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ดร. ชาติชาย พงษ์ศิริ ผู้ทรงคณุวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้วิจยั ส่งผลให้วิทยานิพนธ์ถกูต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึน้ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุ
ในความกรุณาของทุกท่านไว้เป็นอย่างสูง พร้อมทัง้ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ท่ีได้ประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ผู้ วิจัยตลอด
ระยะเวลาการศกึษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ  บาทหลวง ดร.อภิสิทธ์ิ  กฤษเจริญ บาทหลวงดร.สุ รินทร์                       
จารย์อปุการะ บาทหลวง เดชา อาภรณ์รัตน์ บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากลุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ลดัดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจนัทร์ และ ดร. สุดหทยั รุจิรัตน์ ท่ีกรุณาร่วมกันพิจารณาลกัษณะของ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 ขอขอบพระคณุผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทกุท่าน ท่ีได้กรุณาตรวจสอบเคร่ืองมือ   
ในการวิจยั ขอขอบคณุคณุพ่อ ซิสเตอร์ ผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน ท่ีให้ความอนุเคราะห์ใน
การทดลองเคร่ืองมือวิจยั การเก็บข้อมลูในการวิจยั และการมีส่วนร่วมในการชีแ้นะ สนบัสนุน
ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในด้านการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกฯ 
 ขอขอบพระคณุ พระคณุเจ้า พิบลูย์ วิสิฐนนทชยั บาทหลวง เจริญ ว่องประชานกุูล  
บาทหลวง ชีวิน สุวดินทร์กูร และคณะผู้บริหารสถาบนัแสงธรรมทุกท่าน ท่ีให้โอกาสส่งเสริม 
สนบัสนนุ ให้ค าแนะน าและก าลงัใจในการศกึษาและการด าเนินการวิจยัด้วยดีตลอดมา 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์  ดร. มัลลิกา ปัญญาคโป และคณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์ กลุ่มโรงเรียน สงัฆมณฑลนครสวรรค์ คณุสนุิสา ธนวรธรรม คณุฑิภากร จนัทร์ลือชยั 
และเพ่ือนนกัศกึษารุ่น 11/2 ท่ีให้ความช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจในการด าเนินการวิจยัมาโดย
ตลอด 
 คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากดุษฎีนิพนธ์ฉบบันี ้ขอมอบถวายแด่พระเป็นเจ้า 
บดิามารดา อาจารย์ท่ีอบรมสัง่สอน และผู้ มีคณุปูการตอ่ผู้วิจยัทกุทา่น    
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1 

บทที่  1 
บทน า 

 
 โลกาภิวัตน์ส่งผลกระทบครัง้ใหญ่ต่อมนุษยชาติ ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้าน
เศรษฐกิจ การเมือง  สงัคมและวฒันธรรม  โดยมีการพฒันาทางเทคโนโลยีและการส่ือสารเป็น
ตวัเร่ง สง่ผลตอ่การด ารงชีวิตของมนษุย์ ท าให้วิถีชีวิตของคนในสงัคมเปล่ียนไป  มนษุยชาติเข้า
สูย่คุของข้อมลูขา่วสารท่ีมีมากมาย เข้าถึงได้ง่ายและแพร่หลายได้อยา่งรวดเร็วไม่เว้นแตผู่้คนใน
ชนบทหา่งไกล ก็สามารถเข้าถึงข้อมลูข่าวสารได้อย่างง่ายดายผ่านทางเครือข่ายไร้ ในยคุนีเ้ป็น
ยคุท่ีให้ความส าคญัทางด้านเศรษฐกิจถือว่าเป็นปัจจยัส าคญัของการพฒันาประเทศ การผลิต
สินค้ามิใชเ่พียงเพื่อบริโภคภายในประเทศเทา่นัน้  แตเ่ป็นระบบการตลาดท่ีครอบคลมุไปทัว่โลก  
มีกลไกการตลาดท่ีเป็นระบบการผลิตเพ่ือป้อนสู่ตลาดโลก ประเทศท่ีมีอ านาจในทางเศรษฐกิจ
จะมีอ านาจทางการเมืองต่อประเทศท่ีด้อยกว่า เป็นต้นประเทศยากจน ผลท่ีตามมาคือ ความ
เจริญและความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจกระจกุตวัอยู่แต่ในประเทศร ่ารวยท่ีมีทุนจ านวนมากเพราะ
ได้สัง่สมก าไรจากการลงทนุในประเทศอ่ืนๆ เป็นต้นประเทศท่ีก าลงัพฒันาหรือประเทศยากจน  
ประเทศเหล่านีต้้องสูญเสียทรัพยากรเป็นจ านวนมากเพ่ือน ามาใช้เป็นปัจจยัในการผลิตสินค้า
ของประเทศท่ีร ่ารวย ส่วนผลตอบแทนท่ีได้รับคือค่าแรงจากแรงงานราคาถูกและความสญูเสีย
ทางด้านสงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรของประเทศถูก
ท าลาย 
 ในยุคปัจจุบันผู้ คนเร่ิมมองเห็นแล้วว่า  โลกาภิวัตถ์ไม่ได้สร้างความเจริญให้แก่
มนุษยชาติอย่างแท้จริง  จึงเกิดแนวคิดต่อต้านโลกาภิวตัน์ขึน้ (anti-globalizaton) โดยเห็นว่า 
ความเจริญท่ีโลกาภิวัตถ์มอบให้เป็นเพียงความเจริญทางวัตถุท่ีฉาบฉวย และจอมปลอม        
ซึ่งท้ายท่ีสุดก็น าความหายนะมาสู่มนุษย์1  เป็นวฒันธรรมท่ีไม่ได้สร้างชีวิตและสนัติสุขให้แก่

มนุษย์ แตเ่ป็นวฒันธรรมแห่งความตาย (culture of death)2  โดยเฉพาะต่อคนท่ีด้อยโอกาส

                                                 

 
1

 หนังสือพิมพ์สยามรัฐ คอลัมน์ “หมุนตามโลก” ฉบบัวันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2553,             

อ้างถึงใน สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์, ระเบียบโลกใหม่ (กรุงเทพฯ, อัมรินทร์พริน้ติง้แอน          
พบัลิสซิ่ง จ ากดั, 2555), 279. 

