
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 
ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 5 ปีการศึกษา 2561 

 
มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียนตามอัตลักษณ์การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม มีควำมวิริยะ อุตสำหะและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผู้เรียนยึดมั่นในสัจธรรม (มิติที่ 1) 
 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนแสวงหำ เข้ำถึงและเห็นคุณค่ำของควำมเป็นจริงของหลักธรรมตำมศำสนำที่ตนนับถือหรือ
ตำมคุณค่ำพระวรสำร 12 ประกำร ได้แก่ 

1. ควำมเชื่อศรัทธำ (Faith) 
2. ควำมจริง (Truth) 
3. ควำมเคำรพ/ศักดิ์ศรี (Respect/Dignity) 
4. ควำมสุภำพถ่อมตน (Humility) 
5. ควำมซื่อตรง (Honesty) 
6. ควำมเรียบง่ำย/ควำมพอเพียง (Simplicity/Sufficiency) 
7. ควำมรัก (Love) 
8. ควำมเมตตำ (Compassion) 
9. กำรรับใช้ (Service)  
10. ควำมยุติธรรม (Justice) 
11. สันติ/กำรคืนดี (Peace/Reconciliation) 
12. กำรให้อภัย (Forgiveness) 

  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ผู้เรียนมีควำมวิริยะ อุตสำหะ (มิติที่ 4) 

ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนมีควำมเพียรพยำยำม มีควำมตั้งใจในกำรฝ่ำฟันควำมยำกล ำบำกจนบรรลุเป้ำหมำย 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ผู้เรียนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม (มิติที่ 2, 7) 
ค ำอธิบำย 

  ผู้เรียนรู้จัก เข้ำใจบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีต่อตนเอง ต่อบุคคลอ่ืนทั้งในระดับส่วนตัว
และระดับกลุ่ม/องค์กร จนสะท้อนเป็นวัฒนธรรมและต่อโลกในมิติต่ำง ๆ เช่น มิติทำงสังคม (นโยบำย/เศรษฐกิจ) 
มิติทำงธรรมชำติ (สิ่งแวดล้อม) และมิติทำงวิทยำศำสตร์ (เทคโนโลยี) จนเกิดเป็นวัฒนธรรมในระดับชำติและ
นำนำชำติ โดยเฉพำะทำงด้ำนสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก ควำมยุติธรรมและสันติ เพ่ืออุทิศตนในกำรเปลี่ยนแปลง
สังคม 
  
มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนแสวงหาความเป็นเลิศ 

ค ำอธิบำย 
 ผู้เรียนรู้ เข้ำใจ มีควำมตระหนัก มีขีดควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกในชีวิตอย่ำงรอบคอบ 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีขีดควำมสำมำรถทำงสังคม มำนุษยวิทยำ ชีวิตจิต อำรมณ์ ร่ำงกำยและวิชำกำร ได้แก่ กำรเป็นผู้ใฝ่รู้ 
แสวงหำควำมเชื่อ ค่ำนิยม วิถีชีวิต และน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน รู้ทัน ฉลำดเลือกและสำมำรถประยุกต์   
ใช้สื่อและสำรรวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ำยสังคม สำมำรถใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได้ทั้งภำษำไทยและ
ภำษำต่ำงประเทศ มีวิจำรณญำณในกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่ำงฉันท์มิตร มีวัฒนธรรมในกำรร่วมมือและ     
กำรร่วมกันท ำงำนในระดับสูง พัฒนำค่ำนิยมตำมแนววิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต และ   
กำรมีส่วนร่วมในกำรกระท ำเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผู้เรียนใฝ่รู้ แสวงหำควำมเชื่อ ค่ำนิยม วิถีชีวิตและน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน (มิติที ่2,4) 

ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนเสำะแสวงหำควำมรู้ ประสบกำรณ์ร่วมกับวิถีชีวิตในชุมชน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชีวิต 
กำรศึกษำ ศำสนำ วัฒนธรรม ควำมเชื่อ ค่ำนิยม ภูมิปัญญำท้องถิ่น ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผู้เรียนมีวิจำรณญำณในกำรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่ำงฉันท์มิตร (มิติที่ 2) 
 ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนสำมำรถพิจำรณำ แยกแยะและใช้เหตุผลในกำรเรียนรู้ ร่วมมือ ท ำงำนและปฏิบัติกับผู้อ่ืน   
ที่มีควำมแตกต่ำงของวัฒนธรรมที่หลำกหลำย 
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผู้เรียนรู้ทัน ฉลำดเลือกและสำมำรถประยุกต์ใช้สื่อและสำร รวมทั้งเทคโนโลยีและเครือข่ำยสังคม   
(มิติที่ 4) 

