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บทน า 
 

 เราทราบดีว่า “ธรรมาภิบาล” ก าลงัเป็นประเด็นส าคญัมากขึน้ในระยะนี ้ “คู่มือการบริหารโดย
ใช้หลักธรรมาภิบาล” เล่มนีเ้ป็นแนวปฏิบตัิน าเสนอสืบเน่ืองจากการประชมุสมชัชาใหญ่ของภราดาคณะ
เซนต์คาเบรียลโลก ครัง้ท่ี 31 เม่ือปี ค.ศ. 2012 ภายใต้หัวข้อเร่ือง “ผู้น ำแท้เพื่อภรำดรภำพ” (Authentic 
Leaders for a Greater Brotherhood)   ตอ่มาเม่ือเดือนมิถุนายน ค.ศ. 2016 ภราดาอคัราธิการยอห์น คลั
ลาแร็กกลั พร้อมคณะผู้บริหารส่วนกลางได้มีจดหมายเวียนฉบบัท่ี 2 ถึงสมาชิกคณะฯ เสนอให้แตล่ะแขวง
จดัตัง้อนุกรรมการประกอบด้วยภราดาและผู้ช านาญการจ านวนหนึ่งยกร่าง “คู่มือกำรบริหำรโดยใช้หลกั
ธรรมำภิบำล” เพ่ือใช้ในแขวงของตนหลังจากได้รับการรับรองจากสมัชชาแขวงนัน้ๆ และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะบริหารสว่นกลางทางกรุงโรม 
 ส าหรับภราดาคณะเซนต์คาเบียลแขวงประเทศไทย ได้เร่ิมด าเนินการยกร่างคู่มือฉบบันีเ้ม่ือเดือน
กันยายน ค.ศ. 2016 และผ่านการรับรองจากสมัชชาแขวงในเดือนพฤศจิกายน  ค.ศ. 2016 โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือจะได้มีคูมื่อส าหรับผู้บริหาร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้องในพนัธกิจ สามารถใช้เป็น
แนวทางในการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีเก่ียวกบั “พนัธกิจด้านการศกึษา”  เราคาดหวงัวา่คูมื่อฉบบันี ้
จะสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการทบทวน ติดตามและตรวจสอบการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสากลใน
สถานศกึษาทกุแหง่ของภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 
 “ธรรมาภิบาล” เป็นมโนคติท่ีใช้กับองค์กรโดยรวม  ประเด็นท่ีคูมื่อนีใ้ห้ความส าคญั คือการสนใจ
เป็นพิเศษเร่ืองความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการบริหารจดัการ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมกับให้
ความมัน่ใจว่าการลงทนุท่ีองค์กรด าเนินการในทกุกรณีเป็นบริการเพ่ือพนัธกิจขององค์กรเสมอ อนัส่งผลให้
องค์กรสามารถพฒันาตนเองได้อยา่งยัง่ยืน   

ดงันัน้ การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาลจึงหมายถึงการด าเนินการโดยรวมขององค์กรท่ียึดถือทุก
อย่างที่ เป็นความดี ท่ีมนุษยชาติตระหนักในปัจจุบัน  องค์กรจึงต้องมีบทบาทท าให้ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมายด าเนินไปเพ่ือความดีของส่วนรวมอยา่งแท้จริง 
 คูมื่อฉบบันี ้จ ากดัประเดน็สนใจของหลกัธรรมาภิบาลเพียง 4 เร่ือง ได้แก่ 

1) หลกัการมีสว่นร่วมและกระบวนการเห็นพ้องในการตดัสินใจ 
2) หลกัความโปร่งใสในกระบวนการด าเนินงาน  
3) หลกัความรับผิดชอบในการตดัสินใจ และการด าเนินการ 
4) หลกัประกนัความเสมอภาค สิทธิและการไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
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หลงัจากได้มีการตรวจสอบความถกูต้องอย่างรอบครอบแล้ว บดันีง้านยกร่างดงักล่าว จดัเป็นคูมื่อ
ท่ีจะช่วยให้ภราดาสามารถจัดการกับชีวิตผู้ ถวาย หมู่คณะนักบวชและโรงเรียนในเครือมูลนิ ธิ               
คณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับของผู้ปกครอง นกัเรียน ศษิย์
เก่า และสงัคมได้ดียิ่งขึน้ จึงขอให้ผู้น าได้น าหลกัการท่ีเสนอในคู่มือนีล้งสู่การปฏิบตัิอย่างจริงจงัโดยถ้วน
หน้า เพ่ือยกระดบัชีวิตของทกุคน หมูค่ณะฯ โรงเรียนในสงักดั และสงัคมโดยรวมได้อยา่งแท้จริง 
 

 ขอพระผู้ เป็นเจ้าองค์แหง่ความดีได้อวยพรผู้ มีน า้ใจดีงามเสมอ 
 
 

ด้วยความปรารถนาดี 
 
 
 

(ภราดาสรุสิทธ์ิ  สขุชยั) 
ประธานมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 
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วัตถุประสงค์ 
 

 มลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทยได้จดัท าแนวการด าเนินงาน และเกณฑ์การประเมินใน
การก ากบั  ติดตาม  ภายในหนว่ยงานของมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทยตามหลกัธรรมาภิบาล  
(Good  Governance)  ขึน้  โดยมีวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

1) เพ่ือตอบสนองจดหมายเวียนท่ีเก่ียวกบัหลกัธรรมาภิบาล ฉบบัท่ี 2  เดือนมิถนุายน  2016   
ท่ีให้ความส าคญัเป็นพิเศษกบัเร่ืองความโปร่งใสและความรับผิดชอบ  การน าหลกัธรรมาภิบาลสูก่ารปฏิบตัิ  
และเพ่ือการพฒันาท่ียัง่ยืนขององค์กร  

2) เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องในการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล 
3) เพ่ือเป็นพืน้ฐานส าหรับผู้บริหารและผู้ เก่ียวข้องในการก ากบั  ติดตาม  และประเมินผล 

การบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล 
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ส่วนที่  1  หลักธรรมาภบิาล 
 

หลกัธรรมาภิบาล  หมายถึง  บทบาทและหน้าท่ีตา่งๆ  ขององค์กรท่ีท าเพ่ือสว่นรวม  เพ่ือพฒันา
ตามความต้องการของมนษุยชาต ิ  

หลกัธรรมาภิบาลตามจดหมายเวียนฉบบัท่ี  2  โดยภราดาอคัราธิการยอห์น คลัลาแร็กกลั พร้อม
คณะผู้บริหารสว่นกลาง  มีหลกัความเช่ือพืน้ฐานตามหลกัคริสตธรรมท่ีวา่  มนษุย์ทกุคนเป็นบตุรของพระเจ้า 
มีศกัดิ์ศรี  และสิทธิท่ีเทา่เทียมกนั  มีความเป็นพ่ีเป็นน้อง  เพราะสิ่งสร้างทกุอยา่งเป็นของทกุคน  และเพ่ือ
ประโยชน์ของทกุคน  มนษุย์ทกุคนจงึได้รับการสนบัสนนุให้แสวงหา  ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเตม็
ศกัยภาพ 

หลกัธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  4  ประการ  เพ่ือใช้เป็นฐานความคิดหลกัในการบริหารจดัการ
และการปฏิบตังิาน  ทัง้นีเ้พ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนัได้มีการก าหนดความหมายส าคญัของหลกัธรรมาภิบาล
เร่ืองพนัธกิจและภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย  ดงันี ้

 

   
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. หลักการมีส่วนร่วม  (Participation)  หมายถึง  ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องได้รับ 

โอกาสในการมีส่วนร่วมในการพฒันาโรงเรียนและคณุภาพโรงเรียนในเร่ืองวิชาการ  และงบประมาณ  ให้
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้  โดยเร่ิมตัง้แต่การมีส่วนร่วมรับรู้  ร่วมให้ข้อมลู  ร่วมวางแผน  ร่วม
เสนอนโยบาย  ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ  ร่วมรับผิดชอบปัญหาส าคญัของสว่นรวม        

ธรรมาภิบาล

การมีสว่นร่วม

ความ
โปร่งใส

ความ
รับผิดชอบ

ความ
เสมอภาค
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2. หลักความโปร่งใส  (Transparency)  หมายถึง  กระบวนการการตดัสินใจและผลลพัธ์ 
จะต้องเคารพความคิดเห็นของทุกคน  จะต้องเกิดขึน้บนพืน้ฐานของทุกภาคส่วน  รวมถึงการสร้างความ
ไว้วางใจซึ่งกันและกัน  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  ตรงไปตรงมา 
สะดวก  และมีการปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบความถกูต้องได้   

3. หลักความรับผิดชอบ  (Accountability)  หมายถึง  ผู้บริหารตระหนกัในสิทธิและหน้าท่ี   
ความส านกึในความรับผิดชอบตอ่สงัคม  พฒันาครู  นกัเรียน  ให้รู้บทบาทและหน้าท่ีของตนเอง  มีแนวทาง
ในการจดัการกบัปัญหา  รวมทัง้กล้าท่ีจะยอมรับผลดีและผลเสียจากการด าเนินงาน  

4. หลักความเสมอภาค   (Equity)  หมายถึง  การตรากฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบงัคบัตา่งๆ   
ต้องเป็นธรรม  เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  ได้รับความเห็นชอบ  
โดยถือวา่เป็นการบริหารจดัการภายใต้กฎหมาย  โดยไมมี่การแบง่แยก   

5. กระบวนการ  หมายถึง  ขัน้ตอนการท าสิ่งใดสิ่งหนึง่ตัง้แตต้่นจนส าเร็จ ประกอบด้วย   
การวางแผน  การน าแผนไปปฏิบตัิ  และการก ากบั  ติดตามและประเมินผล 

6. ผู้เก่ียวข้อง  หมายถึง  คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  ครูและพนกังาน  
7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หมายถึง  สมาคมผู้ปกครองและครู  สมาคมศษิย์เก่า  ผู้ปกครอง 

นกัเรียน  ชมุชน  และนกัเรียน 
8. กลุ่มเพื่อนมงฟอร์ต  หมายถึง  บคุคลท่ีมีความปรารถนาท่ีจะใช้ชีวิตตามจิตรารมณ์ของ 

นกับญุมงฟอร์ตและเผยแพร่จิตรารมณ์ของนกับญุมงฟอร์ตให้เป็นท่ีรู้จกัไปสูส่งัคม 
   

 ดงันัน้เพ่ือให้โรงเรียนมีการก ากบัดแูลท่ีดี  สามารถปรับปรุงและพฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  ให้บรรลไุด้
ตามหลกัธรรมาภิบาลและตวัชีว้ดัให้ส าเร็จ  จงึก าหนดแนวทางการบริหารตามหลกัธรรมาภิบาล  โดย
พิจารณาเป็น  4  มิติ  ดงันี ้

1 .  การวางแผน  (Planning)  หมายถึง  กระบวนการของการพิจารณาตดัสินใจลว่งหน้าวา่ จะ
ท าอะไร อยา่งไร  

