นกันผู้บริหารโรงเรียนต้องดูแลคุณครูให้ทางานอย่างมีความสุา เพื่อที่คุณครูได้ดูแล
นักเรียน
ความสาคัญของจริยธรรมของผู้นา
จริยิรรมาองผู้นา : เา็มทิศ และหัวใจาองภาวะผู้นา
ผู้นาหรือผู้บริหารเป็นบุคคลที่มีอิทิิพลต่อคนอื่น ซึ่งอิทิิพลนี้ส่งผลต่อผู้ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้อื่นที่
เกี่ยวา้องด้วย รวมถึงการนาหรือการจูงใจ หรือการพัฒนาศักยภาพผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน เป้าหมาย
าองผู้นานั้นเป็นเป้าหมายที่ดี ส่งผลกระทบทางบวกต่อคนอื่นๆ สิ่งสาคัญที่ จะเป็นตัวกาหนดทิศทาง หรือตัวชี้
ทิศทางไปในทางบวก (ทางที่ดี) หรือทางลบ (ทางไม่ดี) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็น เา็มทิศสาหรับผู้นาก็คือ จริยิรรม
ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)
ภาวะผู้นาแบบรับใช้เริ่มต้นจากความรู้สึกพื้นฐาน (The natural felling) ที่ต้องการรับใช้ผู้อื่นก่อน
ผลลัพิ์คือ การแน่ใจว่าความต้องการสูงสุดาองผู้อื่นได้รับการตอบสนองแล้ว
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สิ่งที่จะชี้วัดว่าบุคคลนั้นเป็นผู้นาที่มีประสิทิิผลหรือไม่ คือ ผู้ที่บุคคลนั้นรับใช้ประสบความสาเร็จ และ
ทางานได้ดีาึ้น เฉลียวฉลาดาึ้น เป็นอิสระมากาึ้น นาตนเองได้มากาึ้น และมีการรับใช้ผู้อื่นมากาึ้น (Greenleaf,
1970)
ภาวะผู้นาแบบรับใช้ คือ การเกิดปัญญา เป็นการนาความรู้มาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ หลักการปัญญา
สอนให้มีความเคารพคนทุกคน ยกย่องชื่นชมในความแตกต่างาองแต่ละคน และสอนให้มีจริยิรรมนาใจ คือ จงรับ
ใช้ผู้อื่น อานาจทางศีลิรรมถือเป็นความยิ่งใหญ่อันดับแรก ส่วนอานาจตามตาแหน่งเป็นความยิ่งใหญ่อันดับสอง
(Covey, 2004)
แนวคิดนี้มาจากคริสตศาสนา ที่ว่า “เราต้องการที่จะให้บริการรับใช้ผู้อื่นเป็นอันดับแรก” “ผู้ใดเป็นใหญ่
จะต้องเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น ผู้ใดที่ยกตนาึ้น จะถูกกดให้ต่าลง ผู้ใดถ่อมตัวเอง จะได้รับการยกย่องให้สูงาึ้น”
มิ. 23:1-12
ผู้ที่จะเป็นผู้นาแบบรับใช้คือ ผู้ที่ต้องการรับใช้ผู้อื่น ดังเช่น “ในบริบทองค์การส่วนใหญ่คาว่า ผู้นา จะใช้
อิิบายถึงบุคคลที่อยู่ในตาแหน่งบริหาร เป็นผู้ที่สามารถออกคาสั่งต่อสมาชิกคนอื่นๆ าององค์การ แรงาับพื้ นฐาน
าองผู้นาคือ การนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้บรรลุเป้าหมายาององค์การ บทบาทผู้นาดังกล่าวแตกต่างโดยสิ้นเชิงกับผู้นา
แบบผู้รับใช้ ที่มีแรงาับหลักในการรับใช้ผู้อื่นให้เาาได้เป็นในสิ่งที่เาาสามารถจะเป็นได้” (Greenleaf, 1977)
ตัวอย่างผู้ นาแบบผู้ รับ ใช้ ในทางศาสนาคริ ส ต์ ได้แก่ นักบุญ และบุคคลตัว อย่าง นายแพทย์วรวิทย์
ตันติวัฒนทรัพย์ ได้รั บรางวัลแพทย์ชนบทดีเด่น เป็นหมอนักพัฒนา ผู้อานวยการโรงพยาบาลอุ้งผาง อ.แม่สอด
จ.ตาก ที่สามารถพัฒนาจากโรงพยาบาลเก่าๆ ที่ไม่มีบุคลากรอยากทางาน ให้เป็นโรงพยาบาลที่ทันสมัย คานึงถึง
ความต้องการาองบุคลากร เช่น มีเครื่องทาน้าอุ่นเพราะอากาศหนาว มีทีวี เคเบิ้ลทีวี จากอดีตที่ดูชัดบ้างไม่ชัดบ้าง
มีอาหารราคาถูกาาย ฯลฯ คุณหมอเป็นผู้นาที่ดึงศักยภาพช่างทั่วไปให้สามารถประดิษฐ์เครื่องมือแพทย์ดูดหนอง
เครื่องอบตัวเด็ก ดึงศักยภาพเภสั ชกรให้ส ามารถปรุงยารั กษาคนไา้ เช่น ยาแก้ไอ น้ายาล้ างแผล เป็นต้น ดึง
ศักยภาพแม่บ้านโดยการส่งไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้า
องค์ประกอบภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้
Spears (2004) อดีตผู้บริหาราอง The Robert K. Greenleaf Center for Servant-Leadership ได้
สรุปคุณลักษณะภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้จากแนวคิดาอง Greenleaf ไว้ 10 คุณลักษณะ ดังนี้
1. การฟัง (Listening) มีทักษะในการสื่อสาร และการตัดสินใจอย่างเหมาะสม มีทักษะการฟังอย่างตั้งใจ
จนสามารถได้ยินเสียงภายในใจ (inner voice) ฟังด้วยใจเปิดกว้าง
2. เอาใจเาามาใส่ใจเรา/ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) เา้าใจความรู้สึก ยอมรับ และเห็นคุณค่า
าองผู้ตาม เา้าใจความรู้สึกว่าคนต้องการการยอมรับความเป็นตัวาองตัวเอง (unique spirit) ไม่ปฏิเสิความเป็น
บุคคลาองเาา มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ตาม พยายามทาความเา้าใจผู้อื่น
3. การเยียวยา (Healing) มีความสามารถในการเยียวยารักษาตนเองและผู้ อื่น ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
สามารถช่วยฟื้นฟูสภาพอารมณ์และจิตใจจากความทุกา์ความเจ็บปวดได้
4. การตระหนักรู้ (Awareness) เกี่ยวกับตนเองและศีลิรรมรู้จักตนเอง เรียนรู้ที่จะเอาชนะความกลัวาอง
ตนเอง สามารถเผชิญกับปัญหาและหาทางแก้ไาได้ อย่างมีสันติ
5. การโน้มน้าว (Persuasion) ใช้การโน้มน้าวจูงใจแทน การใช้อานาจบังคับผู้ตาม
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6. การสร้างมโนทัศน์ (Conceptualization) มีความสามารถในการสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ มองปัญหาหรือ
องค์การอย่างเป็นกระบวนการ/ ระบบ ทั้งแนวลึกและกว้าง มองไกลเกินกว่าปัจจุบัน มองสิ่งที่จะเกิดในอนาคต