 2 John Paul II, Encyclical Evangelium Vitae (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 

1995), 95. 

1 



2 

หรือคนยากจน ด้วยภาวการณ์เชน่นีพ้ระสนัตะปาปา จอห์น ปอลท่ี 2 ได้ทรงเรียกร้องในพระสมณลิขิต
เตือนใจ “ข่าวดีแห่งชีวิต” (Evanglium Vitae) ว่าเราควรต้องช่วยกันสร้างและส่งเสริมให้มี
วฒันธรรมแห่งชีวิต (culture of life) ให้มากขึน้ โดยการเคารพและปกป้องชีวิต อนรัุกษ์ธรรมชาติท่ี
เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า มีความรัก ความเมตตา และความเคารพตอ่สิ่งมีชีวิตทัง้มวล เพ่ือเป็น
การตอ่สู้กบัวฒันธรรมแหง่ความตายในยคุปัจจบุนั     

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผลกระทบของกระแสโลกาภิวตัถ์ในสงัคมไทย ท าให้สงัคมไทยปัจจบุนัเปล่ียนไปอย่าง
รวดเร็ว  โดยมีระบบเศรษฐกิจเป็นตวัน าการขบัเคล่ือนและความเจริญทางด้านเทคโนโลยีเป็น
ตวัเร่ง เป็นความเจริญอยา่งรวดเร็วทางด้านวตัถแุตจ่ิตใจไม่ได้รับการพฒันาแตต่รงกนัข้ามกลบั
เส่ือมถอย ดงัปรากฏให้เห็นจากพฤตกิรรมของคนไทยโดยทัว่ไปหมกมุ่นอยู่กบัวตัถ ุความหรูหรา 
ความฟุ่ มเฟือย ยกย่องคนรวยโดยไม่ค านึงว่าความร ่ารวยท่ีได้มานัน้จะได้มาด้วยวิธีการใด ไม่ใส่ใจ
ในเร่ืองศีลธรรมจริยธรรม การคอรัปชัน่เป็นเร่ืองปกติ คนท่ีมีอ านาจก็พยายามใช้ต าแหน่งหน้าท่ี
เพ่ือการเอารัดเอาเปรียบกบัคนท่ีอ่อนแอกว่า ตลอดจนการเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม เอือ้ประโยชน์ตอ่พวกพ้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาคนยากจน ปัญหาความเล่ือมล า้
ทางสงัคมท่ีนบัวนัจะรุนแรงมากขึน้  

 สงัคมไทยในอดีตมีกลไกทางสงัคมคือ บ้าน วดัและโรงเรียน ท่ีเรียกวา่”บวร”3  ท าหน้าท่ี
ในการอบรมเลีย้งดปูลกูฝังคณุคา่ท่ีดีให้แกเ่ดก็และเยาวชน จนสามารถมีหลกัในการด าเนินชีวิต
ของตนในสงัคมได้อย่างเหมาะสม ทัง้ 3 ส่วนเคยเป็นกลไกท่ีส าคญัของสงัคมไทยในอดีตท่ีมี
บทบาทส าคญัในการพฒันาเด็กและเยาวชน ครอบครัวถือเป็นจดุเร่ิมของการพฒันาคณุคา่ท่ีดี
งามแก่สมาชิก เป็นโรงเรียนแห่งแรกท่ีสอนการใช้ชีวิตให้กับสมาชิกก่อนท่ีจะออกมาใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมภายนอก  แต่สถานการณ์ปัจจุบนั เราเห็นว่าครอบครัวได้รับผลกระทบ   
พ่อแม่ไม่สามารถท าหน้าท่ีอบรมบ่มเพาะได้อย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุผลต่างๆ หลายประการ 
สถานการณ์ของวดัก็ประสบกับปัญหาเช่นกัน จากสภาพการณ์ท่ีถูกครอบง าด้วยโลกของวตัถ ุ
เยาวชนไม่สนใจท่ีจะแสวงหาคุณค่าแห่งความดีงามในทางศีลธรรมหรือคุณค่าทางจิตใจ แต่
สนใจเฉพาะคณุค่าท่ีจบัต้องได้ทางวตัถุ อนัเป็นความสบัสนในคณุค่าท่ีกลายเป็นปัญหาใหญ่

                                                 