 ค ำอธิบำย  
  ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์ คัดกรองและใช้เหตุผลที่ถูกต้องในกำรบริโภคและประยุกต์ใช้ ข้อมูล
ข่ำวสำร เครือข่ำยทำงสังคมและเทคโนโลยี อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได้ท้ังภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศ (มิติที่ 8) 

ค ำอธิบำย 
 ผู้เรียนสำมำรถใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรได้ทั้งภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศในกำรฟัง กำรพูด 

กำรอ่ำนและกำรเขียนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเหมำะสมกับวัย โดยภำษำต่ำงประเทศภำษำหลักที่ต้องสำมำรถ
สื่อสำรได้ คือ ภำษำอังกฤษ ส่วนภำษำต่ำงประเทศอ่ืน ๆ นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษ เช่น ภำษำจีน/ภำษำญี่ปุ่น/
ภำษำฝรั่งเศส/พม่ำ/เวียดนำม ฯลฯ ตำมบริบทของโรงเรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมประสำนกำรท ำงำนร่วมกันของบุคคลและ/หรือหน่วยงำนต่ำง ๆ จนบรรลุผล
ส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ (มิติที่ 2, 8) 

ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนสำมำรถเชื่อมประสำนกำรท ำงำนร่วมกันของบุคคลและหรือหน่วยงำนต่ำง ๆ ด้วย       
ควำมรับผิดชอบ ตระหนักถึงและเคำรพในควำมแตกต่ำงเฉพำะบุคคลด้วยควำมสมำนสำมัคคี เพ่ือบรรลุผลส ำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์นั้น ๆ  
  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ผู้เรียนพัฒนำค่ำนิยมตำมวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มำรี กรีญอง เดอมงฟอร์ต และกำรมีส่วนร่วมใน
กำรกระท ำเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงในสังคม (มิติที2่, 4, 7, 8) 

ค ำอธิบำย 
  ผู้เรียนประพฤติตนตำมค่ำนิยมตำมแนววิถีจิตนักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต           
ซึ่งประกอบด้วยมิติทำงสังคม ได้แก่ ควำมยุติธรรม มีสันติภำพ เสรีภำพ และมิติของบุคคล ได้แก่ มีศักดิ์ศรี            
มีอิสรภำพ มีธรรมสิทธิ ด้วยกำรมีส่วนร่วมในกำรกระท ำเพ่ือให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงในสังคม 
  
 
 
 



มาตรฐานที่ 3 คุณภาพบุคลากรตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 
ค ำอธิบำย 

  บุคลำกรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงธรรมำชนที่ดี ปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ 
และครูผู้สอนจัดกระบวนกำรเรียนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 บุคลำกรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงธรรมำชนที่ดีปฏิบัติตนตำมหลักธรรมของศำสนำที่ตนนับถือ  

(มิติที่ 1,8) 
ค ำอธิบำย 

  บุคลำกร ประกอบไปด้วย ผู้อ ำนวยกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รู้และเข้ำใจหลักธรรมของ
ศำสนำที่ตนนับถือ น ำหลักธรรมของศำสนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวันและเป็นแบบอย่ำงที่ดีต่อผู้เรียนใน     
กำรเข้ำร่วม มีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมหรือปฏิบัติตำมศำสนกิจของศำสนำที่ตนนับถือ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ครูผู้สอนจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

(มิติที่ 5, MEC หน้ำ 30-31) 
ค ำอธิบำย 

ครูผู้สอนจัดกระบวนกำรเรียน/กำรสอนแบบมีส่วนร่วม เพ่ือดึงขีดควำมสำมำรถอันซ่อนเร้นในตัวเด็ก
ทุกคนออกมำ 

 
มาตรฐานที่ 4 คุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามทิศทางการศึกษาในแนวนักบุญมงฟอร์ต 

ค ำอธิบำย 
โรงเรียนบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย       

มีหลักสูตรที่ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมทิศทำงกำรศึกษำในแนวนักบุญมงฟอร์ต มีกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำส ส่งเสริมและจัดบรรยำกำศสภำพแวดล้อมของโรงเรียนตำมกฎบัตรกำรศึกษำแนวนักบุญมงฟอร์ต      
มีควำมร่วมมือและเครือข่ำยกับบุคคล องค์กร สถำบันต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำตำม          
แนวนักบุญมงฟอร์ต 

 
 
 
 
 



 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 โรงเรียนบรหิำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลของมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย (มิติที่ 3,8)  

ค ำอธิบำย 
หลักธรรมภิบำล หมำยถึง บทบำทและหน้ำที่ต่ำง ๆ ขององค์กรที่ท ำเพ่ือส่วนรวม เพ่ือพัฒนำตำม