7. การมองการณ์ไกล (Foresight) มีความสามารถในการหยั่งรู้ อย่างลึกซื้ง เา้าใจอดีต ความเป็นจริงใน
ปัจจุบันและแนวโน้มาองสถานการณ์ในอนาคต
8. ความรับผิดชอบ (Stewardship) เพื่อสนองตอบความต้องการาองผู้อื่นใส่ใจอุทิศตนต่อการให้บริการ
คนอื่นก่อนความต้องการตนเอง
9. การอุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล (Commitment to the Growth of People) เชื่อมั่นคนมีคุณค่า
มากกว่าสิ่งที่เห็นจากภายนอกหรือมากกว่าสิ่งที่เป็นผลงานาองพวกเาา อุทิศตนเพื่อพัฒนาบุคคล
10. การสร้างกลุ่มชุมชน (Building Community) สร้างกลุ่มชุมชนหรือสังคมาึ้นในองค์การ เป็นกลุ่มที่มี
เป้าหมายร่วมเพื่อชัยชนะร่วมกันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
คากล่าวที่สนับสนุนภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ “ใส่ใจพนักงานาองเรา ให้เหมือนกับที่เราต้องการให้เาาดูแล
ลูกค้าที่ดีที่สุดาองเรา” “เราซื้อมือคนอื่นได้ แต่ไม่สามารถซื้อจิตใจเาาได้ ซึ่งเป็นที่มาาองความกระตือรือร้ น ความ
จงรักภักดี เราซื้อตัวเาาได้ แต่ไม่สามารถซื้อสมองาองเาาได้ ซึ่งเป็นแหล่งาองความคิดริเริ่มสร้างสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา และแหล่ งความรู้ อีกมากมาย” “งานาอง PC คือ ใส่ ใจพนักงานด้วยหัว ใจเหมือนกับที่ใส่ ใจลูกค้า ”
Stephen Covey “ปฏิบัติต่อตนเองด้วยสมอง ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยหัวใจ” Eleanor Roosevelt
การเอาใจเาามาใส่ใจเรา (Empathy) โดยจากการสังเกตผู้อื่นและสถานการณ์ การจิตนาการตนอยู่ใน
สภาพการณ์าองผู้อื่น การสวมบทบาท และการฟัง มีนักจิตวิทยา Eric Bern ได้ศึกษาพบว่า ลักษณะที่มีอิทิิพล
ต่อการรับรู้คือ ภาษาพูดมีอิทิิพล 8% ท่าทางมีอิทิิพล 47% และน้าเสียงมีอิทิิพล 45%
ระดับาองการฟัง (Levels of Listening) นักจิตวิทยา Stephen Covey ได้แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ 1.
Ignoring การไม่สนใจฟัง 2. Pretending การแกล้งทาท่าฟัง 3. Selective listening การเลือกฟังเฉพาะที่
ต้องการ 4. Attentive listening การฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ และ 3. Empathy listening การฟังด้วยความเา้าอก
เา้าใจ
การฟังอย่างเา้าอกเา้าใจ (Empathic Listening) คือ การตอบสนองความรู้สึกและคาพูดาองผู้พูด โดยใช้
คาพูดาองคุณเอง ซึ่งไม่ใช่เป็นการฟังเพื่อแนะนา ให้คาปรึกษา หรือวิเคราะห์เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย การฟังอย่าง
เา้าอกเา้าใจ นั้นต้องใช้หู ตา และหัวใจ
นอกจากความเา้าอกเา้าใจในความแตกต่างาองมนุษย์แล้ว ผู้นาต้องมีการให้อภัย (Forgiveness) ที่จะ
ส่งผลต่อสัมพันิภาพ การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และประสิทิิผลาองงาน
“การให้อภัยเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่เปลี่ยนอนาคตได้” สุภาษิตหนึ่งที่เกี่ยวกับการให้อภัย
“การให้อภัยนั้นไม่ได้หมายถึง การลืมสิ่งที่เาาทากับเรา หรือแกล้งคิดว่ามันไม่เคยเกิดาึ้นเลย เราควรจาไว้
เพื่อเป็นบทเรียน แต่บทเรียนนั้นควรมีไว้ เพื่อการก้าวเดินไปา้างหน้าอย่างมั่นคง มิใช่ชวนให้หวนคิดถึงเรื่องราวา้าง
หลังด้วยความเจ็บปวด” “การยอมรับความจริงที่ไม่ตรงกับความคาดหวังาองเรานั้น เป็นการปฏิบัติิรรมอย่าง
หนึ่ง” พระไพศาล วิสาโล
ตัวอย่างการให้อภัยในศาสนาคริสต์ ...บรรดาิรรมาจารย์และชาวฟารีสีนาหญิงคนหนึ่งเา้ามา หญิงคนนี้
ถูกจับาณะล่วงประเวณี เาาให้ นางยืนตรงกลาง แล้ ว ทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์ หญิ งคนนี้ถูกจับาณะล่ว ง
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ประเวณี ในิรรมบัญญัติ โมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร” พระองค์ทรงเงย
พระพักตร์าึ้น ตรัสว่า “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” แล้วทรงก้มลงาีดเาียนบนพื้นดินต่อไป
เมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ ก็ค่อยๆ ทยอยออกไปทีละคน จนเหลือพระเยซูกับหญิงคนนั้น พระเยซูจึงตรัสว่า “นาง
เอ๋ย พวกนั้นไปไหนหมด ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ ” หญิงคนนั้นทูลตอบว่า “ไม่มีใครเลย พระเจ้าา้า” พระเยซู
เจ้าตรัสว่า “เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ต่อไป อย่าทาบาปอีก” ยน 8:1-11
การผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้นาสิ่งสาคัญ คือ การให้เกียรติซึ่งกันและกัน พลัดเปลี่ยนกันแก้ไาปัญหาและการที่
ยุ่งยากผสมผสานกับความรู้ ความสามารถ และพรสวรรค์าองทีมเา้าด้วยกัน
มีงานวิจัยาอง Harvard Study of Adult Development ที่ทาการวิจัยยาวนานถึง 75 ปี ผลาองการ
วิจัยพบว่า การดาเนินชีวิตที่มีความสุาคือ การมีความสัมพันิ์ที่ดีต่อครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนในชุมชน
หวาง เหม่ย เหลียน (Huang Mei lian) ศิลปินผู้พิการ ชาวไต้หวัน เิอป่วยเป็นโรคสมองพิการตั้งแต่
กาเหนิด แต่มีมุมมองที่คดิ บวกต่อชีวิต โดยยึดคติที่ว่า “ฉันมองแต่สิ่งที่ฉันมี ไม่มองสิ่งที่ฉันาาด” ซึ่งเป็นการคิดเชิง
บวกที่ดีต่อการดาเนินชีวิต
พระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวไว้ว่า “ความมีน้าใจและไม่นิ่งดูดาย อยากทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าคนใกล้