 3 กองแผนงานมหาวิทยาลยัเทคโนโลย่ีพระจอมเกล้าธนบรีุ, “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน
องค์กรแห่งการเรียนรู้ในชุมชน. เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 
air.or.th/AIR/doc/Present_17. 
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ส าหรับเยาวชนในยคุปัจจบุนั จึงเห็นว่าด้วยสภาพการณ์เช่นนีโ้รงเรียนถือว่าเป็นกลไกสดุท้าย
ของสงัคมท่ีต้องรับหน้าท่ีในการอบรมบม่เพาะช่วยพฒันาเยาวชนให้มีคณุภาพ ด้วยเหตผุลว่า 
เยาวชนทกุคนต้องไปโรงเรียน  
 คริสตศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่พระธรรมค าสอนในประเทศไทยพร้อมๆ กับบรรดาผู้ เผย
แผ่ธรรมชาวตะวนัตก (Missionary) ท่ีเข้ามาและได้น าวิทยาการสมยัใหม่เข้ามาด้วย  โดยเน้น
การท างานด้านการพัฒนามนุษย์ด้วยการให้การศึกษาในรูปแบบของโรงเรียนคาทอลิก ให้
การศษึาแก่เดก็ด้อยโอกาสและเยาวชนท่ียากไร้ ตลอดหลายทศวรรษท่ีผ่านมาโรงเรียนคาทอลิก
ยังคงมุ่งมั่น ท่ีจะต้องท าพันธกิจนี อ้ย่างต่อ เ น่ืองในสังคมไทย จนท าใ ห้ในปัจจุบันมี
สถาบนัการศึกษาคาทอลิกกระจายอยู่ทัว่ประเทศไทยเป็นจ านวนมากพร้อมๆ กบัพนัธกิจด้าน
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกท่ีด าเนินไปอย่างต่อเน่ือง4 แม้จะต้องเจอกับปัญหาต่างๆ มาย
ทัง้ปัญหาภายในโรงเรียนเอง และปัญหาด้านพนัธกิจการศึกษาท่ีโรงเรียนคาทอลิกจะต้องก้าว
ผา่น อนัเป็นความท้าทายใหม่ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั 
 บทบาทท่ีส าคญัของโรงเรียนคาทอลิก คือ การพฒันาเด็กให้มีความรู้คูค่ณุธรรม เพราะ
น่ีคืออตัลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิก ท่ีต้องได้รับการแสดงเป็นจดุเน้นท่ีโดดเด่นจากผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกทกุคน ทัง้ผู้ก าหนดนโยบายและส่วนท่ีเก่ียวข้อง
กับการบริหาร มิติทางด้านศาสนาท่ีเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดคุณธรรมจึงไม่ได้เป็นเพียง
ส่วนประกอบส่วนหนึ่งของการบริหารโรงเรียนคาทอลิกเท่านัน้ แต่ต้องเป็นแก่นส าคญัของชีวิต
และเป็นพันธกิจหลักท่ีไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้5 เป็นการพัฒนาท่ีออกมาจากภายในตัว
มนษุย์ท่ีตรงกบัธรรมชาตแิละความต้องการของมนษุย์   

ปัญหาของการวิจัย 
 ปัญหาด้านอตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิกเป็นปัญหาท่ีกลา่วถึงใน สมณสาส์น “การศกึษา
ในปัจจบุนัและในอนาคต :ฟืน้ฟูความกระตือรือร้นขึน้ใหม่ (Educating Today and Tomorrow. 
A Renewing Passion) อันเป็นความท้าทายต่อโรงเรียนคาทอลิกในยุคปัจจุบนั ท่ีมองว่า 

                                                 

 
4
  โรเบิร์ต  กอสเต, ประวัติการเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามและลาว (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2549), 47. 
5
  The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious Dimension 

of Education in a Catholic School: guidelines for reflection and renewal (Rome: 
Libreria Editrice Vaticana, 1988), No. 47. 
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โรงเรียนคาทอลิกบางแห่งไหลตามกระแส ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก 
เอกลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกเปล่ียนไป เพราะผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกบางแห่งไม่ได้มอบ
คณุค่าพระวรสาร (Gospel) ให้แก่นักเรียนแต่มอบสิ่งอ่ืนแทน ด้วยเหตุนีจ้ึงมีข้อเสนอแนะว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกจะต้องท างานด้วยแรงจงูใจจากคณุคา่พระวรสาร ต้องเป็นผู้ ท่ีได้รับ
การหล่อหลอมอบรมโดยวิธีการสอนแบบคริสต์ และต้องท างานสอดคล้องกับแผนงาน
การศึกษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก ไม่ใช่เป็นผู้ ท่ีจะถูกจูงใจได้ง่ายด้วยผลประโยชน์เฉพาะ
หน้า หรือจากสิ่งท่ีขายได้ง่ายๆ ทางวตัถ ุ
 นอกจากนี ้ปัญหาวิกฤติด้านคณุคา่เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ีส าคญัในโรงเรียนคาทอลิก ซึ่ง
กล่าวถึงในเอกสาร “ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” ของสภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ท่ีพบว่า โรงเรียนคาทอลิกก าลงัเผชิญกับปัญหาด้านวิกฤติคณุค่าท่ี
เกิดขึน้ในหมูน่กัเรียนและบคุคลทัว่ไป เน่ืองจากกระแสบริโภคนิยม วตัถนุิยม และสขุนิยมท าให้
เกิดค่านิยมท่ีผิดๆ และลดคุณค่าด้านศีลธรรมจริยธรรม ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักต่อเด็ก
นกัเรียนท่ีเรียนอยูใ่นโรงเรียนคาทอลิก ซึง่เป็นความยากล าบากของโรงเรียนคาทอลิกท่ีจะอบรม
สัง่สอนนกัเรียนให้เจริญชีวิตทวนกระแสโลก โดยเลือกคณุคา่ท่ียัง่ยืนทางจิตใจท่ีไม่ไหลไปตาม
กระแสวตัถ ุอนัเป็นการเจริญชีวิตท่ีจะน าไปสูค่วามสขุท่ีแท้จริง    
 อย่างไรก็ตาม ยงัมีปัญหาภายในโรงเรียนคาทอลิกเอง ท่ีปรากฏอยู่ในเอกสารงานวิจยั 
“ก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก” ซึง่พบวา่โรงเรียนคาทอลิกในปัจจบุนัก าลงัสบัสน
ในด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก การบริหารโรงเรียนท่ีขาดทิศทางท่ีชดัเจนจากแนวทางค า
สอนของพระศาสนจักรคาทอลิก ก่อให้เกิดปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อ "พันธกิจของโรงเรียน
คาทอลิก" โรงเรียนคาทอลิกหลายๆ แห่งไหลไปตามกระแสสงัคม เน้นการแข่งขนัด้านวิชาการ
เพ่ือช่ือเสียง ถกูสงัคมมองวา่จ ากดัโอกาสในการให้การศกึษาด้วยปัจจยัทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
ท าให้โรงเรียนเป็นธุรกิจการศึกษา เน้นด้านวิชาการมากกว่าการอบรมด้านศีลธรรมจริยธรรม  
ลืมอัตลักษณ์ท่ีแท้จริงของตนเอง จนถูกมองว่าเป็นโรงเรียนของคนรวยหรือโรงเรียนของชน
ชัน้สงู6 สิ่งเหลา่นีเ้ป็นสภาพของโรงเรียนคาทอลิกท่ีก าลงัประสบอยู่ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรง
ตอ่คณุภาพการศกึษาของโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก   