2.  การน าไปปฏิบัต ิ (Implementation)  หมายถึง  การด าเนินการทกุอย่างเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยต้องก าหนดองค์กรหรือบคุคลท่ีรับผิดชอบ และวิธีด าเนินงานท่ีชดัเจน 

3.  การก ากับ ตดิตามและประเมินผล  (Monitoring  and  Evaluation)  หมายถึง  การเก็บ
รวบรวมข้อมลูเพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบตังิานท่ีวางไว้หรือไม ่ รวมถึงการตดัสิน
คณุคา่ของสิ่งใดสิ่งหนึง่อยา่งมีหลกัเกณฑ์    

4.  การรายงานผล  (Reporting)  หมายถึง  การรายงานผลการปฏิบตัหิรือการด าเนินงาน       
ในเร่ืองตา่งๆ ทกุด้านเพ่ือเป็นข้อมลูในการพิจารณาการก าหนดแนวทางการท างานหรือการแก้ปัญหาตอ่ไป 

 



7 
 

ส่วนที่  2  รายละเอียด 
 

หลักธรรมาภบิาล ตัวชีวั้ด 
1. หลกัการมีส่วนร่วมและกระบวนการ
เห็นพ้องในการตดัสินใจ 
(Participative  and  consensus  
process  of  decision  making) 

1.  โรงเรียน/สถาบนั มีการเปิดเผยข้อมลู ขา่วสาร  ได้แก่  รายงานทาง
การเงิน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แผนปฏิบตังิานประจ าปี  รายงาน
ประจ าปี (SAR) และรายงานการประชมุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง     
2. โรงเรียน/สถาบนั  มีการรับฟังและบริหารจดัการข้อคดิเห็นของผู้ มี
สว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของคณะภราดา
เซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 
3.  ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการก าหนด
นโยบาย  และการวางแผนในเร่ืองวิชาการ  การเงินของโรงเรียน   
4. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
ในด้านวิชาการและการเงิน 
5. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียน
และก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
6. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการให้ค าแนะน า
และปรับปรุงคณุภาพในการจดัการศกึษาของโรงเรียน 
7. มีกลไกสนบัสนนุและเสริมสร้างศกัยภาพการมีสว่นร่วมผู้ มีสว่นได้
สว่นเสีย  และผู้ เก่ียวข้องให้รู้บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
8.  มีการเสริมพลงักลุม่เพ่ือนมงฟอร์ต  (Montfort  Associates)  ให้มี
สว่นร่วมในการจดัการศกึษาในแนวมงฟอร์ตในทกุระดบั  รวมไปถึง
การวางแผน  การน าไปปฏิบตั ิ การก ากบัตดิตามและการประเมินผล   

2. หลกัความโปร่งใสในกระบวนการ
ด าเนินงาน  
(Transparency  of  the  process) 

1.  โรงเรียน/สถาบนั มีการประเมินทรัพย์สิน 
2.  โรงเรียน/สถาบนั มีการน าเสนอนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุ
และอนมุตังิบประมาณประจ าปีของโรงเรียนให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ  
3. โรงเรียน/สถาบนัมีระบบบญัชีท่ีมุง่เพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง  ชดัเจน  
และมีการตรวจสอบบญัชีท่ีได้มาตรฐาน 
4. โรงเรียน/สถาบนั มีการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและ
ภายนอกเก่ียวกบังบประมาณ   
5. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการเก็บคา่ธรรมเนียมการเรียน  
และการรวบรวมรายได้ 
6. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการพิจารณาคา่ตอบแทน  
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หลักธรรมาภบิาล ตัวชีวั้ด 
ประกอบด้วย  เงินเดือน  ขัน้เงินเดือน  เงินประจ าต าแหนง่  และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ เป็นไปอยา่งชดัเจนและเปิดเผย 
7. โรงเรียน/สถาบนั  มีการรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตอ่    
กรรมการบริหารโรงเรียน  ประธานมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่
ประเทศไทย  และคณะกรรมการ 
8. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการคดัเลือกนกัเรียน  
9. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการคดัเลือกครู และ
บคุลากรท่ีสอดคล้องกบัความต้องการของโรงเรียน 

3. หลกัความรับผิดชอบในการ
ตดัสินใจ และการด าเนินการ 
(Accountability  for  the  
decisions  made  and  their  
implementation) 

1. โรงเรียน/สถาบนั มีความส านกึรับผิดชอบตอ่สงัคม  และสง่เสริมให้
การร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
2.  โรงเรียน/สถาบนั มีการพฒันาครูท่ีสอดรับกบัความต้องการ และ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม  
3.  โรงเรียน/สถาบนั มีการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการอย่างตอ่เน่ืองและ
สอดคล้องกบัการพฒันาด้านวิชาชีพของครู  เพ่ือสนบัสนนุให้ครูมี
ความรับผิดชอบ 
4.  โรงเรียน/สถาบนั มีการประเมิน ครู บคุลากร  ประกอบด้วย  การ
มาท างาน  การจดัการชัน้เรียน  การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  
การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  การมีสว่นร่วมของ
นกัเรียน  ความร่วมมือระหว่างนกัเรียนและผู้ปกครอง  การดแูล  
ความสะอาดของห้องเรียนอยา่งเป็นกระบวนการท่ีเหมาะสม   
5.  โรงเรียน/สถาบนั มีการบ ารุงรักษาอาคารเรียน  ห้องน า้  ท่ีด่ืมน า้  
และโต๊ะ  เก้าอี ้ ให้สามารถใช้การได้ตลอดเวลา 
6.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การจดัห้องเรียน  
สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ห้องน า้  ท่ีด่ืมน า้  ห้องสมดุและอาคาร
ประกอบ   
7.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การมาโรงเรียนของนกัเรียน 
8.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การมาโรงเรียนของครูและ
การใช้เวลาในการสอน และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
9. โรงเรียน/สถาบนั มีแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจนเม่ือผู้ รับบริการได้รับ
ผลกระทบจากระบบการให้บริการ 
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หลักธรรมาภบิาล ตัวชีวั้ด 
4. หลักประกันความเสมอภาค สิทธิ
และการไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
(Ensuring  equity  and  
inclusiveness) 