ตัวหรือเพื่อส่วนรวม ด้วยความเสียสละและมี น้าใจ นี่แหละคือ คุณสมบัติเบื้องต้นาองคนดี ” นี่คือจิตวิญญาณาอง
ภาวะผู้นาแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership)
อัลเบิร์ต ชไวเซอร์ นายแพทย์และนักปรัชญา ชาวฝรั่งเศส กล่าวว่า “ความสาเร็จมิใช่กุญแจไปสู่ความสุา
แต่ความสุาเป็นกุญแจไปสู่ความสาเร็จ ถ้าคุณรักสิ่งที่กาลั งทาอยู่ คุณจะประสบความสาเร็จ ” และเมื่อที่คุณครู
ล้มเหลวหรือไม่ประสบผลสาเร็จในงาน คุณครูควรนึกถึง โทมัส เอดิสัน ผู้ที่ล้มเหลวเกือบหมื่นครั้งในการประดิษฐ์
หลอดไฟ แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้ จนสามารถประดิษฐ์หลอดไฟได้สาเร็จ
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แถลงการณ์ปีการศึกษา 2559
คณะกรรมการบริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2559-2562
ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการสามัญประจาปี รสจ. ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่าน
มานี้ ทางคณะกรรมการ รสจ. ได้มีการพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการบริหาร รสจ. และได้มีการปรับเปลี่ยน
ระยะเวลาในการดารงตาแหน่งเป็น 5 ปี เพื่อสอดคล้องกับการโยกย้ายพระสงฆ์ทางานาองประกาศสังฆมณฑล
จันทบุรี ดังนั้นคณะกรรมการบริหารที่เลือกตั้งครั้งนี้จะดารงตาแหน่งตั้งแต่ปีการศึกษา 2559-2562 เนื่องจากให้
สอดคล้องกับการโยกย้ายพระสงฆ์ดังกล่าว และผลจากมติที่ประชุม คณะกรรมการ รสจ. โดยมี ประิานแต่ละ
Cluster เา้าร่วมเป็นกรรมการบริหาร รสจ. ร่วมด้วย
รายนามคณะกรรมการบริหาร รสจ. ปีการศึกษา 2559-2562
คุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
ประิานคณะกรรมการบริหาร
คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
รองประิาน
คุณพ่อจิรพันิ์ สุจิรานุิรรม
เลาาิิการฯ
คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเิียรกุล
เหรัญญิก
คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
กรรมการบริหาร
คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร
กรรมการบริหาร
คุณพ่อเอนก ิรรมนิต
กรรมการบริหาร
คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล
กรรมการบริหาร
คุณพ่อนันทพล สุาสาราญ
กรรมการบริหาร
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
ซึ่งได้แบ่งหน้าทีร่ ับผิดชอบต่อการบริหารงาน 7 ฝ่าย ดังนี้
ฝ่ายบริหารจัดการ
โดย คณะกรรมการบริหาร รสจ.
ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
โดย คุณพ่อวิศิษฎ์ วิเศษเิียรกุล
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
โดย คุณพ่อจิรพันิ์ สุจิรานุิรรม และคุณพ่อลือชัย จันทร์โป๊
ฝ่ายงานภาษาต่างประเทศ
โดย คุณพ่อนันทพล สุาสาราญ คุณพ่อชาติชาย เวฬุรัตนกูล
และคุณพ่อเอนก ิรรมนิต
ฝ่ายอัตลักษณ์และงานประกันคุณภาพ
โดย คุณพ่อชาติชาย พงษ์ศิริ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
โดย คุณพ่อสุดเจน ฝ่นเรือง
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ โดย คุณพ่อเสกสรร สุวิชากร
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นอกจากนี้ได้มีการปรับระเบียบคู่มือ รสจ. ในเรื่อง
1. องค์ประกอบาองคณะกรรมการ รสจ.
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อานวยการ พระสงฆ์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนแต่ละแห่ง ซิสเตอร์ผู้
ได้ รั บ การมอบหมายจากคณะรั ก กางเานแห่ ง จั น ทบุ รี ไ ด้ เ ป็ น ตั ว แทนด้ า นการศึ ก ษา และบุ ค คลอื่ น ที่ ค ณ ะ
กรรมการบริหารเห็นชอบ
2. า้อ 10. องค์ประกอบาองคณะกรรมการบริหาร รสจ.
กรรมการบริหารจานวน 9 ท่าน ประกอบด้วย ประิาน รองประิาน เลาาิิการฯ เหรัญญิก และ
กรรมการบริหารอีกไม่เกิน 5 ท่าน
3. า้อ 11. การสรรหาคณะกรรมการบริหาร รสจ.
คณะกรรมการบริหาร มาจาก หัวหน้า Cluster ที่ได้รับการแต่งตั้งจากพระสังฆราช
ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากกรรมการ รสจ. เลือกประิานกรรมการบริหาร 1 ท่าน จากรายชื่อ
คณะกรรมการ ประิานสามารถแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาตามความเหมาะสมไม่เกิน 1 ท่าน
4. า้อ 14. วาระการปฏิบัติงานาองคณะกรรมการบริหาร รสจ.
ประิานกรรมการบริหาร มีวาระในตาแหน่งวาระ ละ 5 ปี และดารงตาแหน่งไม่เกิน 2 สมัย
เงินสะสมกองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 ตลอด 1 ปี
การศึกษาที่ผ่านมา ปัจจุบันมีจานวนสมาชิก 1,061 คน มียอดเงินสะสม 4,896,555 บาท ในการนาผลประโยชน์
จากกองทุนมาใช้อาจต้องรอระยะเวลาให้กองทุนเติบโตมากกว่านี้ 5-10 ปี
กระทรวงศึกษาิิการได้เห็นชอบให้สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนร่วมกับโรงเรียน
เอกชนดาเนินการผลักดันนโยบาย “ปีการศึกษา 2559 ปีแห่งการเสริมสร้างการเรียนรู้ และทักษะชีวิตสาหรับ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21” ซึ่งมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้
เป้าหมาย
1. ผู้เรียนมีทักษะ 3 R
 ทักษะการอ่าน(Reading)
 การเาียน(Writing)
 ทักษะทางคณิตศาสตร์(Arithmetic)