                                                 

 6 สภาการศกึษาคาทอลิกแหง่ประเทศไทย, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษา

คาทอลิก ปี ค.ศ. 2012-2015 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพม์อสัสมัชญั, 2555), 9. 
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 สอดคล้องกบัผลการศกึษาของสภาการศกึษาคาทอลิกในเร่ือง “บทบาทและศกัยภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย” ท่ีระบวุา่จดุอ่อนของโรงเรียนคาทอลิกคือระบบการศกึษา
ไทยยงัไมมี่การวดัผลทางด้านคณุธรรมและจริยธรรมท่ีชดัเจน  สง่ผลให้ตวัชีว้ดัในด้านการอบรม
ทางจิตใจไม่ชดัเจนเท่าท่ีควร เพราะส่วนใหญ่ให้ความส าคญักบัการวดัผลทางด้านวิชาการท่ีมี
ระบบการวดัผลท่ีชดัเจนกว่า และผลการศกึษายงัระบุอีกว่า  ปัญหาการขาดแคลนบคุลากรท่ีมี
คุณภาพเป็นต้นผู้ บริหารท่ีมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  ยังคงเป็น

ปัญหาใหญ่ในโรงเรียนคาทอลิก 7 สอดคล้องกบั สริุนทร์ จารย์อปุการท่ีระบใุนงานวิจยั เร่ืองการ

จดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกพบว่า ผู้บริหาร
หลายคนในโรงเรียนคาทอลิกยงัขาดความรู้ความเข้าใจในอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพนัธกิจทางด้านการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกจะต้องได้รับการ
พิจารณาทบทวนใหม่ เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนไป  พร้อมทัง้ตอบสนองต่อ
ความคาดหวงัด้านคณุภาพของผู้ปกครองและศิษย์เก่าท่ีต้องการให้โรงเรียนคาทอลิกมีลกัษณะ
ดงันี ้1) มุ่งเน้นการสอนเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม สอนคุณธรรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทาง
วิชาการ  2) มีบคุลากรท่ีมีคณุธรรมสงู เอาใจใส่ ทุ่มเทในการดแูลนกัเรียน และปฏิบตัิตอ่เด็กทกุ
คนอย่างเสมอภาค(ครู/อาจารย์/พนักงาน) 3) มีการสอนเร่ืองการอยู่ร่วมกันในสังคม การ
เสียสละ การเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ การแบ่งปัน และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยใช้โรงเรียนเป็น

สนามในการบม่เพาะก่อนท่ีจะออกมาเจริญชีวิตในสงัคมภายนอก8 
 ด้วยเหตุนี ้ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา "การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก" เพ่ือท าความเข้าใจว่า การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม    
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกคืออะไร และจะมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้อย่างไร  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ
ความเป็นจริงของโลกปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว   
 

                                                 

 7 สภาการศกึษาคาทอลิก, บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

(กรุงเทพฯ: จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั, 2557), 9. 

 8 สภาการศกึษาคาทอลิก, บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 
(กรุงเทพฯ: จีเอฟเค มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั, 2557), 22. 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือทราบการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

 2.  เพ่ือทราบแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

ข้อค าถามของการวิจัย 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการตอบค าถาม 
ผู้วิจยัได้ก าหนดค าถามของการวิจยั ดงันี ้
 1. การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก เป็นอยา่งไร 
 2. แนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิก เป็นอยา่งไร  

สมมตฐิานการวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการหาค าตอบ ผู้วิจยัได้ก าหนดสมมตฐิานของการวิจยัไว้ดงันี ้
 1.  การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกเป็นพหอุงค์ประกอบ 
 2.  แนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิกเป็นพหแุนวทาง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม           
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก  ประกอบด้วยแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกและแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาตามแนว
หลกัค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก การศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาไทย การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21และโรงเรียนมาตรฐานสากล มีรายละเอียดดงันี ้
 1. ค าแถลงของสภาพระสังคายนาวาติกัน ท่ีสองเ ร่ืองการศึกษาแบบคริสต์ 
(Declaration of Christian Education) ประกาศปี ค.ศ. 1965 
 2. สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิก (Congregation for Catholic 
Education) เร่ือง โรงเรียนคาทอลิก (The Catholic School) ประกาศปี ค.ศ. 1977 
 3. สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิก (Congregation for Catholic 
Education) เร่ือง ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยานยืนยนัความเช่ือ (Lay Catholic in 
Schools: Witnessed to Faith) ประกาศปี ค.ศ. 1982 
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 4. สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for Catholic 
Education) เร่ือง มิตด้ิานศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The Religious Dimension 
of Education in a Catholic School) ประกาศปี ค.ศ. 1988 
 5. สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิก (Congregation for Catholic 
Education) เร่ือง โรงเรียนคาทอลิกสู่สหสัวรรษท่ีสาม (The Catholic School on the 
Threshold of the Third Millennium) ประกาศปี ค.ศ. 1997 
 6. สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศกึษาคาทอลิก (Congregation for Catholic 
Education) เร่ือง นกับวชและพนัธกิจในโรงเรียน (Consecrated Persons and their Mission 
in Schools) ประกาศปี ค.ศ. 2002 
 7. แนวคดิในด้านการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก โดยศกึษางานวิจยัระดบัดษุฎีบณัฑิตของ บาทหลวง ดร.สริุนทร์ จารย์อปุการะ 
 8. แนวความคิดการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกของสภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย  ตามแผนอภิบาล ค.ศ. 2010 – 2015 ได้แก่ แผนงานของสภาการศึกษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย เอกสารก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ปี ค.ศ. 
2012-2015 และเอกสารก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ค.ศ. 2014 
 9. แนวคิดการจัดการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย ได้แก่  รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2550 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการ
ศกึษาแห่งชาติ ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2552-2559 แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ 
ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน 
 10. แนวคดิการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 และโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ วิถีสร้างการ
เรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และคูมื่อการ
พฒันาหลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวคิดด้านการการศกึษา
คาทอลิกของนกัการศกึษาทัง้ไทยและตา่งประเทศ 
  ผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมูล หลกัการ แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ จากส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาและการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ซึง่สามารถน ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดของการวิจยั 
ดงัแผนภมูิตอ่ไปนี ้ 
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แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ท่ีมา  : The sacred Congregation for Catholic Education,  Declaration on Christian   

Education(Gravissimum Educationis) (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), 24-28 
 : The Sacred Congregation for Catholic Education, CatholicSchool  (Rome: 
Libreria Editrice Vaticana, 1977), 33-37. 