1. โรงเรียน/สถาบนั มีการออกกฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัิ
ท่ีไมข่ดักฎหมาย เป็นไปได้ในการปฏิบตัจิริง  และผ่านการเห็นชอบ
จากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้อง 
2.  โรงเรียน/สถาบนั เผยแพร่กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัิ
ท่ีไมข่ดักฎหมาย  ให้นกัเรียน  ครูและบคุลากรได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าท่ี 
เสรีภาพของตน 
3. ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัิท่ีไมข่ดักฎหมาย 
อยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่การเลือกปฏิบตัิ 
4. โรงเรียน/สถาบนั มีขัน้ตอน กระบวนการพิจารณาความผิด และ
การก าหนดโทษ  การลงโทษนกัเรียน ครูและบคุลากรอยา่งชดัเจน  
และเป็นธรรม   
5. โรงเรียน/สถาบนั มีมาตรการท่ีตอบสนองตอ่ข้อเสนอ ข้อร้องเรียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก าหนดเปอร์เซนต์ของการรับนกัเรียนท่ีมา
จากสว่นของสงัคมท่ีด้อยโอกาสทางร่างกาย  สงัคม  เศรษฐกิจ 
7.  โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการดแูลปอ้งกนัไม่ให้ผู้ เยาว์  
ถกูละเมิด   
8.  โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการดแูลครูและบคุลากรเพศหญิง
ปอ้งกนัไมใ่ห้ถกูคกุคามในท่ีท างาน  
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ส่วนที่  3  แนวทางการประเมิน   
 

เพ่ือให้การน าหลกัธรรมาภิบาลสูก่ารปฏิบตัไิด้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลในการพฒันา
คณุภาพของสถานศกึษา  มลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทยจงึได้จ าแนกให้เห็นถึงความเช่ือมโยง
จากองค์ประกอบสู่การด าเนินงาน  และระดบัของเกณฑ์การประเมิน  ดงัภาพแสดงดงัตอ่ไปนี ้
 

 
ตารางท่ี 1  จ านวนองค์ประกอบและตวัชีว้ดัของหลกัธรรมาภิบาล 
 

หลกัธรรมาภิบาล ตวัชีว้ดั 
หลกัการมีสว่นร่วม 8 
หลกัความโปร่งใส 9 
หลกัความรับผิดชอบ 9 
หลกัความเสมอภาค 8 

รวม 34 
 
 ในแตล่ะองค์ประกอบและตวัชีว้ดั  ได้ก าหนดประเดน็การตรวจสอบ  ระดบัคณุภาพ  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลูหรือแหลง่ข้อมลู  และเกณฑ์การสรุประดบัคณุภาพ  การก าหนดระดบัคณุภาพของแตล่ะ
องค์ประกอบ  ได้แบง่ออกเป็น  5  ระดบั  โดยก าหนดให้คณุภาพระดบั  5  เป็นระดบัดีเย่ียม  เน้นความโดดเดน่  

องค์ประกอบ

การด าเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน
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สามารถเป็นแบบอย่างได้  คณุภาพระดบั  4  เป็นคณุภาพระดบัดีมาก  คณุภาพระดบั  3  เป็นคณุภาพ
ระดบัดี   ส าหรับคณุภาพระดบั  2  เป็นคณุภาพระดบัพอใช้  หมายถึง  ผลท่ีเกิดขึน้ไมส่ามารถบรรลถุึง   
คา่กลาง  สว่นคณุภาพระดบั  1  เป็นคณุภาพระดบัปรับปรุง  หมายถึง  ไมมี่การด าเนินการ  ไมไ่ด้ท า    
หรือท าไมไ่ด้  ควรต้องแก้ไขโดยดว่น   ในกรณีท่ีจะผา่นคา่กลางแตล่ะองค์ประกอบของธรรมาภิบาล      
ต้องได้คณุภาพระดบั  3  ขึน้ไป  จงึถือวา่ผา่นองค์ประกอบนัน้ 
 
องค์ประกอบที่ 1  หลักการมีส่วนร่วม   

ตัวชีวั้ด 
1.  โรงเรียน/สถาบนั มีการเปิดเผยข้อมลู ขา่วสาร  ได้แก่  รายงานทางการเงิน  ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน  แผนปฏิบตังิานประจ าปี  รายงานประจ าปี (SAR) และรายงานการประชมุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง     
2. โรงเรียน/สถาบนั  มีการรับฟังและบริหารจดัการข้อคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้อง

กบัการจดัการศกึษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 
3.  ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการก าหนดนโยบาย  และการวางแผนในเร่ือง

วิชาการ  การเงินของโรงเรียน   
4. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในด้านวิชาการและการเงิน 
5. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการบริหารโรงเรียนและก ากบัติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 
6. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วมในการให้ค าแนะน าและปรับปรุงคณุภาพในการจดั

การศกึษาของโรงเรียน 
7. มีกลไกสนบัสนนุและเสริมสร้างศกัยภาพการมีส่วนร่วมผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  และผู้ เก่ียวข้องให้รู้

บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
8.  มีการเสริมพลงักลุม่เพ่ือนมงฟอร์ต  (Montfort  Associates)  ให้มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษาใน

แนวมงฟอร์ตในทกุระดบั  รวมไปถึงการวางแผน  การน าไปปฏิบตั ิ การก ากบัติดตามและการประเมินผล   
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เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ แปลความหมาย ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ดีเยี่ยม โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ  
โดยทกุข้อรายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 

4 ดีมาก โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ  
แตมี่ 1 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

3 ดี โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ  
แตมี่ 2  ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

2 พอใช้ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ   
แตมี่ 3 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

1 ปรับปรุง โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบไมค่รบทัง้  8  ข้อรายการ  
หรือมีมากกวา่ 3  ข้อ ท่ีไมมี่ร่องรอยหลกัฐานปรากฏ  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลู 
1.  การสมัภาษณ์  การสอบถาม ผู้บริหาร  ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย  และผู้ เก่ียวข้อง 
2.  การตรวจเอกสาร  หลกัฐาน  ร่องรอย  หรือ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

-ชอ่งทางการเผยแพร่ข้อมลู  เก่ียวกบัรายงาน 
ทางการเงิน  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แผนปฏิบตัิ
งานประจ าปี  รายงานประจ าปี (SAR) และรายงาน
การประชมุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง  
-รายงานการประชมุ 
-แผนปฏิบตังิานประจ าปี 
- รายงานประจ าปี (SAR)  
-สรุปผลโครงการเสริมสร้างศกัยภาพการมีสว่นร่วม
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสีย  และผู้ เก่ียวข้อง     
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องค์ประกอบที่  2  หลักความโปร่งใส   
 ตัวชีวั้ด 

1.  โรงเรียน/สถาบนั มีการประเมินทรัพย์สิน 
2.  โรงเรียน/สถาบนั มีการน าเสนอนโยบายท่ีเก่ียวข้องกบัการลงทนุและอนมุตังิบประมาณประจ าปี

ของโรงเรียนให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ  
3. โรงเรียน/สถาบนัมีระบบบญัชีท่ีมุง่เพ่ือให้ข้อมลูท่ีถกูต้อง  ชดัเจน  และมีการตรวจสอบบญัชีท่ีได้

มาตรฐาน 
4. โรงเรียน/สถาบนั มีการสร้างระบบการตรวจสอบภายในและภายนอกเก่ียวกบังบประมาณ   
5. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการเก็บคา่ธรรมเนียมการเรียน  และการรวบรวมรายได้ 
6. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการพิจารณาคา่ตอบแทน  ประกอบด้วย  เงินเดือน  ขัน้

เงินเดือน  เงินประจ าต าแหน่ง  และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ เป็นไปอยา่งชดัเจนและเปิดเผย 
7. โรงเรียน/สถาบนั  มีการรายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณตอ่กรรมการบริหารโรงเรียน  ประธาน

มลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย  และคณะกรรมการ 
8. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการคดัเลือกนกัเรียน  
9. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการท่ีชดัเจนในการคดัเลือกครู และบคุลากรท่ีสอดคล้องกบัความ

ต้องการของโรงเรียน 
 
เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ แปลความหมาย ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ดีเยี่ยม โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  9  ข้อรายการ  
โดยทกุข้อรายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 

4 ดีมาก โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  9  ข้อรายการ  
แตมี่ 1ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

3 ดี โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  9  ข้อรายการ  
แตมี่ 2 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไม่สามารถตรวจสอบได้ 

2 พอใช้ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบครบทัง้  9  ข้อรายการ   
แตมี่ 3  ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

1 ปรับปรุง โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบไมค่รบทัง้  9  ข้อรายการ  
หรือมีมากกวา่ 3 ข้อ ท่ีไมมี่ร่องรอยหลกัฐานปรากฏ  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลู 

1.  การสมัภาษณ์  การสอบถาม ผู้บริหาร  ผู้ เก่ียวข้อง  ครู  บคุลากร  และนกัเรียน   
2.  การตรวจเอกสาร  หลกัฐาน  ร่องรอย  หรือ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

-รายงานการประเมินทรัพย์สิน  
-บญัชีเงินสด   
-รายงานการตรวจสอบภายใน 
-รายงานการตรวจสอบจากหนว่ยงานภายนอก 
-รายงานผลการใช้จา่ยงบประมาณ 
-ระเบียบการเก็บคา่ธรรมเนียมการเรียน 
-ระเบียบการพิจารณาคา่ตอบแทน 
-ระเบียบการคดัเลือกนกัเรียน  ครู  และบคุลากร
ของโรงเรียน  

 
องค์ประกอบที่ 3  หลักความรับผิดชอบ   
 ตัวชีวั้ด 

1. โรงเรียน/สถาบนั มีความส านกึรับผิดชอบตอ่สงัคม  และสง่เสริมให้การร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ่สงัคม 

2.  โรงเรียน/สถาบนั มีการพฒันาครูท่ีสอดรับกบัความต้องการ และการเปล่ียนแปลงของสงัคม  
3.  โรงเรียน/สถาบนั มีการจดัประชมุเชิงปฏิบตัิการอย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัการพฒันาด้าน

วิชาชีพของครู  เพ่ือสนบัสนนุให้ครูมีความรับผิดชอบ 
4.  โรงเรียน/สถาบนั มีการประเมิน ครู บคุลากร  ประกอบด้วย  การมาท างาน  การจดัการชัน้เรียน  

การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย  การมีสว่นร่วมของ
นกัเรียน  ความร่วมมือระหว่างนกัเรียนและผู้ปกครอง  การดแูล  ความสะอาดของห้องเรียนอยา่งเป็น
กระบวนการท่ีเหมาะสม   