ตัวชี้วัด
1.1 นักเรียนชั้น ป.1 ร้อยละ 97 อ่านภาษาไทยออกและเาียนได้
1.2 นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีคะแนนผลสัมฤทิิ์ทางการ
เรียน (O-Net) วิช าภาษาอังกฤษ สู งกว่าคะแนนเฉลี่ ย
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2558
1.3 นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีคะแนนผลสัมฤทิิ์ทางการ
เรียน (O-Net) วิชาภาษาไทย สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2558
1.4 นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 มีคะแนนผลสัมฤทิิ์ทางการ
เรียน (O-Net) วิชาคณิตศาสตร์ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศในปีการศึกษา 2558
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เป้าหมาย
2. ผู้เรียนมีทักษะ 4 C
 ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical
Thinking)
 ทักษะด้านการสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม (Creativity and
Innovation)
 ทักษะด้านความร่วมมือและการ
ทางานเป็นทีม (Collaboration)
 ทักษะการสื่อสาร (Communication)

3. ผู้เรียนมีทักษะชีวิตและอาชีพ (Career and
Life Skills)

4. ผู้เรียนได้รับการปลูกฝังคุณิรรม จริยิรรม
ความมีร ะเบี ย บวินั ย จิ ต ส านึ กความเป็ น ไทย
และยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ตัวชี้วัด
2.1 โรงเรียนร้อยละ 80 จัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด
ทักษะการคิด
2.2 นักเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คิดสร้างสรรค์ เหมาะสมตามระดับชั้น
2.3 โรงเรียนในระบบร้อยละ 80 มีการจัดโครงการ/กิจกรรม
เสริมสร้างทักษะด้านความร่วมมือและการทางานเป็นทีม
2.4 นักเรียนร้อยละ 80 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ค้นคว้าและการจัดทาเอกสารหรือรายงาน
2.5 นักเรียนร้อยละ 80 มีระดับความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าหรือสูงกว่ากรอบมาตรฐาน CEFR
2.6 นักเรียนร้อยละ 80 ที่ได้เรียนภาษาต่างประเทศอื่นๆ ตามที่
โรงเรียนที่จัดสอน ได้แก่ ภาษาจีน ภาษามลายู เป็นต้น
สามารถสื่อสารภาษานั้นได้เหมาะสมตามระดับชั้น
2.7 โรงเรียนนอกระบบประเภทวิชาชีพร้อยละ 80 มีการสอน
การใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเพื่อการประกอบอาชีพ
3.1 โรงเรียนในระบบร้อยละ 95 มีการจัดโครงการ/กิจกรรมลด
เวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ หรือกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
ทักษะเพื่อพัฒนาสู่อาชีพ
3.2 โรงเรียนในระบบร้อยละ 95 จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร หรือกิจกรรมในเครื่องแบบ
ประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
4.1 โรงเรียนเอกชนร้อยละ 100 มีการจัดโครงงาน/กิจกรรม
ปลูกฝังคุณิรรม จริยิรรม ความมีระเบียบวินัย จิตสานึก
ความเป็นไทย และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
4.2 นักเรียนร้อยละ 100 มีผลงานด้านจิตอาสา

การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 าอให้ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน ไปติดตามา้อมูล เพื่อเปิดเทอมมาทางโรงเรียน
จะได้การดาเนินงานคล่องตัว บริหารจัดการได้เร็ว
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เงินกองทุน รสจ. ยอด ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 มีจานวน 76,677,353 บาท
เงินสะสมกองทุนครูและบุคลากรทางการศึกษา รสจ. ที่คุณครูส่งมาเงินสะสมมาที่ รสจ. ทุกเดือน เมื่อ
ยอดเงินจานวนนี้สูงาึ้น คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาการบริหารจัดการเพื่อประโยชน์าอง รสจ. ต่อไป
เงินสะสมกองทุน รสจ. ที่แต่ละโรงเรียนสนับสนุนการดาเนินงาน ทาง รสจ. ได้บันทึกยอดสะสมตั้งแต่
แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ว่าแต่ละโรงเรียนส่งเงินสะสมจานวนเท่าใด ซึ่งมีบางโรงเรียนที่ รสจ. ได้พิจารณายกเว้นการ
ส่งเงินสะสม
า้อเสนอแนะเพื่อการบริหารเงิน รสจ.
1. เป็ น เงิน าองโรงเรี ย นต่างๆ ที่ช่ว ยกันสะสมมาเป็นเวลานาน ต้องใช้ตามวัตถุประสงค์คือ เพื่อการ
บริหารงานและพัฒนาบุคลากร รสจ. ไม่ใช่เพื่อการก่อสร้าง
2. เนื่องจากดอกเบี้ยจากสังฆมณฑลลดลง ปีหน้า ต้องพิจารณาว่าดอกเบี้ยจะครอบคลุมมากน้อยเพียงใด
และจะหาส่วนใดมาชดเชย
3. ถ้า รสจ. ยังมียอดค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 6,000,000 บาท ตามโครงการที่เสนอมา อาจต้องปรับยอด
ส่งเงินสะสมกองทุนาองแต่ละโรงเรียน หรือ อาจแยกยอดเงินใช้จ่ายจาก 60/40 เป็น 50/50 เป็นต้น
4. อีกวิิีหนึ่ง คือ ส่งเงินสะสมกองทุนให้เร็วาึ้น เพื่อที่ได้ดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
5. าอบคุณคุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ที่ได้ริเริ่มเรื่องการออมเงินสะสมกองทุน รสจ. และาอบคุณคุณพ่อทุกท่าน
ที่ร่วมกันสนับสนุนกองทุน
งบประมาณปีการศึกษา 2559 าองแต่ละฝ่ายที่นาเสนอต่อกรรมการาองสังฆมณฑลจันทบุรีพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งอาจได้รับการอนุมัติตามที่นาเสนอหรืออาจต้องปรับลดจานวนลงจากงบประมาณที่เสนอไป ทั้งนี้ าึ้นอยู่
กับการพิจารณาาองคณะกรรมการสังฆมณฑลจันทบุรี
งานประกันอุบัติเหตุ ในปีการศึกษานี้ 2559 ได้ต่อสัญญากับบริษัทประกันภัยเดิม แต่มีการปรับเพิ่มค่าเบี้ย
ประกันในบางโรงเรียน โดยได้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มโรงเรียนที่มียอดเงินการเคลมมากกว่า 80% าองค่าเบี้ยประกัน จะปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกัน
20 บาท/คน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มโรงเรียนที่มียอดเงินการเคลมมากกว่า 60%-80% าองค่าเบี้ยประกัน จะปรับเพิ่มค่าเบี้ย
ประกัน 10 บาท/คน
กลุ่มที่ 3 กลุ่มโรงเรียนที่มียอดเงินการเคลมน้อยกว่า 60% าองค่าเบี้ยประกัน ค่าเบี้ยประกันจะเท่าเดิม
การส่งเงินสะสมกองทุน รสจ. าอให้ส่งภายในเดือนมิถุนายนนี้ การส่งเงินสะสมกองทุนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา าอให้ส่งภายในวันที่ 10 าองทุก ๆ เดือน และการแจ้งบุคลากรเา้า -ออก เงินสะสมกองทุนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา าอให้ดาเนินการแจ้งภายในวันที่ 15 าองทุกเดือน
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ครูดีมีคุณภาพ รสจ. ในการดาเนินงานปีที่ผ่านๆ มา อาจมีความล่าช้าไปบ้าง ในปีการศึกษา 2559 นี้ จะ
ดาเนินการส่งหนังสือให้ทราบ โดยาอให้ครูที่มีค วามประสงค์เา้ารับการประเมิน ส่งาอรับการประเมินกับโรงเรียน
ภายในเดือนสิงหาคม โรงเรียนจะดาเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน และโรงเรี ยนส่งประเมิน
ระดับ รสจ. ในเดือนตุลาคม
เรื่องทรัพย์สินโรงเรียนที่าอให้ผู้ช่วยผู้อานวยการทุกฝ่ายร่วมมือช่วยเหลือกัน
1. ช่วยกันดูแล รักษาทรัพย์สิน เอาใจใส่ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการใช้งาน ลดการสูญเสียงบประมาณใน
การซ่อมแซม บารุงรักษา
2. บางโรงเรียนมีการก่อสร้างต่อเติม าอให้บันทึกเพิ่มรายการทรัพย์สินในงบแสดงฐานะการเงิน ตราสาร
โรงเรียน ซึ่งควรปรับปรุงา้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3. ในแต่ละปีที่ได้ตรวจสอบงบแสดงฐาะการเงิน าองโรงเรียน พบว่ามียอดลูกหนี้ในระดับตัวเลาที่สูง จึง
าอให้ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน จัดทาแผนการบริหารลูกหนี้ นาเสนอต่อกรรมการบริหารโรงเรียนเพื่อพิจารณา
หาแนวทาง ทั้งนี้ การเพิ่มช่องทางชาระเงินเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มความสะดวกต่อผู้ปกครอง เช่น การโอน
เงินผ่านินาคาร การชาระด้วยบัตรเครดิต เป็นต้น
เงินสวัสดิการประจาปี เช่น เงินนานปี เงินประสบการณ์วิชาชีพาองครูและบุคลากร ฝ่ายบัญชี การเงิน
ทรัพย์สินอาจดาเนินการนายอดเงินสวัสดิการประจาปีแยกไว้ในบัญชีต่างหาก เพื่อการบริหารจัดการ และอีกกลุ่ม
หนึ่งคือ พนักงาน ซึ่งตามระเบียบพนักงานจะมีเงินสะสมนานปี 1,200 บาท/ปี และทุก ๆ 3 ปี ต้องดาเนินการ
มอบเงินสะสมนานปีให้พนักงานตามโอกาสต่างๆ
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ส่วนที่ 3 : ภาคผนวก สัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
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วจนพิธีกรรมเปิด
สัมมนาผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
วันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

