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หลกัธรรมาภิบาล ความหมาย กรอบและเกณฑก์ารพิจารณาในการบริหารโรงเรียน 
โรงเรียน    เซนตห์ลุยส ์ฉะเชงิเทรา 

หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
1. หลกั
ประสิทธิผล 
(Effectivene
ss) 

ผลการปฏบิตังิานทบีรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย
ของแผนการปฏบิตังิานตามที
ไดร้บังบประมาณมา
ดาํเนินการรวมถงึสามารถ
เทยีบเคยีงกบัหน่วยงานทมีี
ภารกจิคลา้ยคลงึกนั โดยการ
ปฏบิตังิานจะตอ้งมทีศิทาง
ยทุธศาสตร ์และเป้าประสงคท์ี
ชดัเจน มกีระบวนการ
ปฏบิตังิานและระบบงานที
เป็นมาตรฐาน รวมถงึมกีาร
ตดิตามประเมนิผลและพฒันา 
ปรบัปรุงอยา่งต่อเนืองและ
เป็นระบบ 

1.การมวีสิยัทศัน์เชงิยทุธศาสตรแ์ละ
การปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธผิล 
  1.1 แผนพฒันาการศกึษาและ
แผนปฏบิตังิานประจาํปี 
  1.2 การตดิตาม ปรบัปรงุแกไ้ขผลการ
ปฏบิตังิาน 
  1.3 ระดบัความสาํเรจ็ของรอ้ยละเฉลยี
ถ่วงนําหนกัในการบรรลเุป้าหมายตาม
แผนปฏบิตังิานประจาํปี 

1.การมวีสิยัทศัน์เชงิ
ยทุธศาสตรแ์ละการ
ปฏบิตังิานอยา่งมี
ประสทิธผิล 

1. ทศิทาง ยุทธศาสตร ์และแผนทงัใน
ระยะสนัและระยะยาวมคีวามชดัเจน
สอดคลอ้งกบันโยบายของมลูนธิคิณะ
เซนตค์าเบรยีล แผนยทุธศาสตรข์อง
มูลนิธฯิ มาตรฐานการศกึษาประกนั
คณุภาพภายในและภายนอก อตัลกัษณ์
การศกึษามูลนิธฯิ 
2. มผีลการปฏบิตังิานเป็นไปตาม
แผนพฒันาการศกึษาและแผนปฏบิตัิ
งานประจาํปี 

หมวด 
2 

12.1-
12.6 

งานนโยบาย
และแผน 

2.การบรหิารทรพัยากรบุคคล 
  2.1 แผนการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
  2.2 ระดบัความสาํเรจ็ในการ
ดาํเนินงานตามแผนการบรหิาร
ทรพัยากรบคุคล 

2.การบรหิารทรพัยากร
บุคคล 
 

1. มทีศิทางในการบรหิารทรพัยากร
บุคคลทชีดัเจน 
2. มกีารบรหิารทรพัยากรบุคคลที
เป็นไปตามแผนงานและอยูใ่นระดบั
มาตรฐานทดี ี

หมวด 
3 

8.3.3 
7 
10.5 

งานบุคลากร 

3.การบรหิารจดัการสารสนเทศ 
  3.1 แผนการบรหิารจดัการสารสนเทศ 
  3.2 ระดบัความสาํเรจ็ในการ
ดาํเนินงานตามแผนการบรหิารจดัการ
สารสนเทศ 

3.การบรหิารจดัการ
สารสนเทศ 

1. มทีศิทางในการบรหิารจดัการ
สารสนเทศทชีดัเจน 
2. มกีารบรหิารจดัการสารสนเทศที
เป็นไปตามแผนงานและอยูใ่นระดบั
มาตรฐานทดี ี

4.2 12.3 งานประกนั
คณุภาพ 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
2. หลกัประ
สิทธิ 
ภาพ 
(Efficiency) 

การบรหิารรงานตามแนว
ทางการกาํกบัดแูลทดีทีมีกีาร
ออกแบบกระบวนการ
ปฏบิตังิานโดยใชเ้ทคนิคและ
เครอืงมอืการบรหิารจดัการที
เหมาะสมใหอ้งคก์ารสามารถ
ใชท้รพัยากรทงัดา้นตน้ทุน 
แรงงานและระยะเวลาใหเ้กดิ
ประโยชน์สงูสดุต่อการพฒันา
ขดีความสามารถในการ
ปฏบิตังิานตามภารกจิเพอื
ตอบสนองความตอ้งการ
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีทกุกลุ่ม 

1. การบรหิารจดัการองคก์ารอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
  1.1 การวเิคราะห์ และกาํหนดภารกจิ
หลกัหรอืงานหลกัเพอืการพฒันา
ประสทิธภิาพ 
  1.2 กาํหนดมาตรฐานและจดัทาํคูม่อื
การปฏบิตังิาน 
  1.3 การทบทวน ปรบัปรงุ และพฒันา
กระบวนการการปฏบิตังิานโดยใช้
เทคนิค และเครอืงมอืการบรหิารจดัการ
ทเีหมาะสม เพอืสะทอ้นความมี
ประสทิธภิาพ 
  1.4 การพฒันาขดีความสามารถใน
การปฏบิตังิาน เพอืสรา้งผลสมัฤทธติาม
ภารกจิ และตอบสนองประโยชน์สงูสุด
ของประชาชนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