5.  โรงเรียน/สถาบนั มีการบ ารุงรักษาอาคารเรียน  ห้องน า้  ท่ีด่ืมน า้  และโต๊ะ  เก้าอี ้ ให้สามารถใช้
การได้ตลอดเวลา 

6.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การจดัห้องเรียน  สภาพแวดล้อมของห้องเรียน ห้องน า้  ท่ี
ด่ืมน า้  ห้องสมดุและอาคารประกอบ   

7.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การมาโรงเรียนของนกัเรียน 
8.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การมาโรงเรียนของครูและการใช้เวลาในการสอน และการ

จดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
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9. โรงเรียน/สถาบนั มีแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจนเม่ือผู้ รับบริการได้รับผลกระทบจากระบบการ
ให้บริการ 
 
เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 
ระดับ แปลความหมาย ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

5 ดีเยี่ยม โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  10  ข้อรายการ  
โดยทกุข้อรายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 

4 ดีมาก โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  10  ข้อรายการ  
แตมี่ 1 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

3 ดี โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  10  ข้อรายการ  
แตมี่ 2 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

2 พอใช้ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  10  ข้อรายการ  
แตมี่ 3 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 

1 ปรับปรุง โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบไมค่รบทัง้  10  ข้อ
รายการ  หรือมีมากกวา่  3  ข้อ ท่ีไมมี่ร่องรอยหลกัฐานปรากฏ  ไมส่ามารถ
ตรวจสอบได้ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลู 
1.  การสมัภาษณ์  การสอบถาม ผู้บริหาร  ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย  ผู้ เก่ียวข้อง  ครู  

บคุลากร  และนกัเรียน  ผู้ รับบริการ 
2.  การตรวจเอกสาร  หลกัฐาน  ร่องรอย  หรือ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

-รายงานการบ ารุงรักษาอาคารเรียน  ห้องน า้   
ท่ีด่ืมน า้  และโต๊ะ  เก้าอี ้ ห้องเรียน  ห้องสมดุและ
อาคารประกอบ   
-สถิตกิารมาโรงเรียนของครู 
-สถิตกิารมาโรงเรียนของนกัเรียน 
-รายงานการร้องเรียน 
-สรุปผลความพงึพอใจของผู้ตดิตอ่งาน 
-สรุปผลโครงการ/กิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 
-สรุปผลโครงการสมัมนา/ประชมุเชิงปฏิบตักิาร      
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องค์ประกอบที่ 4  หลักความเสมอภาค   
 ตัวชีวั้ด 

1. โรงเรียน/สถาบนั มีการออกกฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัท่ีิไมข่ดักฎหมาย เป็นไปได้
ในการปฏิบตัจิริง  และผา่นการเห็นชอบจากผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้อง 

2.  โรงเรียน/สถาบนั เผยแพร่กฎเกณฑ์  ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัท่ีิไมข่ดักฎหมาย  ให้นกัเรียน  
ครูและบคุลากรได้รับรู้ถึงสิทธิหน้าท่ี เสรีภาพของตน 

3. ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัิท่ีไมข่ดักฎหมาย อย่างเทา่เทียมกนั ไมมี่การเลือก
ปฏิบตัิ 

4. โรงเรียน/สถาบนั มีขัน้ตอน กระบวนการพิจารณาความผิด และการก าหนดโทษ  การลงโทษ
นกัเรียน ครูและบคุลากรอยา่งชดัเจน  และเป็นธรรม   

5. โรงเรียน/สถาบนั มีมาตรการท่ีตอบสนองตอ่ข้อเสนอ ข้อร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
6.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก าหนดเปอร์เซนต์ของการรับนกัเรียนท่ีมาจากสว่นของสงัคมท่ีด้อย

โอกาสทางร่างกาย  สงัคม  เศรษฐกิจ 
7.  โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการดแูลปอ้งกนัไม่ให้ผู้ เยาว์ถกูละเมิด   
8.  โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการดแูลครูและบคุลากรเพศหญิงปอ้งกนัไมใ่ห้ถกูคกุคามในท่ีท างาน  
 
เกณฑ์การประเมิน/ระดับคุณภาพ 

ระดับ แปลความหมาย ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
5 ดีเยี่ยม โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ  

โดยทกุข้อรายการมีร่องรอยหลกัฐานปรากฏชดัเจนสามารถตรวจสอบได้ 
4 ดีมาก โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ  

แตมี่ 1 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
3 ดี โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ  

แตมี่ 2 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
2 พอใช้ โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเด็นการตรวจสอบครบทัง้  8  ข้อรายการ   

แตมี่ 3 ข้อ ท่ีมีร่องรอยหลกัฐานท่ียงัขาดความชดัเจน  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
1 ปรับปรุง โรงเรียนมีการด าเนินงานตามประเดน็การตรวจสอบไมค่รบทัง้  8  ข้อรายการ  

หรือมีมากกวา่ 3  ข้อ ท่ีไมมี่ร่องรอยหลกัฐานปรากฏ  ไมส่ามารถตรวจสอบได้ 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู แหลง่ข้อมลู 

1.  การสมัภาษณ์  การสอบถาม ผู้บริหาร  ผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย  ผู้ เก่ียวข้อง  ครู  
บคุลากร  และนกัเรียน  ผู้ รับบริการ 

2.  การตรวจเอกสาร  หลกัฐาน  ร่องรอย  หรือ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

- กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัท่ีิไมข่ดักฎหมาย
ของโรงเรียน 
-ระเบียบการพิจารณาลงโทษนกัเรียน 
-ระเบียบการพิจารณาลงโทษครู  และบคุลากร 
-รายงานการร้องเรียน 
-ระเบียบการรับทนุการศกึษาของโรงเรียน 
-เอกสารการดแูลผู้ เยาว์ท่ีถกูละเมิด 
-เอกสารการดแูลครูและบคุลากรเพศหญิงท่ีถกู
คกุคามในท่ีท างาน      
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ส่วนที่  4  แบบประเมินหลักธรรมาภบิาล 
 

องค์ประกอบที่  1  หลักการมีส่วนร่วม    
 

โรงเรียน/สถาบัน   

ค าชีแ้จง พิจารณาแตล่ะประเดน็แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงใน  หน้ารายการท่ีมีการด าเนินการ 
แล้วเขียนข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ ให้ชดัเจน 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

1.  โรงเรียน/สถาบนั มีการเปิดเผยข้อมลู 
ขา่วสาร  ได้แก่  รายงานทางการเงิน  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  แผนปฏิบตังิาน
ประจ าปี  รายงานประจ าปี (SAR) และรายงาน
การประชมุของผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง       

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

2. โรงเรียน/สถาบนั  มีการรับฟังและบริหาร
จดัการข้อคดิเห็นของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและ
ผู้ เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของคณะภราดา
เซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
3.  ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วม
ในการก าหนดนโยบาย  และการวางแผนใน
เร่ืองวิชาการ  การเงินของโรงเรียน   

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

4. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้องมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตดัสินใจในด้านวิชาการและ
การเงิน 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

5. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วม
ในการบริหารโรงเรียนและก ากบัติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานของโรงเรียน 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

.......................................................... 
6. ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียและผู้ เก่ียวข้องมีสว่นร่วม
ในการให้ค าแนะน าและปรับปรุงคณุภาพใน
การจดัการศกึษาของโรงเรียน 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

7. มีกลไกสนบัสนนุและเสริมสร้างศกัยภาพการ
มีสว่นร่วมผู้ มีสว่นได้ส่วนเสีย  และผู้ เก่ียวข้อง
ให้รู้บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

8.  มีการเสริมพลงักลุม่เพ่ือนมงฟอร์ต  
(Montfort  Associates)  ให้มีสว่นร่วมในการจดั
การศกึษาในแนวมงฟอร์ตในทกุระดบั  รวมไป
ถึงการวางแผน  การน าไปปฏิบตั ิ การก ากบั
ตดิตามและการประเมินผล   

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 1    ผา่น ............  ข้อ  ไม่ผา่น .............ข้อ   
อยูใ่นระดบั............................ 

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีจะผา่นคา่กลางแตล่ะองค์ประกอบของธรรมาภิบาล    ต้องได้คณุภาพระดบั  3  ขึน้ไป  
จงึถือวา่ผา่นองค์ประกอบนัน้ 
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องค์ประกอบที่  2  หลักความโปร่งใส    
 

โรงเรียน/สถาบัน   

ค าชีแ้จง พิจารณาแตล่ะประเดน็แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงใน  หน้ารายการท่ีมีการด าเนินการ 
แล้วเขียนข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ ให้ชดัเจน 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

1.  โรงเรียน/สถาบนั มีการประเมินทรัพย์สิน 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

2.  โรงเรียน/สถาบนั มีการน าเสนอนโยบายท่ี
เก่ียวข้องกบัการลงทนุและอนมุตังิบประมาณ
ประจ าปีของโรงเรียนให้แก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้ทราบ  
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
3. โรงเรียน/สถาบนัมีระบบบญัชีท่ีมุง่เพ่ือให้
ข้อมลูท่ีถกูต้อง  ชดัเจน  และมีการตรวจสอบ
บญัชีท่ีได้มาตรฐาน 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

4. โรงเรียน/สถาบนั มีการสร้างระบบการ
ตรวจสอบภายในและภายนอกเก่ียวกบั
งบประมาณ   

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

5. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการเก็บ
คา่ธรรมเนียมการเรียน  และการรวบรวมรายได้ 
 

 
 ผ่าน  
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 
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ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

 ไมผ่่าน    
 

.......................................................... 

6. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการ
พิจารณาคา่ตอบแทน  ประกอบด้วย  เงินเดือน  
ขัน้เงินเดือน  เงินประจ าต าแหนง่  และสิทธิ
ประโยชน์อ่ืนๆ เป็นไปอยา่งชดัเจนและเปิดเผย 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

7. โรงเรียน/สถาบนั  มีการรายงานผลการใช้
จา่ยงบประมาณตอ่กรรมการบริหารโรงเรียน  
ประธานมลูนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแหง่ประเทศไทย  
และคณะกรรมการ 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

8. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการท่ีชดัเจนใน
การคดัเลือกนกัเรียน  

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
9. โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการท่ีชดัเจนใน
การคดัเลือกครู และบคุลากรท่ีสอดคล้องกบั
ความต้องการของโรงเรียน 

 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี  2  ผา่น ............  ข้อ  ไมผ่่าน .............ข้อ   
อยูใ่นระดบั............................ 

                             
หมายเหต ุ ในกรณีท่ีจะผา่นคา่กลางแตล่ะองค์ประกอบของธรรมาภิบาล    ต้องได้คณุภาพระดบั  3  ขึน้ไป  
จงึถือวา่ผา่นองค์ประกอบนัน้ 
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องค์ประกอบที่  3  หลักความรับผิดชอบ    
 

โรงเรียน/สถาบัน   

ค าชีแ้จง พิจารณาแตล่ะประเดน็แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงใน  หน้ารายการท่ีมีการด าเนินการ 
แล้วเขียนข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ ให้ชดัเจน 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียน/สถาบนั มีความส านกึรับผิดชอบ 
ตอ่สงัคม  และสง่เสริมให้การร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 

 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

2.  โรงเรียน/สถาบนั มีการพฒันาครูท่ีสอดรับ
กบัความต้องการ และการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม  

 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
  
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

......................................................... 