พิธีกร
พี่น้องที่รัก เรามาชุมนุมกัน ณ ที่นี้ ในโอกาสสัมมนาประจาปีาองคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหาร
โรงเรีย นคาทอลิกสั งกัดสั งฆมณฑลจั นทบุ รี ซึ่งเป็นโอกาสที่เราจะได้ร่ว มกันาอบพระคุณ พระเจ้าส าหรับสิ่ งดี
มากมายที่พระองค์ทรงประทานแก่เราแต่ละคนในการทางานด้านการจัดการศึกษาอบรมด้วยอุดมการณ์ ตามหลัก
คาสอนาององค์พระเยซูคริสตเจ้า และวอนาอพระพรให้เราสามารถค้นพบแนวทางการพัฒนางานด้านศึกษา
ตามอัตลักษณ์คาทอลิกที่มีคุณภาพสาหรับเด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบัน ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่จากสังคมที่
เปลี่ยนไป
เพื่อพวกเราจะได้ตระหนักถึงความเป็นจริงนี้ เราจึงได้มาทบทวนตนเองอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเราจะยังคง
รักษาความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความยุติิรรม และรักในพระวรสาร เพื่อเราจะตอบสนองแนวทางาองพระศาสนจักร
ให้มนุษย์ได้บรรลุความจริงสูงสุดาองชีวิตและก้าวให้ทันกับสังคมโลกปัจจุบัน
บัดนี้ ให้เราร่วมใจภาวนาวิงวอนาอต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ได้โปรดทรงประทานพรให้การสัมมนาในครั้ง
นี้เป็นไปตามพระประสงค์าองพระองค์ และาอพระองค์โปรดให้พวกเราทุกคนมีความเป็นเอกภาพและเป็นน้าหนึ่ง
ใจเดียวกันในการสานต่อภารกิจที่พระองค์ทรงมอบให้อย่างดีต่อไป
บทเพลง

เชิญพระจิต
1. เชิญพระจิต ฤทิิเดช เสด็จมา
เยือนวิญญาณ์ า้าพระองค์ ที่ทรงสรรค์
เชิญประสิทิิ์ โปรดพระพร วรานันท์
เป็นมิ่งาวัญ แก่วิญญาณ์ า้าพระองค์
(รับ) เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจ้า เชิญเสด็จ เชิญเสด็จ พระจิตเจ้า
2. พระเจ้าคือ ผู้บรรเทา เหล่าทุกา์ร้อน
พระคือพร จากเจ้าฟ้า ค่าสูงส่ง
พระท่อิาร ชูชีวี อัคคียง
พระคือรัก ปักปลงใจ ให้ปรีดา (รับ)
3. พระประทาน สัปตพร แก่มนุษย์
พระประดุจ ดัชนี พระหัตถ์าวา
าองพระองค์ ทรงพระนาม ว่าบิดา
ตามสัญญา พระแเจ้งไา ไว้เด่นดี (รับ)
4. โปรดประทาน แสงสว่าง กระจ่างฟ้า
โปรดนามา ซึ่งแรงรัก ประจักษ์ศรี
ให้มนุษย์ ผู้ใจอ่อน หย่อนฤทิี
ดับอัคคี คือกิเลส เผด็จไป
(รับ)
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ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน
ประธาน
ทุกคน
ประธาน

เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต
อาแมน
พระจ้าสถิตกับท่าน
และสถิตกับท่านด้วย
บทอ่านจากพระวรสาร….
ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าข้า
(ประธานเลือกบทพระวรสารเองตามจุดประสงค์ที่จะให้ข้อคิด)
พระวาจาของพระเจ้า
ขอพระคริสตเจ้าทรงพระเจริญเทอญ
เทศน์ให้ข้อคิด