1. การบรหิารจดัการ
องคก์ารอยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

1.มาตรฐานและคูม่อืการปฏบิตังิาน 
2. ภารกจิหลกัและงานหลกัทมีี
มาตรฐาน 
3. ตน้ทุนต่อหน่วยในการจดัการศกึษา
ทเีหมาะสม 
4. ระดบัวงเงนิร่ายจ่ายงบประมาณที
เหมาะสม 
5. การจดัสรรทรพัยากรอยา่งมคีณุภาพ
และเกดิประโยชน์สงูสดุ 
6. ระดบัทเีพมิขนึของขดีความสามารถ
ในการจดัการศกึษา 

หมวด 
6 

12.1-
12.6 

- ฝ่ายธุรการ-
การเงนิ 
- ฝ่ายบรหิาร
ทวัไป 

2. การดาํเนินการภารกจิดว้ยความ
คุม้คา่ 
  2.1 การกําหนดกรอบการประเมนิ
ความคุม้ค่าตามภารกจิ 
  2.2 การจดัใหม้ฐีานขอ้มลูและกลไก
สนบัสนุนการปฏบิตังิานเพอืสรา้งความ
คุม้คา่ 
  2.3 การประเมนิความคุม้คา่ก่อนและ 

2. การดาํเนินการ
ภารกจิดว้ยความคุม้คา่ 

1. การดาํเนินการภารกจิมคีวามคุม้คา่
เมอืพจิารณาทงัประโยชน์และผลเสยีทงั
ทเีป็นตวัเงนิและไมส่ามารถคาํนวณเป็น
ตวัเงนิได ้
2. ฐานขอ้มูลและกลไกสนบัสนุนการ
ปฏบิตังิานเพอืสรา้งความคุม้ค่า 

  - ฝ่ายธุรการ-
การเงนิ 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
  หลงัการดาํเนินการ      
3. หลกัการ
ตอบสนอง 
(Responsive
ness) 

การใหบ้รกิารทสีามารถ
ดาํเนินการไดภ้ายใน
ระยะเวลาทกีาํหนด และสรา้ง
ความเชอืมนั ความไวว้างใจ 
รวมถงึตอบสนองความ
คาดหวงัหรอื ความตอ้งการ
ของผูร้บับรกิาร และผูม้สี่วน
ไดส้ว่นเสยีทมีคีวาม
หลากหลายและมคีวาม
แตกต่าง 

1. การรบัรูค้วามคาดหวงั/ความตอ้งการ
ของประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยี 
  1.1 การสาํรวจความพงึพอใจ/ความ
ไม่พงึพอใจ และความคาดหวงัในการ
รบับรกิารของผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี 
  1.2 นําผลการสาํรวจฯ มาทาํการ
วเิคราะหเ์พอืจดัทาํแผนปฏบิตังิานระยะ
สนัและระยะยาว 

1. ความสาํเรจ็ในการ
ดาํเนินงานตามแผน
ยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตังิาน
ประจําปีเกยีวกบัการ
พฒันาคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร 

1. จดัทาํแผนยทุธศาสตรแ์ละ
แผนปฏบิตังิานประจาํปี เกยีวกบัการ
พฒันาการใหบ้รกิารอย่างครบถว้นและ
มคีณุภาพสมบูรณ์ รวมถงึ มกีาร
ดาํเนินงานตามแผนฯ และประสบ
ผลสาํเรจ็ไดต้ามแผนฯ ทกีาํหนด 

หมวด 
3 

8.5 งานวจิยั 

2. การตอบสนองการใหบ้รกิาร และการ
แกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 
  2.1 การวเิคราะหข์อ้มลู เพอืกาํหนด
แผนผงัขนัตอนและมาตรฐานระยะเวลา
การใหบ้รกิารทมีคีวามครบถว้นทุกงาน
บรกิาร 
  2.2 การจดัทาํระบบฐานขอ้มลูและ
ระบบสารสนเทศเพอืการบรหิารจดัการ
งานใหบ้รกิาร 
  2.3 การจดัใหม้ช่ีองทางและเครอืข่าย
การใหบ้รกิารทมีคีวามครบถว้น
และหมาะสมกบัผูร้บับรกิาร 
  2.4 ระบบการสอืสารทดีใีหแ้ก่ 

1.ความสาํเรจ็ในการ
ปฏบิตัติามมาตรฐาน
ระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารทคีรบถว้น
สมบรูณ์ 
2. การจดัใหม้ช่ีองทาง/
เครอืข่ายการใหบ้รกิาร
ทมีคีวามครบถว้นและ
มปีระสทิธผิล 
3. การนํานวตักรรมมา
พฒันามาตรฐาน
คณุภาพการใหบ้รกิาร 
4. ระบบการแกไ้ข 