ควำมต้องกำรของมนุษยชำติ  
  หลักธรรมภิบำลตำมจดหมำยเวียนฉบับที่ 2 โดยภรำดำอัครำธิกำรยอห์น คัลลำแร็กกัล พร้อมคณะ
ผู้บริหำรส่วนกลำง มีหลักควำมเชื่อพ้ืนฐำนตำมหลักคริสตธรรมที่ว่ำ มนุษย์ทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้ำ มีศักดิ์ศรี และสิทธิ
ที่เท่ำเทียมกัน มีควำมเป็นพ่ีเป็นน้อง เพรำะสิ่งสร้ำงทุกอย่ำงเป็นของทุกคนและเพ่ือประโยชน์ของทุกคน มนุษย์ทุกคนจึง
ได้รับกำรสนับสนุนให้แสวงหำ ใช้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงเต็มศักยภำพ 
  หลักธรรมภิบำล ประกอบด้วย 4 ประกำร เพ่ือใช้เป็นฐำนควำมคิดหลักในกำรบริหำรจัดกำรและ         
กำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้ เพ่ือควำมเข้ำใจที่ตรงกัน ได้มีกำรก ำหนดควำมหมำยส ำคัญของหลักธรรมภิบำลเรื่องพันธกิจและ
ภรำดำคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย 

1. หลักกำรมีส่วนร่วมและกระบวนกำรเห็นพ้องในกำรตัดสินใจ  
(Participative and consensus process of decision making) 

2. หลักควำมโปร่งใสในกระบวนกำรด ำเนินงำน 
(Transparency of the process) 

3. หลักควำมรับผิดชอบในกำรตัดสนิใจและกำรด ำเนินกำร 
(Accountability for the decision made and their implementation) 

4. หลักประกันควำมเสมอภำค สิทธิและกำรไม่เลือกปฏิบัติ 
(Ensuring equity and inclusiveness) 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 โรงเรียนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมทิศทำงกำรศึกษำในแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 2, 3, 4, 8)  
ค ำอธิบำย 

โรงเรียนส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำตำมทิศทำงกำรศึกษำในแนวนักบุญมงฟอร์ต  เช่น หลักสูตร/
เอกสำรประกอบกำรเรียนเกี่ยวกับนักบุญหลุยส์ มำรีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต หลักสูตร/เอกสำรประกอบกำรเรียน
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภำพผู้เรียนตำมอัตลักษณ์กำรศึกษำของมูลนิธิ
คณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย 
  
 
 



ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 โรงเรียนมีกำรจัดกำรศึกษำส ำหรับผู้ด้อยโอกำสต่ำง ๆ (มิติที่ 2, 5)  
ค ำอธิบำย 

โรงเรียนเปิดรับผู้เรียนด้อยโอกำสทำงร่ำงกำย สังคม เศรษฐกิจ(ชนเผ่ำอพยพ พิกำรหลำยประเภท 
LGBT ฯลฯ) เยำวชนกลุ่มเสี่ยง มีสัดส่วนที่แน่นอน ให้ผู้ เรียนและผู้ร่วมงำนได้สัมผัสสภำพควำมยำกจน           
ควำมยุติธรรมและกำรละเมิดสิทธิในสังคม วิเครำะห์ ไตร่ตรอง เพ่ือกำรเรียนรู้แก่ตนเอง เพ่ื ออุทิศตนน ำไปสู่      
กำรเปลี่ยนแปลงสังคม 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 โรงเรียนส่งเสริมและจัดบรรยำกำศ สภำพแวดล้อมของโรงเรียนตำมแนวนักบุญมงฟอร์ต 

 (มิติที่ 8, MEC หน้ำ 26-27) 
ค ำอธิบำย 

โรงเรียนมีแผนงำนและผู้รับผิดชอบในกำรจัดสภำพแวดล้อม บรรยำกำศที่เ อ้ือต่อกำรจัด
กำรศึกษำแนวนักบุญมงฟอร์ตที่เอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน บุคลำกรและองค์กร 
  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.5 โรงเรียนมีควำมร่วมมือและเครือข่ำยกับบุคคล องค์กร สถำบันต่ำง ๆ ในกำรพัฒนำคุณภำพ 

กำรศึกษำตำมแนวนักบุญมงฟอร์ต (มิติที่ 2,6,8) 
ค ำอธิบำย 

โรงเรียนมีกำรประสำนสัมพันธ์ระหว่ำงคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ ำนวยกำร ผู้ปกครอง ชุมชน 
ศิษย์เก่ำ องค์กรอ่ืน ๆ อย่ำงเหมำะสมและทั่วถึงในกำรพัฒนำกำรศึกษำ สนับสนุนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำง
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำของบุคคล องค์กรในท้องถิ่นและชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรจัดกำรศึกษำตำม
แนวนักบุญมงฟอร์ต 