บทภาวนาเพื่อมวลชน (เชิญยืน)
ประธาน
า้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเปิดจิตใจและสติปัญญาาองบรรดาอัครสาวกให้เา้าใจถึงคาสอน
และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทาด้วยเหตุการณ์ที่ง่ายๆ ในชีวิตประจาวัน าอพระองค์ได้โปรดรับฟังคาภาวนาาองเหล่า
ลูกนี้ ที่จะภาวนาเพื่อบุคคลต่างๆ และให้พวกลูกทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในงานสร้างาองพระองค์อย่างแท้จริง
1. เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์และนักบวชชายหญิงทุกท่าน าอพระเจ้า
โปรดประทานความสว่าง พละกาลัง พระปรีชาญาณในการนาประชากรโลกสู่ความศักดิ์ สิทิิ์ และเป็น
ประจักษ์พยานด้วยชีวิตถึงองค์พระคริสตเจ้าท่ามกลางโลกยุคปัจจุบัน
ให้เราภาวนา
2. เพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ าอพระเจ้าโปรดให้พระองค์ทรงมีพระ
พลานามัยที่แา็งแรง กอรปด้วยพระปรีชาญาณ และเปี่ยมด้วยพระพรนานัปการ เพื่อประทับเป็นมิ่งาวัญ
าองพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
ให้เราภาวนา
3. เพื่อคณะผู้บริหาร ครูและผู้มีส่วนในพันิกิจทางการศึกษา าอพระเจ้าโปรดประทานพระพรแห่งปรีชา
ญาณ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ความเอาใจใสและซื่อสัตย์ เต็มความสามารถและตระหนักถึง
ความสาคัญาองการอบรมศีลิรรม จริยิรรมให้กับนักเรียนทุกคน
ให้เราภาวนา
4. โปรดประทานพระพรสาหรับนักเรียนทุกคน ให้เาาได้รับพระพรในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อพัฒนาตนไปสู่
ความครบครันบริบูรณ์ ด้วยการเติบโตาึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคมอย่าง
สมดุล
ให้เราภาวนา
5. าอโปรดประทานพระพรเพื่อเด็กๆ และเยาวชนที่ไม่มีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรียน าอโปรดให้พวกเาาได้รอด
พ้นจากภยันตรายฝ่ายจิต ที่จะทาให้เาาต้องกลายเป็นผู้ทาร้ายสังคม และให้เาาได้รับแสงสว่างจากผู้ใหญ่ที่
จะสอดส่องดูแลชีวิตพวกเาาให้เติบโตในอนาคตอย่างดี
ให้เราภาวนา
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6. เพื่อพวกเราแต่ละคน ให้ได้รับพระพราองพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม าอจงมีแต่ความสุา สมหวัง สุาภาพที่ดี
ทั้งกาย ใจ มีความเจริญรุ่งเรืองและความก้าวหน้าในชีวิตและหน้าที่การงาน
ให้เราภาวนา
บทภาวนาของประธาน
า้าแต่ พระเป็ น เจ้ า องค์ แห่ ง ชีวิตและความดี งาม ทรงเป็น บ่อเกิดแห่ งความปรี ช ารอบรู้ ทรงเป็ น
แบบอย่างาองครูผู้ให้การอบรมสั่งสอน โปรดประทานพระพรและเป็นแรงบันดาลใจแก่า้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ใช้วัน
เวลาที่มาร่วมกันโดยอาศัย การสัมมนานี้ เกิดคุณประโยชน์ แก่ทุกคน แก่สังคม และพระศาสนจักรประชากร
ศักดิ์สิทิิ์าองพระองค์ าอให้การสัมมนานี้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายด้วยดี ทั้งนี้ าอพึ่งพระบารมีพระคริสต
เจ้าพระเจ้าาองา้าพเจ้าทั้งหลาย
ทุกคน
อาแมน
ประิาน
พระเจ้าสถิตกับท่าน
ทุกคน
และสถิตกับท่านด้วย
ประิาน
ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระบิดา และพระบุตร และพระจิต ประทานพระพรแก่ท่าน
ทั้งหลายเทอญ
ทุกคน
อาแมน
พิิีกร
เชิญาับเพลงปิดพิิี
บทเพลง

หนึ่งเดียวใจเดียว
(รับ) หนึ่งเดียวใจเดียว หนึ่งเดียวร่วมเกลียวสัมพันิ์ สมัครสมานจับมือกันเดินหน้าไป
สู่ที่หมายใฝ่ใจคือความสามัคคี
ร่วมยินดีที่เรามีจิตใจเดียวกัน
1. ตั้งใจจะร่วมทุกา์ร่วมสุาทุกครา
จะเชิดชูความหมายแห่งชีวิตเรา
ยามทุกา์ยามเศร้าเราเคล้าคลอให้น้าใจ
แม้วันห่างไกลจาฝันใจส่งถึงกัน
(รับ)
2. พวกเราทั่วกันล้วนร่วมศาสน์ชาติไทย
ใช่อื่นไกลเป็นน้องพี่ควรชิดใกล้
ผิดนิดพลาดหน่อยจงยกไปไม่ถือทัณฑ์
สองมือเกี่ยวกันเิอฉันเราพี่น้องกัน (รับ)
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ผลประเมินสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง
ผู้เา้าร่วมสัมมนา 128 คน
ผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน คิดเป็นร้อยละ 78.13% าองผู้เา้าร่วมสัมมนา
ตอนที่ 1 ผลประเมินระดับความคิดเห็น
ข้อ
รายละเอียด
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน
1 ก่อนเา้าร่วมสัมมนา ท่านมีความรู้ความเา้าใจ เรื่องการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การสอน
2 หลังเา้าร่วมสัมมนา ท่านได้รับความรู้ความเา้าใจ ในเรื่องการใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพื่อการสอน
3 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จากการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการสอน ไปใช้ใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนได้
4 วิทยากรมีความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาได้เา้าใจและชัดเจน
กิจกรรมกลุ่ม Cluster
5 ท่านได้รับความรู้ และแนวทางในการทางานจากการเา้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
Cluster
6 ท่านสามารถนาผลจากกิจกรรมกลุ่ม Cluster มาใช้ในการทางานโรงเรียน
7 ท่านได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหารในกลุ่ม Cluster เป็น
อย่างดี
จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
8 ก่อนเา้าร่วมสัมมนา ท่านมีความรู้ความเา้าใจในเรื่อง จิตวิญญาณผู้นา
การศึกษาคาทอลิก
9 หลังเา้าร่วมสัมมนา ท่านได้รับความรู้ความเา้าใจในเรื่อง จิตวิญญาณผู้นา
การศึกษาคาทอลิก
10 ท่านสามารถนาความรู้ที่ได้จาก จิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก
ประยุกต์ใช้ร่วมกับกระบวนการจัดการศึกษา
11 วิทยากรสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เา้าใจและชัดเจน

Mean

SD.

อันดับ

3.23

.584

15

4.20

.532

11

3.98

.550

12

4.32

.652

9

4.28

.622

10

4.33
4.48

.533
.560

7
4

3.51

.732

14

4.74

.463

2

4.66

.476

3

4.83

.407

1
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ข้อ
รายละเอียด
แถลงการณ์ปีการศึกษา 2559
12 ท่านรับทราบและมีความเา้าใจเกี่ยวกับแถลงการณ์ปีการศึกษา 2559 ได้
อย่างชัดเจน
13 ท่านสามารถนาผลจากแถลงการณ์ปีการศึกษา 2559 ไปวางแผนในการ
ทางานาองโรงเรียนได้
รูปแบบการสัมมนา และกิจกรรมสันทนาการ
14 ท่านมีความพึงพอใจในกิจกรรม Thank You Party
15 ท่านมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการสัมมนาในครั้งนี้
ผลประเมินรวม

Mean

SD.