1. มกีารจดัทําแผนผงัขนัตอนการ
ใหบ้รกิารและมาตรฐานระยะเวลาการ
ใหบ้รกิารทมีคีวามครบถว้นสมบรูณ์ 
2. มช่ีองทาง/เครอืขา่ยการใหบ้รกิารที
ครบถว้นมปีระสทิธผล รวมถงึ ความ
สะดวกเหมาะสมกบัประชาชน
ผูร้บับรกิารโดยมกีารจดัทาํฐานขอ้มลู
และระบบสารสนเทศเพอืการจดัการ
งานใหบ้รกิารทสีมบรูณ์ และมกีารใช้
ขอ้มลูอยา่งเหมาะสม รวมถงึการนํา
นวตักรรมมาพฒันาคณุภาพการ
ใหบ้รกิาร 
3. การแกไ้ขปัญหาขอ้รอ้งเรยีนไดอ้ยา่ง 

  งาน
เทคโนโลยี
และ
สารสนเทศ 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
  ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เพอื

รบัทราบและเขา้ใจ 
  2.5 การตดิตามและประเมนิผลการ
ใหบ้รกิารอยา่งเป็นระบบ 
  2.6 การนํานวตักรรมมาพฒันามต
รฐานคณุภาพการใหบ้รกิาร 
  2.7 การจดัใหม้รีะบบการแกไ้ขปัญหา
ขอ้รอ้งเรยีน 

ปัญหาขอ้รอ้งเรยีนทมีี
ประสทิธผิล 

มปีระสทิธผิล 
4. ประชาชนผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นได้
ส่วนเสยีไดค้วามพงึพอใจ/ความ
ประทบัใจจากงานบรกิารทไีดร้บั 

   

  3. ความรู ้ความสามารถ ความชํานาญ
และมใีจใหบ้รกิาร 
  3.1 การพฒันาความรู ้ความสามารถ 
ความชาํนาญในการปฏบิตัหิน้าทกีาร
ใหบ้รกิารของบุคลากร 
  3.2 การพฒันาบคุลากรใหม้ใีจ
ใหบ้รกิาร(Service Mind) 

1. การพฒันาผูท้าํ
หน้าทรีบัผดิชอบใน
การใหบ้รกิารทมีี
ความรู ้ความสามารถ 
และมใีจใหบ้รกิาร
(Service Mind) 

1. บุคลากรผูใ้หบ้รกิาร มคีวามรู ้
ความสามารถ ความชาํนาญ และมใีจ
ใหบ้รกิาร(Service Mind) 

  งานบุคลากร 

4. หลกัภาระ
รบัผิดชอบ 
(Accountabil
ity) 

การแสดงความรบัผดิชอบใน
การปฏบิตัหิน้าทแีละผลงาน
ต่อเป้าหมายทกีาํหนดไว ้โดย
ความรบัผดิชอบนนัควรอยูใ่น
ระดบัทสีนองต่อความ
คาดหวงัของสาธารณะ 
รวมทงัการแสดงถงึความ
สาํนึกในการรบัผดิชอบต่อ
ปัญหาสาธารณะ 

1. การกําหนดใหม้รีะบบประเมนิและ
ตวัชวีดัทชีดัเจน 
  1.1 จดัใหม้กีระบวนการใหผู้เ้กยีวขอ้ง
มสีว่นรว่มในการจดัทาํแผนงาน 
  1.2 การกําหนดทศิทางการทาํงานที
ชดัเจนครอบคลุมในเรอืงวสิยัทศัน์ 
คา่นิยม เป้าประสงค ์หรอืผลการ
ดาํเนินการ 
  1.3 การถ่ายทอดตวัชวีดัและ 

1. การจดัทาํตาํแหน่ง
งานและคาํบรรยาย
ลกัษณะงานของ
องคก์ารไดค้รบถว้น 
2. การถ่ายทอดตวัชวีดั
และเป้าหมายของ
องคก์ารสู่ระดบับุคคล 

1. มกีารถ่ายทอดตวัชวีดัและเป้าหมาย
ขององคก์ารสูร่ะดบับุคคลไดค้รบถว้น 
2. องคก์ารบรรลุเป้าหมายไดค้รบถว้น
ตามภารกจิ 

หมวด 
5 

12.1 
12.2 
8.3.3 

- งานประกนั
คณุภาพ 
- งาน
นโยบายและ
แผน 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที
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  เป้าหมายขององคก์ารสูร่ะดบับคุคล      
  2. การควบคมุภายในและการบรหิาร

ความเสยีง 
  2.1 มคีณะทาํงานและผูร้บัผดิชอบ
เรอืงการควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสยีง 
  2.2 การจดัทาํแผนงานควบคมุภายใน
ประจําปีและแผนระยะยาว 
  2.3 การจดัใหม้รีะบบควบคมุภายในที
ด ี
  2.4 การจดัใหม้รีะบบบรหิารความ
เสยีงในองคก์าร 