 
 
 
 
 

การ 
พัฒนา 
คุณภาพ 
การศึกษา
โรงเรียน
คาทอลิก 
ตาม 

อัตลกัษณ์ 
การศึกษา

คาทอลิก 

แนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 

แนวคิดด้านการศึกษาคาทอลิกของ
นักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

-  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แนวคิดด้านการศึกษาของพระ-
ศาสนจักรคาทอลิก  

(สมณกระทรวงเพ่ือการศกึษาคาทอลกิ) 
1. แนวคิดของพระศาสนจัคาทอลิก
สากล 

- ค าแถลงฯ เร่ือง การศกึษาแบบคริสต์ 

- สมณสาสน์ฯ เร่ือง โรงเรียนคาทอลิก, 

ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน, มิติด้าน
ศาสนาของการศกึษาในโรงเรียน
คาทอลิก, โรงเรียนคาทอลิกสู่
สหสัวรรษที่สาม, นกับวชและพนัธกิจ
ในโรงเรียน, การให้การศกึษาร่วมกนั
ในโรงเรียนคาทอลิก, การศกึษาสูก่าร
เสวนาระหวา่งวฒันธรรมในโรงเรียน
คาทอลิก 

2. การจัดการศึกษาของสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย  
        (สภาการศกึษาคาทอลิกฯ) 
- การพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
แผนงานของสภาการศกึษาคาทอลิก
แหง่ประเทศไทย 

- เอกสารก้าวไปข้างหน้าด้วยอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

- เอกสารก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 
 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ไทย   

           (กระทรวงศกึษาธิการ) 
- รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 

- พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 

- แผนการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
- แผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
ที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 
  

การจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกในประเทศไทยตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

(สริุนทร์ จารย์อปุการะ) 
-  การจดัการศกึษาฯ ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ คือ การเงินและ
งบประมาณ การจดัการเรียนการสอน 
การบริหารจดัการ การอภิบาล การ
จดักิจกรรม งานจิตตาภิบาล การ
ก าหนดหลกัสตูร การก าหนดเนือ้หา 
การวางแผน 
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 : The Sacred Congregation for Catholic Education, Lay Catholic in Schools: 

Witnesses to Faith (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1982), No.15-39. 
 : The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious Dimension of 

Education in a Catholic School : guidelines for reflection and renewal (Rome: Libreria 
Editrice Vaticana, 1988), No. 27-30. 
 : The Sacred Congregation for Catholic Education , Consecrated Persons and 

Their Mission in School ( Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2002), No. 18-21. 
 : The Sacred Congregation for Catholic Education, Educating Together in 

Catholic Schools ( Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2007), No. 20-24 
 : The Sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School on the 

Threshold of the Third Millennium (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1997), No. 14-20 
 : The Sacred Congregation for Catholic Education, Educating Today and 

Tomorrow – A Renewing Passion (Vatican: Vatican City, 2557) No. 3(1)(K). 
 : สภาการศึกษาคาทอลิก, ตลอดกาลนิรันดร์ 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย ,  
(กรุงเทพฯ,  อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2558), 20. 
 : สภาการศึกษาคาทอลิก, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
(กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2555), 20-21. 
 : สภาการศึกษาคาทอลิก, “ก้าวต่อไปด้วยอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก”, เอกสารการ
วิจยัโรงเรียนคาทอลิก, 2557, 81. 
 : กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ครุุสภา, 2545), มาตรา 47-51.  
 : แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559. เข้าถึงเม่ือ 23 
พฤศจิกายน 2558, เข้าถึงได้จาก planning.tu.ac.th/images/Download/03Strategy/   
dataStrat4/2_05. 
 : ส านกังานบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ), “แนวทางจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21”, เอกสารเพ่ือใช้ในโครงการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนในโครงการทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21, 2553, 27-61. 
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 : ส านกังานบริหารงานการมธัยมศึกษาตอนปลาย (สพฐ), แนวทางการด าเนินงาน

โรงเรียนมาตรฐานสากล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2553), 3-57. 
 : สุรินทร์ จารอุปการะ, “การจัดการศึกษาคาทอลิกโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก” (ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), บทคดัยอ่. 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายเฉพาะของค าท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้จึงนิยามความหมายของ     
ค าตา่งๆ ในงานวิจยัไว้ได้ดงันี ้
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ภารกิจท่ีท าให้การจดัการศึกษามีคณุภาพ
ตามวตัถปุระสงค์ของพระศาสนจกัรคาทอลิก คือการพฒันามนษุย์ทัง้ครบเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ 
 โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง สถานศึกษาเอกชนท่ีจัดการศึกษาในระดบัการศึกษา         
ขัน้พืน้ฐาน ตามเอกลกัษณ์และปรัชญาการศึกษาคาทอลิก ซึ่งบริหารจดัการโดยสงัฆมณฑล 
หรือคณะนกับวช หรือฆราวาสในนิกายโรมนัคาทอลิก ท่ีมีท่ีตัง้อยู่ในประเทศไทย  ในงานวิจยันี ้
โรงเรียนคาทอลิก  หมายถึง สถานศกึษาเอกชนท่ีจดัการศกึษในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตาม
เอกลักษณ์และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกซึ่งบริหารจัดการโดยสังฆมณฑลท่ีมีท่ีตัง้อยู่ ใน
ประเทศไทย 
 อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง ลกัษณะอนัแสดงถึงการด าเนินงาน
ของโรงเรียนตามหลกัการศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก และเหมาะสมกบับริบทของการจดั
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมีเป้าหมาย จดัการศกึษาตามปรัชญา วิสยัทศัน์ 
และพนัธกิจของการศกึษาคาทอลิก เพ่ือพฒันานกัเรียนสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ครบด้วย
คณุค่าแห่งพระวรสาร  เพ่ือเป็นฐานแห่งการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเป็นเจ้า และ
เป็นสนามเผยแผธ่รรมด้วยกระบวนการศกึษาท่ีสร้างนกัเรียนให้เป็นผู้ มีจิตอาสา ตลอดจนสร้าง
ผู้น าการเปล่ียนแปลงในสงัคม 
  