อันดับ

4.46

.660

5

4.43

.538

6

3.90
4.32
4.24

.798
.649
.346

13
8

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะ
เนื้อหาในการสัมมนา
1. เนื้อหาดี-ดีมาก มีความเหมาะสม (14)
2. มีประโยชน์นาไปใช้ปฏิบัติได้ นาไปใช้กับนักเรียน พัฒนางานโรงเรียน และในชีวิตได้ (5)
3. วิทยากร ถ่ายทอดได้ดี ตรงประเด็น ชัดเจน (4)
4. ครูรุ่นเก่ายังใช้เทคโนโลยีไม่เป็น บางโรงเรียนยังาาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย (2)
5. ควรจัดทาเอกสารเพิ่มเติม
6. ระยะเวลาอบรมเรื่องเทคโนโลยีน้อยไป
7. ได้รับประโยชน์ความรู้เรื่องสื่อเทคโนโลยีน้อย
รูปแบบของการสัมมนาและสถานที่
1. รูปแบบดี-ดีมาก มีความเหมาะสม (11)
2. สถานที่ดี มีความเหมาะสม สวยงาม สะดวก สะอาด ปลอดภัย (10)
3. สถานที่ประชุมกับสถานที่ทานอาหารและสถานที่พัก อยู่ห่างกันมาก ต้องเดินไกล (4)
อื่นๆ
1. Thank you party ควรให้ครู ผู้บริหารได้ดูวิดีโอหรือภาพยนตร์ที่มีสาระดีๆ ร่วมกัน (2)
2. Thank you party ควรมีาองาวัญบ้างเล็กน้อย เพื่อสร้างบรรยากาศ
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เนื้อหาที่ต้องการสาหรับการสัมมนาในปีการศึกษาหน้า
1. การพัฒนาภาษาอังกฤษสาหรับผู้บริหาร (2)
2. พัฒนาบุคลากร รสจ. สู่มืออาชีพ
3. การจัดทาคลังา้อสอบ
4. การบริหารสถานศึกษาคาทอลิก
5. บุคลิกภาพาองผู้นา
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. กฎหมายใหม่ๆ าองการศึกษา
8. เอกภาพในการทางาน การกาหนดและปฏิบัติตามนโยบาย
9. การวางแผนงานแบบมุ่งผลสัมฤทิิ์
10. จิตวิทยาครู / จิตวิทยาทางการศึกษา / จิตวิญญาณความเป็นครู
11. อัตลักลักษณ์การศึกษาคาทอลิกที่เด่นชัด
12. รักและรับใช้
13. การดาเนินชีวิตาองครู
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สรุปค่าใช้จ่ายสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

รายรับ :
งบสัมมนาประจาปี
งานประชุมคณะกรรมการ รสจ.
ค่าลงทะเบียน (IT)
ค่าลงทะเบียน (ผู้บริหารและ ผช.ผอ.)
รวม

350,000
80,000
14,100
266,000

ค่าอาหาร สถานที่
ค่าาองที่ระลึก
วิทยากร
thank you party
ค่าเอกสาร
รวม

586,100
28,000
25,000
10,000
11,000

710,100

รายจ่าย :

คงเหลือ

660,100
50,000
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รายนามผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหาร ผู้ช่วยผูบ้ ริหาร รสจ. ประจาปีการศึกษา 2558
เรื่อง “เทคโนโลยี และจิตวิญญาณผู้นาการศึกษาคาทอลิก”
ระหว่างวันที่ 3-5 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559
ณ บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จ.ระยอง

โรงเรียนชุมชนพัฒนา
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงพูนพงษ์
คูนา
2 นางวิมล
ร่วมจิตร์
3 นางศรีอัมพร
หิรัญโรจน์
4 นางวรรณี
มีมุ่งกิจ
5 นางชลอ
น้านวล
6 นางสาวน้องนุช
เร่งรัตน์
7 นางสาวเชษฐ์สุดา
าาเนียม
8 นางสาวปุณญนุช
ศรีวงษ์
9 นางสาวอิศรา
รัตนเทียนทอง
โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงจิรพันิ์
สุจิรานุิรรม
2 นางรัชนี
จันทร์ิรรม
3 นางสาวสายใจ
สาครแก้ว
4 นางบุญทิพา
นุชพงษ์
5 นางสาวฌานิพัฒพ์
มีมุ่งกิจ
6 นายวาทิต
พรหมดารง
7 นางอรวรรณ
อากาศชัย
8 นางสาวรสสุคนิ์
วิมลศุภกฤต
9 นางสาวกนกภรณ์
สมพงษ์
10 นายเทพกร
แซ่อึ้ง

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงเอนก
ิรรมนิต
2 นางสาวสุวิมล
พรประภาศักดิ์
3 นางสาวสมบัติ
เกษศรี
4 นางสาวน้าผึ้ง
จันทร์สุวรรณ
5 นางสาวสุกัญญา
มาหา
6 นายพศวรรษ
บุญฤทิิการ
7 นางสาวดลพร
ประภาชื่นชม
8 นางสาวฝนทิพย์
เกิดฉาย
9 นางสาววรรณภา
จันทสอน
10 นางสุิาสินี
แสงทอง
11 นางชรินทร์ทิพย์
อินทร์พามา
12 นางสาวน้าผึ้ง
พุตดอน
13 นายชนะชัย
ผาดผ่อง
14 นายญาณพล
เที่ยงจิตร์
โรงเรียนปัญจทรัพย์ ดินแดง
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ซิสเตอร์ดวงแา
รัตโนภาส
2 นางกัลยา
วัลลภานุรัตน์
3 นางสาวสายใจ
ฉายแสงเดือน
4 นางเรณู
สืบบุตร
5 นางสาวเยาวรัช
จุลละมณฑล
6 นางสาวกัญญ์วรา
นราพันิ์
7 นายมานพ
เพชรกล่า
8 นางสาวนุจรินทร์
พูลลาภ
9 นางสมใจ
กุลมาโนชวงศ์
10 นางสาวปิยมณฑ์
ินะโชติฆนานันท์

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย
หัวหน้างานฝ่ายปฐมวัย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนสันติภาพ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงชาติชาย
เวฬุรัตนกูล
2 ซิสเตอร์ศรีิารา
รุ่งเรือง
3 นางอาภรณ์
พิกุลทอง
4 นางพรพันิ์
บุญสมพงษ์
5 นายวีรศักดิ์
วัฒนพร
6 นายอาคม
อินประไพ
7 นางสุปรางทิพย์
โพิิ์ทองนาค
8 นางสาวเจนจิรา
ปริปุณณะ
9 นางสาวพัสตราภรณ์
เพ็งิรรม
10 นางสาวรุ้งทิวา
เนรมิตร

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

โรงเรียนอนุบาลโสตพัฒนา
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงวีระ
ผังรักษ์
2 นางอังคณา
กาเหนิดโทน
3 นางสิริกันย์
กอแจงกลาง
4 นางสาวนิภาวรรณ
ศรีสะอาด
5 นางสาววิไลลักษณ์
ภูเทียมศรี
6 นางสาวนิตยา
พงษ์สกุล
7 นางโชติวรรณ
สุาสาราญ

ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

โรงเรียนปัญจทรัพย์ มีนบุรี
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวชวิศา
กลิ่นจันทร์
2 นางศิวาพร
วงษ์มา
3 นายสุชาติ
กรีแก้ว
4 นางสาวไพรินทร์
ดูปริก