1. การจดัใหม้กีาร
บรหิารจดัการดา้นการ
ควบคุมภายในทดี ี
2. การจดัใหม้กีาร
บรหิารจดัการดา้นการ
บรหิารความเสยีงใน
องคก์าร 

1. การปฏบิตังิานไดต้ามกฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั มมีาตรฐานและมี
ประสทิธภิาพ 
2. ผลเสยีหายอนัเกดิจากขอ้ผดิพลาด
ในการปฏบิตังิานไดร้บัการบรรเทาหรอื
แกไ้ขใหด้ขีนึ 
3.ผลการบรหิารความเสยีงทเีกดิขนึจรงิ
เป็นไปตามแผนบรหิารความเสยีงทกุ
ปัจจยัเสยีง 

6.1  - งานประกนั
คณุภาพ 
- ฝ่ายธุรการ-
การเงนิ 

  3. ระบบการใหคุ้ณและใหโ้ทษ 
  3.1 การจดัใหม้รีะบบการประเมนิผล
การดาํเนินงานทมีหีลกัเกณฑช์ดัเจน 
และเชอืงโยงกบัระบบแรงจงูใจอยา่ง
เป็นรปูธรรม 
  3.2 กาํหนดมาตรการในการ
ดาํเนินการกบัผูท้ไีมม่ผีลงาน 
  3.3 กาํหนดมาตรฐานการใหร้างวลักบั
ผูท้มีปีระสทิธภิาพในการทาํงาน 

1. การจดัใหม้รีะบบ
การตดิตามและ
ประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานโดยมี
เชอืมโยงกบัระบบแรง
จใูจและระบบการให้
โทษอยา่งเป็นรปูธรรม 

1.บุคลากรทุกระดบัไดก้ารประเมนิผล
การปฏบิตังิานอย่างมหีลกัเกณฑท์ี
ชดัเจน 
2. สถานศกึษาสามารถจดัสรรรางวลัได้
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

 8.3.3 งานบุคลากร 

  4. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม 
  4.1 การกําหนดนโยบายความ
รบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้สี่วนไดส้ว่น

1. การจดัใหม้ี
กระบวนการสรา้ง
ความตระหนกัในเรอืง

1. บุคลากรมคีวามตระหนักในเรอืง
ภาวะรบัผดิชอบทงัต่อตวัเอง ต่อ
ประชาชน และต่อสงัคม 

  งานบุคลากร 
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เสยี 
  4.2 จดัใหม้กีระบวนการและกจิกรรม
สรา้งความตระหนกัในเรอืงภาวะ
รบัผดิชอบ 

ความรบัผดิชอบต่อ
สงัคมและผูม้สีว่นได้
สว่นเสยี 

5. หลกั
ความ
โปร ่งใส 
(Transparen
cy) 

กระบวนการเปิดเผยอยา่ง
ตรงไปตรงมา ชแีจงไดเ้มอืมี
ขอ้สงสยัและสามารถเขา้ถงึ
ขอ้มลูขา่วสารอนัไม่ตอ้งหา้ม
ตามกฎหมายไดอ้ยา่งเสร ีโดย
ประชาชนสามารถรูทุ้ก
ขนัตอนในการดาํเนินกจิกรรม
หรอืกระบวนการต่างๆ และ
สามารถตรวจสอบได ้

1. การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสาร 
  1.1 การเปิดเผยขอ้มลูขา่วสารแก่
บุคลากร ผูป้กครอง ประชาชน และผูม้ี
สว่นไดส้่วนเสยี 

1. การเปิดเผยขอ้มลู
ขา่วสารแก่บุคลากร 
ผูป้กครอง ประชาชน 
และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

1. บุคลากร ผูป้กครองและผูเ้กยีวขอ้ง 
ทรีบัทราบขอ้มลูขา่วสารของโรงเรยีนท ี
ครบถว้น ถูกตอ้ง ทนัสมยั 
2. ช่องทางการเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารที
ครบถว้น 

  ฝ่ายธุรการ-
การเงนิ 

2. ระบบการตรวจสอบภายใน 
  2.1 มคีณะกรรมการรบัผดิชอบเรอืง
การตรวจสอบภายในและการจดัทาํกฎ
บตัร 
  2.2 การจดัทาํแผน ความสมบรูณ์ของ
แผน รวมถงึการดาํเนินงานตามแผน 
และการตดิตามผล 
  2.3 การรว่มตรวจสอบของสมาคม
วชิาชพี/สอืมวลชน  

1. ระบบตรวจสอบ
ภายในทคีรบถว้น 
2. การรว่มตรวจสอบ
ของสมาคมวชิาชพี/
สอืมวลชน ในโครงการ
ต่าง ๆ 

1. สามารถปฏบิตัติามมาตรฐานการ
ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ตรวจสอบบญัช ีและมาตรฐานสากล 
2. การปฏบิตังิานไดต้ามกฎ ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของโรงเรยีน 
3. ไม่มเีรอืงฟ้องรอ้งหรอืรอ้งเรยีน
หน่วยงาน/โรงเรยีนในเรอืงทจุรติ 