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องของงานวิจัยเร่ือง “การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก” นี ้ผู้ วิจยัได้ท าการไตร่ตรอง
ศกึษาค้นคว้าแนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาคาทอลิกจากสมณสาส์นทางด้านการศกึษาของพระ-
ศาสนจักรคาทอลิก และศึกษาจากเอกสาร หนงัสือ ต ารา วารสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
อันมีสาระส าคัญซึ่งประกอบด้วย 1) การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก 3) การจัดการ
ศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย โดยมีเนือ้หาดงัตอ่ไปนี ้

การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

ความหมาย 
 การจัดการศึกษา (Educational Management) เราพบค านีใ้นพระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 ใน มาตรา 10  ได้พดูถึงว่า “การจดัการศกึษา”ต้องจดัให้บคุคล
มีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศกึษาขัน้พืน้ฐาน...ด้วยเหตนีุ ้จึงมีผู้ ให้ความหมายค า 
“การจดัการศกึษา” ไว้มากมาย บุญชม ศรีสะอาด และสริุทอง ศรีสะอาด อ้างถึงแนวคิดของ
นกัการศกึษาหลายท่านท่ีกล่าวในเร่ืองนีไ้ว้ เช่น หวน พินธุพนัธ์ ได้กล่าวว่า เป็นการใช้ศาสตร์
และศิลปะเพ่ือน าทรัพยากรต่างๆ มาด าเนินการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ความรู้ ความคิด 
ความสามารถและเป็นคนดี1 เช่นเดียวกับ ภิญโญ สาธร ได้พูดถึงว่า เป็นกิจกรรมต่างๆ ท่ี
บคุคลตา่งๆ  ร่วมกนัท า เพ่ือพฒันาสมาชิกในสงัคมให้ตรงกบัความต้องการของสงัคม กิตติมา 
ปรีดีดิลก ได้เพิ่มเติมเร่ืองกระบวนการศึกษาเล่าเรียนท่ีต้องอาศยั หลักสูตร ครู นักเรียน วัสดุ
อปุกรณ์ ต าราเรียน และอาคารสถานท่ี ตลอดจนการบริหารจดัการ เพ่ือให้ได้ผลผลิตคือผู้ เรียน
ท่ีมีคณุภาพ นิพนธ์ กินนาวงค์ ได้เน้นถึง การด าเนินงานต่างๆ ของผู้บริหารท่ีเน้นการท างาน
ร่วมกนัทัง้ครู ผู้ปกครอง นกัเรียนและประชาชนทัว่ๆ ไป เพ่ือให้ได้บคุคลตรงกบัความต้องการ

                                                           
1 หวน พินธุพนัธ์,  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหารการศึกษา,  เข้าถึงเม่ือ 12 

ธนัวาคม 2556,  เข้าถึงได้จาก facstaff.swu.ac.th/huan/ 
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ของสงัคม เพ่ือให้ได้ผลผลิตนกัเรียนท่ีมีคณุภาพ2  จากค าจ ากดัความในเร่ืองการจดัการศกึษา
ทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีผู้ บริหารทางการศึกษาใช้
ทรัพยากรตา่งๆ เทคนิควิธีโดยใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหาร เพ่ือพฒันาสมาชิกในสงัคม
ให้มีคุณภาพ โดยพัฒนาความสมบูรณ์ทัง้ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
ความสามารถในการเรียนรู้ ทกัษะด้านอาชีพ เพ่ือจะท าให้กลายเป็นบคุคลท่ีสมบรูณ์ 

อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (Identity of Catholic Education) เราสามารถพบค า ”
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” ได้ในกฤษฏีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย คริสตศกัราช 2015 ในข้อท่ี 25 ท่ีกล่าวถึงการศึกษาคาทอลิกว่า สถานศึกษา
คาทอลิกต้อง เป็นแปลงบ่มเพาะคณุคา่ชีวิตตามแนวทางพระวรสาร ท าให้เอกลกัษณ์และอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกปรากฏชดัขึน้3 ซึง่สอดคล้องกบัสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยได้ สรุปความหมายของอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก เป็นกระบวนการพฒันามนษุย์ท่ีใช้
การศึกษา โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีชีวิตและพนัธกิจขององค์พระเยซูเจ้า มีเป้าหมายท่ีจะพฒันา
บคุลิกภาพ เพิ่มพนูวุฒิภาวะสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคณุคา่และมี
ความหมาย มีจิตวิญญาณ จิตใจ สติปัญญา และร่างกายมีดุลยภาพ โดยประกอบด้วย
ลักษณะเด่น 4 ด้านคือ 1) บรรยากาศทางการศึกษา 2) การพัฒนาความเป็นมนุษย์ของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคล  3) ความสมัพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมกบัข่าวดีของพระคริสตเจ้า 4) การ
ให้ความกระจา่งความรู้ทัง้ปวงด้วยแสงแหง่ความเช่ือในศาสนา  