ตาแหน่ง
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

ตาแหน่ง
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โรงเรียนศรีหฤทัย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1
บาทหลวงวัชรินทร์
สมานจิต
2
บาทหลวงสมพร
มีมุ่งกิจ
3
นางสาวบุญรอย
เฮงฮวด
4
นายปรัตถกร
รติฤทยาวงศ์
5
นางสาวิัญญิร
กูลเกื้อ
6
นายนฤทิิ์
นิลโกศล
7
นางปริญดา
หอมสวัสดิ์
8
นางจันทิมา
สุาสาราญ
9
นางปิยาภรณ์
น้อยนาม
10
นายเรืองยศ
นามวงษ์
11
นายกรกฎ
สุาไพโรจน์
12
นายสุทิิพงษ์
บัวหอม
13
นายจิรัฐติ์
เจริญศรีสุา
14
นางสาวสุจิตรา
มัจฉาชีพ
โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงอนุสรณ์
พงษ์สวัสดิ์
2 บาทหลวงนันทพล
สุาสาราญ
3 นายชัชวาล
อินทุโศภน
4 นายพินิจ
ศิโรรัตนวาทย์
5 นางสาวนิตยารัตน์
คชเสนา
6 นางนัทิี
พงษ์ดนตรี
7 นางสาวมนต์ฤดี
ศักดิ์คา
8 นางเตือน
ติระยะพานิชกุล
9 นางนพวรรณ
เา็มทอง
10 นางฟองนวล
วิจิตรบรรจง
11 นายวรพงษ์
ปุณณะวรกุล
12 นางสาวเสาวลักษณ์
ศิริเจริญ
13 นางสาววีนัส
แก่นวงษ์
13 นางพชร
กรีแก้ว

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
รองผู้อานวยการ
ที่ปรึกษา
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนอนุบาลคริสตสงเคราะห์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 นางยุพิน
ฉันทพิริยกุล
2 นางสาวจิราภรณ์
สุวิชากร
3 นางสาวอาพร
วุฒิศักดิ์ชัยกุล
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงสุดเจน
ฝ่นเรือง
2 นายสุพรรณ
สุวิชากร
3 นางอรทัย
สุรทัตโชค
4 นางสาวภาวีพร
บุญปลูก
5 นางสาวพรทิพย์
แซ่เตียว
6 นายสมจิตร์
ษรสกุลทรัพย์
7 นางเฉลิมพร
สุวิชากร
8 นางพิมพ์มาลา
เราวัฒนะ
โรงเรียนประชาสงเคราะห์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงวิเชียร
ฉันทพิริยกุล
2 บาทหลวงสมภพ
แซ่โก
3 ซิสเตอร์นงลักษณ์
สันจิตร
4 นางแสงเดือน
จิตตวิกูล
5 นางสุกัญญา
บุญเชิญ
6 นายอายุวัฒน์
โสนน้อย
7 นางสาวอนุชน์
เกิดปราง
8 นางสาวนภาพร
พินภิรมย์
9 นางสาวจันทิมา
สืบทิม
10 นางสาวอุมาพร
จงชิดกลาง
11 นางสาวลัดดาวรรณ
สุดใจ
12 นางสาวชาเรือง
สีสม

ตาแหน่ง
ผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนดาราจรัส
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงเสกสรร
สุวิชากร
2 นางจินดาพร
นพพะ
3 นางเทพี
ชูฤทิิ์
4 นางสาวนฤมล
รุ่งหิรัญ
5 นางสาวนิิิรัตน์
ปานอ่า
6 นางสาวศรินญา
ศรเจริญ
7 นางกนกวรรณ
ปทุมรัตน์
8 นายเชาวลิต
จิตรวงศ์นันท์
9 นางสาววันิิดา
พินิจค้า
10 นางสาวกชพร
โพิิทอง
โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงสมจิตร
พึ่งหรรษพร
2 ซิสเตอร์จานันท์
ไพรงาม
3 นางกนกศรี
ไหลไผ่ทอง
4 นางสาวมยุรา
สุภาพิชัย
5 นางพีรวรรณ
ลีนะเปสนันท์
6 นางอรัญญา
วุ้นวงษ์
7 นางสาวพรพรรณ
อัศวชาญชัย
8 นางสาวนิตยา
ชัยเวช
9 นางรัตติยา
นามวงศ์
10 นางสาววัชนันท์
เมืองดี
11 นางิัชพรรณ
อัมพิน
12 นางสาวินิดา
จันหอม
13 นางสาวเกศรา
ใหม่สุวรรณ
14 นางสาวเพ็ญผกา
บริบูรณ์

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
รองผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
หัวหน้าระดับปฐมวัย
หัวหน้าระดับปฐมวัย
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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โรงเรียนเทวรักษ์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงลือชัย
จันทร์โป๊
2 บาทหลวงปรีชา
สวัสดี
3 ซิสเตอร์กัลยา
ยุติิรรม
4 นางสุวิท
คาพันน้อย
5 นางสายใจ
พุทิไทย
6 นางยุวดี
บรรลือวงศ์
7 ว่าทีร่ ้อยตรีเพชรมณี
แทวกระโทก
8 นางสาวจงนิตย์
มูลอินทร์
9 นางสาวยุพิน
บุตรดีวงษ์
10 นายกรทักษ์
อินอุ่นโชติ
11 นางสาวทิพวรรณ
รวมทรัพย์
12 นายชิษณุชา
แสงสอน
13 นางยุภา
มะหะหมัด
โรงเรียนปรีชานุศาสน์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงประสาน
พงศ์ศิริพัฒน์
2 นางสาววิไลวรรณ
อาจวารินทร์
3 นางอารีรัตน์
ามเล็ก
4 นายเกษมสุา
วรสุา
5 นายฉัตรชัย
อยู่เจริญพงษ์
6 นางนงลักษณ์
กัปปิยบุตร
7 นางสุวรรณี
กู้ชาติ
8 นางสาวกิตติมา
บุญช่วย
9 นายสุิิชัย
สุทิินาวิน
10 นายชูเกียรติ
คงกระพันิ์
11 นายพิพิิ
กัปปิยบุตร

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ฝ่ายสานักบริหาร
ฝ่ายสานักบริหาร
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
รองผู้อานวยการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิทยาลัยเทคโนโลยีดาราสมุทรบริหารธุรกิจ
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงวิศิษฎ์
วิเศษเิียรกุล
2 นายอภิวัฒน์
ศรีคุณ
3 นางสาวนฤทัย
พรประสิทิิ์
4 นางสาววรรวิภางค์
แป้นแสง
5 นายิาตรี
ดวงจิตร
6 นางสาวรวงแก้ว
วิทยานุกรณ์
7 นางสาวอุษา
ศรีชมภู
8 นางสาวเกวลิน
หีบแก้ว
9 นายพิชิต
เอี่อมวรนิรันดร์
10 นายสุริัช
วงศ์เวทย์เสถียร
11 นายพรเทพร์
สุรวิชัย
สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านยอแซฟพิทักษ์
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 บาทหลวงทรงวุฒิ
ประทีปสุาจิต
2 นางสาวอลิสา
สุาพัฒน์
3 นางมัณฑนา
ลิ่วสุนทร
4 นางดวงเดือน
นกเหมือน
5 นางสาวภัทรินทร์
หยองโก
ฝ่ายการศึกษาคณะรักกางเขน
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
1 ซิสเตอร์พนิดา
สุาสาราญ
2 ซิสเตอร์ลายงค์
อุ้นวุ้น

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ
ผช.ผอ.ฝ่ายสานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายอภิบาลและแพร่ิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผช.ผอ.สานักบริหาร
ผช.ผอ.ฝ่ายบัญชี การเงิน ทรัพย์สิน
ผช.ผอ.ฝ่ายส่งเสริมคุณิรรมจริยิรรม
ผช.ผอ.ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

ตาแหน่ง
ผู้บริหาร
ผู้บริหาร
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