  - งานประกนั
คณุภาพ 
- งาน
นโยบายและ
แผน 
- ฝ่ายธุรการ-
การเงนิ 

3. การป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ 
  3.1 มกีารแต่งตงัคณะทาํงานและ
ผูร้บัผดิชอบทชีดัเจน และมแีผนป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ 
 
 

1. การดาํเนินการดา้น
การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุรติที
ครบถว้น 

1. การปฏบิตังิานไดต้ามกฎ ระเบยีบ 
และขอ้บงัคบัของโรงเรยีน 
2.ไมม่เีรอืงฟ้องรอ้งหรอืรอ้งเรยีน
หน่วยงาน/โรงเรยีนในเรอืงทจุรติ  

  - งาน
บุคลากร 
- แผนก
ปกครอง 
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6. หลกัการ
มีส่วนร่วม 
(Participatio
n) 

กระบวนการทบุีคลากร 
ผูป้กครอง ประชาชนและผูม้ ี
สว่นไดส้่วนเสยีทุกกลุ่มมี
โอกาสไดเ้ขา้ร่วมในการรบัรู ้
เรยีนรู ้ทาํความเขา้ใจ รว่ม
แสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหา
หรอืประเดน็ทสีาํคญัที
เกยีวขอ้ง รว่มคดิแนวทาง 
รว่มการแกไ้ขปัญหา รว่มใน
กระบวนการตดัสนิใจ และรว่ม
กระบวนการพฒันาในฐานะ
หุน้สว่นการพฒันา 

1. ระบบการเปิดเผยขอ้มลูข่าวสาร 
  1.1 การเปิดใหม้ชี่องทางการเปิดเผย
ขอ้มลูขา่วสาร 
  1.2 การใหม้ขีอ้มลูขา่วสารทคีรบถว้น
ถกูตอ้งเชอืถอืได ้

1. การเปิดเผยและ
ใหบ้รกิารขอ้มูล
ขา่วสารแก่ผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีและทุกภาค
สว่นทเีกยีวขอ้ง 

1. ช่องทางเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารที
หลากหลาย เพยีงพอ มปีระสทิธภิาพ 
2. ขอ้มลูขา่วสารทคีรบถว้นถกูตอ้ง 
เชอืถอืได ้และทนักาล 
3. บุคลากร ผูป้กครอง และประชาชน
ไดร้บัขอ้มลูข่าวสารอยา่งทวัถงึ 

  - งาน
ประชาสมัพนั
ธ ์
- งาน
เทคโนโลยฯี 

2. ระบบรบัฟังขอ้คดิเหน็ 
  2.1 การจดัใหม้ช่ีองทางรบัฟังความ
คดิเหน็ทคีรบถว้นและเหมาะสม 
  2.2  การบรหิารจดักรและใชป้ระโยชน์ 
ขอ้คดิเหน็อยา่งครบถว้นและเป็นระบบ 

1. การรบัฟังและ
บรหิารจดัการ
ขอ้คดิเหน็ของผูม้สีว่น
ไดส้ว่นเสยีและทุกภาค
สว่นทเีกยีวขอ้ง 
เพอืการบรหิารราชการ
แบบมสีว่นรว่ม 

1. ช่องทางรบัฟังขอ้คดิเหน็ที
หลากหลายมปีระสทิธภิาพ 
2. ขอ้คดิเหน็ทไีดร้บันําไปใชป้ระโยชน์
และไดร้บัการตอบกลบั 

  ฝ่ายธุรการ-
การเงนิ 

3. กลไกเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มในการ
บรหิาร 
  3.1 การจดัใหม้ผีูแ้ทนเพอืรว่มการ
บรหิาร เช่น คณะทาํงานผูป้กครอง 
ศษิยเ์ก่า และเครอืขา่ยฯ 
  3.2 การจดัใหม้กีลไกเสรมิสรา้งการมี
สว่นรว่มในการบรหิาร 
  3.3 การจดัใหม้กีจิกรรมสนบัสนุนการ
มสีว่นรว่ม 
  3.4 การพฒันาศกัยภาพของ
ประชาชน เพอืการบรหิารแบบมสีว่น 

1. กลไกสนบัสนุนและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพ
การมสีว่นรว่มของผูม้ ี
สว่นไดส้่วนเสยีและทุก
ภาค 

1. คณะทาํงานผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า และ
เครอืข่ายฯ ทเีขา้มามสี่วนรว่มในการ
บรหิาร 
2. กลไกและกจิกรรมเสรมิสรา้งการมี
ส่วนร่วมในการบรหิารของผูป้กครอง 
ศษิยเ์ก่า และเครอืข่ายฯ 
3. บุคลากร ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า และ
เครอืข่ายฯ ทไีดร้บัการพฒันาเพอืรว่ม
บรหิาร 
4. บุคลากร ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า และ
เครอืข่ายฯ ทเีขา้รว่มบรหิารกจิกรรม/ 