ท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกคือ กระบวนการท่ีผู้บริหารทางการศึกษาใช้ศาสตร์และศิลป์ทางการบริหารทรัพยากร
ต่างๆ  ด้วยระบบบริหารท่ีมีคณุภาพ เพ่ือพฒันานกัเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ด้วย
คณุคา่แหง่พระวรสาร เป็นฐานการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเป็นเจ้า และเป็นสนาม
เผยแผธ่รรมด้วยกระบวนการศกึษาท่ีสร้างนกัเรียนมีจิตอาสา และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงใน
สงัคม 

                                                           
2
 บญุชม ศรีสะอาด และสริุทอง ศรีสะอาดม,  การวิจัยเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 

(กรุงเทพฯ: สวีุริยาสาสน์, 2551), 11-12. 
3 สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, “กฤษฎีกาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัร

คาทอลิกในประเทศไทย.” (เอกสารผลการประชมุสมชัชาใหญ่สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย, 2015). 
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แนวคิดเก่ียวกับการจัดศึกษาตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
 การจัดการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก ด าเนินงานผ่านทางสมณกระทรวง   
เพ่ือการศกึษาคาทอลิก (Congregation of Catholic Education) ซึ่งได้ก าหนดแนวทางในการ
จดัการศึกษาเร่ือยมาตัง้แต่ในอดีต ซึ่งถือว่าเป็นอตัลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิกท่ีผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องในการจดัการศกึษาควรน ามาพิจารณา ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารตา่งๆ ของพระศาสนจกัร
คาทอลิก ดงันี ้  
 1. เอกสารของพระสังคายนาวากันท่ี 2 ช่ือเอกสาร ”การศึกษาอบรมแบบคริสต์” 
(Gravissimun Educationis) ออกในปี ค.ศ. 1965 ในเอกสารเล่มนีไ้ด้สรุปเนือ้หาท่ีส าคญัว่า 
พระศาสนจกัรคาทอลิกในฐานะท่ีได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้าให้ประกาศถึงธรรมล า้
ลึกของการไถ่กู้  (Mystery of Redemption) ต่อมวลมนษุย์ และเพ่ือท่ีจะปฏิบตัิหน้าท่ีดงักล่าว 
จ าเป็นท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกในฐานะมารดาศกัดิ์สิทธ์ิจะต้องค านึงถึงการพฒันามนษุย์ทัง้
ครบซึง่รวมถึงชีวิตฝ่ายโลกด้วย อนัเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า  ดงันัน้ การศกึษาคาทอลิกจึง
เป็นสิ่งท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกใช้เพ่ือพฒันามนษุย์ โดยผา่นทางการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก4 
นอกจากนี ้ยงัมีประเดน็ส าคญัๆ อ่ืนๆ ท่ีเอกสารฉบบันีเ้น้นย า้คือ 
  1.1 สิทธิขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ท่ีจะต้องได้รับการศกึษา 
   มนุษย์ทุกคนท่ีเกิดมาในโลกมีสิทธิท่ีจะได้รับการศึกษา เพราะเป็นไปตาม 
พระประสงค์ของพระเจ้าท่ีจะพัฒนามนุษย์ไปสู่สิ่ง ท่ีสมบูรณ์ การพัฒนานีต้้องค านึงถึง
เอกลกัษณ์เฉพาะของแตล่ะชนชาติ ศาสนา เพศ  และวยั ตลอดจนวฒันธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเขา โดยใช้กระบวนการสอนท่ีเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์อย่างเหมาะสม การศกึษา
จะช่วยสร้างให้บคุคลนัน้ๆ ได้พฒันาสมรรถนะทัง้ด้านร่างกาย  ศีลธรรม และเชาว์ปัญญาท า
ให้เขามีความรับผิดชอบมีวุฒิภาวะในการใช้ชีวิตของตนอย่างมีอิสรภาพ ท่ีจะเลือกคณุค่าท่ี
ถกูต้อง สามารถใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีความสุข  พร้อมทัง้ร่วมมือกนัสรรสร้างสิ่งท่ีดีงาม
ให้แก่สว่นรวม5 
 
 

                                                           
4 The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education (Gravissimum Educationis)  (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), No. 3-4.  
 5  Ibid., No. 6-7.  
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  1.2 การศกึษาคือการพฒันามนษุย์ทัง้ครบ 
   การศึกษาอบรมแบบคริสต์มิได้มุ่งสร้างให้ผู้ เ รียนมีวุฒิภาวะทางด้าน
ร่างกายเท่านัน้ แต่ยงัช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาความเช่ือของตนในทางศาสนาด้วย ท า
ให้พวกเขาได้บรรลุถึงเป้าหมายชีวิตของแต่ละคนตามความประสงค์ของพระเจ้า ท าให้พวก
เขาเป็นมนุษย์ใหม่ ได้รับการพัฒนาความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ในองค์พระเยซูคริสตเจ้า  
สามารถเจริญชีวิตในพระศาสนจกัรคาทอลิกโดยตะหนกัถึงบทบาทของตนเองท่ีจะต้องเจริญชีวิต
ให้เป็นประจกัษ์พยาน (witness) ถึงความหวงัและความเช่ือท่ีมีอยู่ในตวัเขา และพร้อมท่ีจะมี
สว่นร่วมพฒันาโลกตามแบบองค์พระเยซูคริสตเจ้า6 
  1.3 ครอบครัวคือโรงเรียนแหง่แรก 
   ความส าคัญของครอบครัวท่ีจะช่วยปลูกฝังคุณธรรมท่ีจ าเป็นแก่เด็กๆ      
เป็นหน้าท่ีท่ีส าคญัของพ่อแม่ท่ีจะเป็นครูคนแรกส าหรับลูก การสร้างบรรยากาศแห่งความรัก 
ความศรัทธาต่อพระเจ้าและต่อเพ่ือนพ่ีน้องช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกๆ  ได้รู้จักสิทธิและ
หน้าท่ีของตน เพ่ือพร้อมท่ีจะอยู่ร่วมกันในสังคมและในพระศาสนจักรต่อไป สิ่งเหล่านีเ้ป็น
หน้าท่ีของทกุภาคส่วนประชาสงัคมต้องช่วยกนัส่งเสริมและถือว่าเป็นพนัธกิจท่ีส าคญัของพระศา
สนจกัรคาทอลิกท่ีจะเน้นบทบาทและความส าคญัของครอบครัว ท่ีจะเป็นสถานท่ีถ่ายทอดชีวิต
แห่งความเช่ือต่อองค์พระคริสตเจ้าให้แก่บุคคลในครอบครัวโดยผ่านทางการใช้ชีวิตร่วมกัน 
ด้วยเหตนีุ ้บทบาทของพ่อแม่จึงมีความส าคญัต่อการพฒันาชีวิตของลูก และถือเป็นหน้าท่ีท่ี