3.  โรงเรียน/สถาบนั มีการจดัประชมุเชิง
ปฏิบตัิการอย่างตอ่เน่ืองและสอดคล้องกบัการ
พฒันาด้านวิชาชีพของครู  เพ่ือสนบัสนนุให้ครู
มีความรับผิดชอบ 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
4.  โรงเรียน/สถาบนั มีการประเมิน ครู 
บคุลากร  ประกอบด้วย  การมาท างาน  การ
จดัการชัน้เรียน  การใช้เทคโนโลยีในการเรียน
การสอน  การจดักระบวนการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย  การมีสว่นร่วมของนกัเรียน  
ความร่วมมือระหวา่งนกัเรียนและผู้ปกครอง  
การดแูล  ความสะอาดของห้องเรียนอย่างเป็น
กระบวนการท่ีเหมาะสม   

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 
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ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

5.  โรงเรียน/สถาบนั มีการบ ารุงรักษาอาคาร
เรียน  ห้องน า้  ท่ีด่ืมน า้  และโต๊ะ  เก้าอี ้ ให้
สามารถใช้การได้ตลอดเวลา 

 

 ผ่าน  
 

 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

6.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การ
จดัห้องเรียน  สภาพแวดล้อมของห้องเรียน 
ห้องน า้  ท่ีด่ืมน า้  ห้องสมดุและอาคารประกอบ   
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

7.  โรงเรียน/สถาบนั  มีการก ากบั  ติดตาม  
การมาโรงเรียนของนกัเรียน 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

8.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก ากบั ติดตาม การ
มาโรงเรียนของครูและการใช้เวลาในการสอน 
และการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของครู 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

9. โรงเรียน/สถาบนั มีแนวทางปฏิบตัท่ีิชดัเจน 
เม่ือผู้ รับบริการได้รับผลกระทบจากระบบการ
ให้บริการ 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 3    ผา่น ............  ข้อ  ไม่ผา่น .............ข้อ   
อยูใ่นระดบั............................                           

หมายเหต ุ ในกรณีท่ีจะผา่นคา่กลางแตล่ะองค์ประกอบของธรรมาภิบาล    ต้องได้คณุภาพระดบั  3  ขึน้ไป  
จงึถือวา่ผา่นองค์ประกอบนัน้ 
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องค์ประกอบที่  4  หลักความเสมอภาค    
 

โรงเรียน/สถาบัน   

ค าชีแ้จง พิจารณาแตล่ะประเดน็แล้วใสเ่คร่ืองหมาย  ลงใน  หน้ารายการท่ีมีการด าเนินการ 
แล้วเขียนข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ ให้ชดัเจน 

 

ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

1. โรงเรียน/สถาบนั มีการออกกฎเกณฑ์  
ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัิท่ีไมข่ดักฎหมาย 
เป็นไปได้ในการปฏิบตัจิริง  และผา่นการ
เห็นชอบจากผู้ มีสว่นได้ส่วนเสียและผู้ เก่ียวข้อง 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

2.  โรงเรียน/สถาบนั เผยแพร่กฎเกณฑ์  
ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อปฏิบตัท่ีิไมข่ดักฎหมาย  
ให้นกัเรียน  ครูและบคุลากรได้รับรู้ถึงสิทธิ
หน้าท่ี เสรีภาพของตน 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
3. ผู้บริหารใช้ กฎ ระเบียบ  ข้อบงัคบั  ข้อ
ปฏิบตัท่ีิไมข่ดักฎหมาย อยา่งเทา่เทียมกนั ไมมี่
การเลือกปฏิบตัิ 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

4. โรงเรียน/สถาบนั มีขัน้ตอน กระบวนการ
พิจารณาความผิด และการก าหนดโทษ  การ
ลงโทษนกัเรียน ครูและบคุลากรอยา่งชดัเจน  
และเป็นธรรม   
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

5. โรงเรียน/สถาบนั มีมาตรการท่ีตอบสนองตอ่
ข้อเสนอ ข้อร้องเรียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 
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ประเด็นการประเมิน ผลการประเมิน ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

 ......................................................... 
6.  โรงเรียน/สถาบนั มีการก าหนดเปอร์เซนต์
ของการรับนกัเรียนท่ีมาจากสว่นของสงัคมท่ี
ด้อยโอกาสทางร่างกาย  สงัคม  เศรษฐกิจ 
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

7.  โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการในการดแูล
ปอ้งกนัไมใ่ห้ผู้ เยาว์ถกูละเมิด   

 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

8.  โรงเรียน/สถาบนั มีกระบวนการดแูลครูและ
บคุลากรเพศหญิงปอ้งกนัไมใ่ห้ถกูคกุคามในท่ี
ท างาน  
 

 
 ผ่าน  
 
 ไมผ่่าน    
 

......................................................... 

......................................................... 

......................................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 
 
 

ผลการประเมินองค์ประกอบท่ี 4    ผา่น ............  ข้อ  ไม่ผา่น .............ข้อ   
อยูใ่นระดบั............................ 

                             
หมายเหต ุ ในกรณีท่ีจะผา่นคา่กลางแตล่ะองค์ประกอบของธรรมาภิบาล    ต้องได้คณุภาพระดบั  3  ขึน้ไป  
จงึถือวา่ผา่นองค์ประกอบนัน้ 
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