  ฝ่ายกจิการ
นักเรยีน 
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  รว่ม 

  3.5 การพฒันาบคุลากรเพอืสนับสนุน
การบรหิารแบบมสีว่นรว่ม 

 โครงการกบัโรงเรยีน    

  4. ระบบการมสีว่นรว่มในการตดิตาม
ตรวจสอบการบรหิาร 
4.1 การจดัใหม้รีะบบตดิตามและ
ตรวจสอบการฏบิตัขิองโรงเรยีนโดย
บุคลากร ผูป้กครอง ศษิยเ์ก่า และ
เครอืข่ายฯ 

1. การรว่มบรหิารและ
ตดิตามตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานของ
โรงเรยีนโดยผูม้สีว่นได้
สว่นเสยีและทุกภาค
สว่นทเีกยีวขอ้ง 

1. ระบบตดิตามและตรวจสอบการ
ปฏบิตังิาน 
2. ความครบถว้นของการปฏบิตัไิดต้าม
กฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของทาง
ราชการ 
3. การไม่เกดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

  - งานสมัพนัธ์
ชุมชน 
- สาํนกั
ผูอ้ํานวยการ 

7. หลกัการ
กระจาย
อาํนาจ 
(Decentraliz
ation) 

การกระจายอาํนาจการ
ตดัสนิใจ ทรพัยากร และ
ภารกจิใหแ้ก่บุคลากร
ดาํเนินการแทนโดยมอีสิระ
ตามสมควร รวมถงึการมอบ
อาํนาจและความรบัผดิชอบใน
การตดัสนิใจและการ
ดาํเนินการใหแ้ก่บคุลากร โดย
มุ่งเน้นการสรา้งความพงึพอใจ
ใน  การใหบ้รกิารต่อ
ผูร้บับรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยี การปรบัปรงุกระบวนการ 
และเพมิผลติภาพเพอืผลการ
ดาํเนินงานทดีขีองโรงเรยีน 

1. กลไกการกระจายอาํนาจ 
  1.1 การกําหนดหลกัเกณฑ/์แนวทาง
การกระจายอาํนาจ ภารกจิ 
  1.2 การกําหนดมาตรฐานและคู่มอื
การปฏบิตัขิองภารกจิทมีกีารกระจาย
อาํนาจ 

1. การบรหิารตาม
หลกัการกระจาย
อาํนาจทมีคีณุภาพและ
ไดม้าตรฐาน 
2. กลไกสนบัสนุนการ
บรหิารตามหลกัการ
กระจายอาํนาจ 

1. ความสาํเรจ็การกระจายอาํนาจ 
ภารกจิ สู่บุคลากร 
2. จาํนวนภารกจิทมีกีารกระจายอาํนาจ
สู่บุคลากร 
3. จาํนวนภารกจิทผีา่นเกณฑม์าตรฐาน
การปฏบิตังิานตามทมีลูนิธฯิ กาํหนด 
4. จาํนวนครงัของการใหค้าํปรกึษาการ
ปฏบิตังิานจากการกระจายอาํนาจ 
5. ความสาํเรจ็ของกลไกในการ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของผูร้บัการ
กระจายอาํนาจ 

  - สาํนกั
ผูอ้ํานวยการ 
- ทุกฝ่าย 

2. กลไกสนบัสนุนเพอืรองรบัการ
กระจายอาํนาจ 
  2.1 การจดัใหม้กีารใหค้าํปรกึษา
แนะนําการบรหิารแก่ผูร้บัการการ
กระจายอาํนาจ 
  2.2 การจดัใหม้รีะบบฐานขอ้มลู
สารสนเทศเพอืสนับสนุนการตดัสนิใจ
และการบรหิาร  
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
  1. กลไกการมอบอาํนาจ 

  1.1 การกําหนดหลกัเกณฑ/์แนว
ทางการมอบอาํนาจ 
  1.2 การกําหนดมาตรฐานและคู่มอื
การปฏบิตัภิารกจิทมีกีารมอบอาํนาจ 

1. การบรหิารตาม
หลกัการมอบอาํนาจที
มคีณุภาพและได้
มาตรฐาน 
2. กลไกสนบัสนุนการ
บรหิารตามหลกัการ
มอบอาํนาจ 
3. การตดิตามและ
ตรวจสอบการ
ปฏบิตังิานจากการ
มอบอาํนาจ 

1. จาํนวนภารกจิทมีกีารมอบอาํนาจที
ผา่นเกณฑม์าตรฐานการปฏบิตังิานที
มูลนิธคิณะเซนตค์าเบรยีลฯ กําหนด 
2. จาํนวนครงัของการใหค้าํปรกึษาการ
ปฏบิตังิานแก่ผูร้บัมอบอาํนาจ 
3. ความสาํเรจ็ของกลไกในการ
สนับสนุนการปฏบิตังิานของผูร้บัมอบ
โอน 
4. ผูร้บัมอบอาํนาจสามารถปฏบิตังิาน
ไดต้ามกฎ ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของ
มูลนิธฯิ โดยไมเ่กดิการขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ 

   

2. กลไกสนบัสนุนเพอืรองรบัการมอบ
อาํนาจ 
  2.1 การใหค้าํปรกึษาแนะนําการ
ปฏบิตังิานแก่ผูร้บัมอบอาํนาจ 
  2.2 การจดัใหม้รีะบบฐานขอ้มลู
สารสนเทศเพอืสนับสนุนการตดัสนิใจ
และการบรหิาร 
3. ระบบตดิตาม และตรวจสอบการ
ปฏบิตังิาน 
  3.1 การจดัใหม้รีะบบตดิตาม และ
ตรวจสอบการปฏบิตังิานจากการมอบ
อาํนาจ 
  3.2 การจดัใหม้ช่ีองทางและการ
บรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีน 

8. หลกันิติ
ธรรม (Rule 
of Law) 

การใชอ้าํนาจของกฎหมาย 
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัในการ
บรหิารดว้ยความเป็นธรรม ไม่
เลอืกปฏบิตั ิและคาํนึงถงึสทิธิ
เสรภีาพของผูม้สีว่นไดส้ว่น

1. สทิธขิองผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 
  1.1 โรงเรยีนมช่ีองทางการเผยแพร่
ขอ้มลูเกยีวกบัสทิธ ิ
  1.2 การพฒันาความรูด้า้นกฎหมาย 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบักบับุคลากรและ

1. การเผยแพรข่อ้มลู
เกยีวกบัสทิธ ิและการ
ใชส้ทิธ ิ
2. กจิกรรมการสง่เสรมิ
พฒันาความรู ้

1. ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีรบัรูป้ระโยชน์จาก
สทิธ ิและสว่นโรงเรยีนปราศจากการ
ละเมดิสทิธ ิ
2. บุคลากรมคีวามรูข้นัพนืฐานเกยีวกบั
กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของ

  ทุกฝ่าย 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
เสยี ผูร้บับรกิาร กฎหมาย กฎ ระเบยีบ 

ขอ้บงัคบั 
โรงเรยีน 

2. เนือหาของกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
  2.1 การศกึษาทบทวน กฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัในการปฏบิตังิาน 
  2.2  กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ไมข่ดัต่อ
กฎหมายทมีฐีานะสงูกวา่ 

1. การศกึษาทบทวน 
กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ในการปฏบิตังิาน 

1. กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มคีวามถูก
ตอ้ง เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบั
สภาวะการณ์ปัจจุบนั 

  สาํนกั
ผูอ้ํานวยการ 

3. ผูใ้ชอ้าํนาจ 
  3.1 ความเท่าเทยีมกนัของการบงัคบั
ใชก้ฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
  3.2 อาํนาจดุลยพนิิจในการปฏบิตัิ
หน้าท ี
  3.3 การพฒันาบคุลากร เพอืให้
สอดคลอ้งกบักฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั/
กฎหมายทไีดร้บัการพฒันา 
  3.4 กระบวนการสรรหาผูท้าํหน้าที
วนิิจฉยั 
  3.5 ความเป็นอสิระของผูท้าํหน้าที
วนิิจฉยั 
  3.6 กระบวนการพจิารณาความผดิ 
และการกําหนดโทษ 
 
 
 

1. ความเท่าเทยีมกนั
ของการบงัคบัใช ้กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
ดลุพนิิจ ในการ
ปฏบิตังิาน 
2. การพฒันาคณุภาพ
บุคลากรในการใช้
อาํนาจกฎหมาย กฎ 
ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
3. ความเป็นอสิระของ
ผูท้าํหน้าทวีนิิจฉัย 
4. กระบวนการ
พจิารณาความผดิ และ
การกําหนดโทษ 

1. ผูม้อีาํนาจใช ้กฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
อยา่งเท่าเทยีมกนัไมม่กีารเลอืกปฏบิตั ิ
2. ผูม้อีาํนาจใชอ้าํนาจ และดลุยพนิิจ
โดยชอบในการปฏบิตัหิน้าท ี
3. ผูท้าํหน้าทวีนิิจฉยั หรอืตดัสนิ ได้
ผา่นกระบวนการสรรหาทโีปร่งใส และมี
อสิระในการทําหน้าทวีนิจิฉยัอยา่งเตม็ท ี
4. มขีนัตอนกระบวนการพจิารณา
ความผดิ และการกําหนดโทษ อยา่ง
เป็นธรรม 

  ทุกฝ่าย 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
9. หลกั
ความเสมอ
ภาค 
(Equity) 

การไดร้บัการปฏบิตัแิละไดร้บั
บรกิารอย่างเทา่เทยีมกนัโดย
ไม่มกีารแบ่งแยกดา้น ชาย
หรอืหญงิ ถนิกาํเนิด เชอืชาต ิ
ภาษา เพศ อายุ ความพกิาร 
สภาพทางกายหรอืสขุภาพ 
สถานะของบคุคล ฐานะทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ความเชอื
ทางศาสนา การศกึษา  การ
ฝึกอบรม และอนืๆ 

1. การสรา้งกลไกดา้นความเสมอภาค 
  1.1 การจดัตงัคณะกรรมการเพอื
พฒันากระบวนการทาํงานเพอืสรา้ง
ความเสมอภาค  
  1.2 การตงัศูนยป์ระสานงานดา้น
ความเสมอภาคขององคก์ร 
  1.3 ฝึกอบรม สรา้งความเขา้ใจ สรา้ง
องคค์วามรูแ้ละเผยแพร่เกยีวกบั
บทบาทความเสมอภาคทงัภายในและ
ภายนอกองคอ์ย่างสมาํเสมอ 
  1.4 สรา้งฐานขอ้มลูของบุคลากรใน
หน่วยงาน และผูร้บับรกิารของ
หน่วยงาน(แยกเพศ/เชอืชาต ิศาสนา 
การศกึษา/ ฐานะ/ ความพกิาร ฯลฯ 

1. การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจดัตงัศูนย์ประสานงานด้านความเสมอภาค 2. การพฒันาศกัยภาพของบคุลากรด้านความเสมอภาค 3. การจดัทําฐานข้อมลูสารสนเทศเพือสนบัสนุนด้านความเสมอภาค 
4. การจดักจิกรรม
สง่เสรมิดา้นความเสมอ
ภาค 

1. มกีลไกการทาํงานดว้ยความเสมอ
ภาค 
2. มฐีานขอ้มลูสารสนเทศดา้นความ
เสมอภาค 
3. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในบทบาทและ
ความเสมอภาค 
4. มอีงคค์วามรูด้า้นความเสมอภาค 
5. มศีนูยป์ระสานงานดา้นความเสมอ
ภาค 
6. มกีจิกรรมของการส่งเสรมิและ
แลกเปลยีนทงัภายในและภายนอก 

  ทุกฝ่าย 

2. มาตรการดา้นความเสมอภาคภายใน
และภายนอกองคก์ร 
  2.1 วเิคราะหแ์ลกาํหนดกระบวนการ
ทาํงานขององคก์ารว่าดว้ยเรอืงความ
เสมอภาค ครบถว้น ทุกงานและทุกกลุ่ม
ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีทเีกยีวขอ้งกบัองคก์ร 
  2.2 การจดัสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
ใหเ้ออืต่อการปฏบิตังิานดว้ยความเสมอ
ภาค 

1. การบรูณาการความ
เสมอภาคเขา้กบัการ
กาํหนดมาตรฐานของ
กระบวนการทํางาน
และการใหบ้รกิาร 

1. มกีระบวนการการทาํงานตาม
มาตรฐานองคก์รว่าดว้ยเรอืงความเสมอ
ภาค 
2. มกีารตดิตามและรายงานผลการ
ดาํเนินงานอยา่งสมาํเสมอ 
3. ผูร้บับรกิาร/ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี มกีาร
รบัรูถ้งึความเสมอภาค /มคีวามพงึ
พอใจ/มทีศันคตทิดี ี
4. ไม่มขีอ้รอ้งเรยีนจากปฏบิตังิาน/ การ 

  ทุกฝ่าย 
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หลกัธรรมา 
ภิบาล ความหมายสาํคญั กรอบการพิจารณา เกณฑ์การพิจารณา ผลทีได้ สอดคล้อง หน่วยงานที

รบัผิดชอบ TQA IA 
    2.3 การประเมนิผลความพงึพอใจ/

ทศันคตทิงัภายในและภายนอกองคก์ร 
  2.4 การทบทวนและปรบัปรงุ
กระบวนการปฏบิตัภิารกจิดา้นความ
เสมอภาค 

 ใหบ้รกิารดา้นความเสมอภาค 
5. บุคลากรพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้ม
สถานททีาํงาน 

   

10. หลกั
ม ุ่งเน้น
ฉันทามติ
(Consensus 
Oriented) 

การหาขอ้ตกลงทวัไปภายใน
กลุ่ม  ผูม้สีว่นไดส้่วนเสยีที
เกยีวขอ้ง ซงึเป็นขอ้ตกลงที
เกดิจากการใชก้ระบวนการ
เพอืหาขอ้คดิเหน็จากกลุ่ม
บุคคลทไีดร้บัประโยชน์และ
เสยีประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่ม
ทไีดร้บัผลกระทบโดยตรงซงึ
ตอ้งไมม่ขีอ้คดัคา้นทยีตุไิม่ได้
ในประเดน็ทสีาํคญั โดยฉนัทา
มตไิม่จาํเป็นตอ้งหมายความ
วา่เป็นความเหน็พอ้งโดยเอก
ฉันท ์

     ทุกฝ่าย 

 
 ทีมา : คูม่อืการจดัระดบัการกาํกบัดแูลองคก์ารภาครฐัตามหลกัธรรมาภบิาลของการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทดี(ีGood Governance Rating) 