ส าคญัของพอ่แมอี่กประการหนึง่ท่ีจะต้องหาโรงเรียนท่ีมีคณุภาพให้แก่ลกูๆ ของตนด้วย7 
  1.4 โรงเรียนคาทอลิกคือเคร่ืองมือของพระศาสนจักรคาทอลิกในการพัฒนา
มนษุย์ 
   พระศาสนจกัรคาทอลิกใช้โรงเรียนเพ่ือท าให้พนัธกิจการพฒันามนุษย์ของ
พระคริสตเจ้าส าเร็จ เป็นการพฒันาทกัษะในด้านการตดัสินใจเลือกได้อย่างถกูต้อง ช่วยให้มี
การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรม สง่เสริมความส านกึในคณุคา่ของชีวิตและเตรียมความพร้อม
สู่ความรับผิดชอบในด้านการงานอาชีพตอ่ไป  สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้เม่ือโรงเรียนคาทอลิกมี

                                                           

 6  The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education (Gravissimum Educationis)  (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), No. 8-
10. 
 7  Ibid., No. 23-26.  
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ลกัษณะพิเศษคือ มีการเรียน “วิชาค าสอน” (catechism) เพราะการสอนค าสอนคือการท าให้
ความเช่ือในพระเยซูเจ้าเข้มแข็งและชดัเจน น าไปสู่ความเข้าใจในชีวิตและพันธกิจขององค์   
พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งจะส่งผลก่อให้เกิดความส านึกของการเป็นคริสตชนท่ีจะต้องแบ่งปัน   
ความรักและความดีของพระเจ้าสู่บคุคลรอบข้าง นอกจากนี ้บรรยากาศท่ีเต็มไปด้วยอิสรภาพ  
ความรักและความดีท่ีเกิดจากการใช้ชีวิตร่วมกนัในโรงเรียนคาทอลิก จะมีส่วนช่วยให้บรรดา

เยาวชนได้เตบิโตในความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ขึน้ในทกุมิติ8 
  1.5 ความร่วมมือของทกุฝ่ายในพนัธกิจด้านการศกึษา 
   บทบาทของสมาชิกทัง้มวลของพระศาสนจกัรคาทอลิกคือ พระสงฆ์ นกับวช
ชาย-หญิง และฆราวาส ต้องอุทิศตนร่วมมือกันท างานด้านการศึกษาในโรงเรียนและ
สถาบนัการศึกษาทุกประเภทและทุกระดบั มีความวิริยะอุตสาหะต่องานท่ีได้รับมอบหมาย  
เพ่ือพฒันาเด็กนกัเรียนด้วยจิตตารมณ์ของพระคริสตเจ้า(Spirit of Christ)โดยอาศยัวิธีการ
สอนท่ีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือพฒันาทางด้านวิชาการอนัส่งผลดีตอ่พระศาสนจกัรคาทอลิกและต่อ
โลกทัง้มวล9 
   จึงเห็นได้ว่า เอกสารค าประกาศของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 2 เ ร่ือง
การศกึษาแบบคริสต์ (Declaration on Christian Education) เป็นเอกสารท่ีส าคญั ถือได้ว่า
เป็นการก าหนดแนวทางท่ีชดัเจนถึงบทบาทและหน้าท่ีของการศกึษาคาทอลิก อาจกล่าวได้ว่า
เป็นการก าหนดอัตลักษณ์ครัง้แรกของการศึกษาคาทอลิกอย่างเป็นทางการ อันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผู้ ท่ีเก่ียวข้องได้น ามาพิจารณาไตร่ตรองเพ่ือน าสู่การปฏิบตัิเก่ียวกับในเร่ืองนี ้    
อบับอท (Abbot) ได้สรุปหลกัการพืน้ฐานทางด้านการศกึษาคาทอลิกตามเอกสารสงัคายนา

วาตกินัท่ี 2 ไว้ดงันี ้10  1) มนษุย์ทกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับการศกึษา  2) คริสตชนทกุคนควรได้รับ
การศกึษาแบบคริสต์  3) บิดามารดาคือผู้ ให้การอบรมคนแรกแก่บุตรของตน 4) โรงเรียนมี
บทบาทส าคญัในด้านการศกึษาของพระศาสนจกัร  5) ครูคือกระแสเรียกหนึ่ง  6) บิดามารดา

                                                           
8 The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education (Gravissimum Educationis)  (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), No. 11-
14.  

9 Ibid., No.36. 
10 Abbot, W, (ed), Declaration on Christian Education: The Documents of 

Vatican II, (London: Geoffrey Chapman, 1966), 637-655. 
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มีสิทธิ หน้าท่ีท่ีจะให้การศึกษาแก่บุตรของตน  และสามารถเลือกโรงเรียนได้อย่างอิสระ         
7) พระศาสนจักรต้องตระหนักถึงความส าคัญในการสอนศาสนาและศีลธรรมแก่เด็กๆ          
8) ในโรงเรียนคาทอลิกควรสร้างสภาพแวดล้อมด้วยจิตตารมณ์พระวรสารแห่งเสรีภาพและ
ความรัก 9) โรงเรียนคาทอลิกต้องด าเนินการตามแนวทางของพระศาสนจกัรคาทอลิก แตก็่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตามความต้องการของท้องถ่ิน  10) พระศาสนจกัรห่วงใยถึงโรงเรียนท่ีอยู่ใน
ระดบัสูงกว่าระดบัขัน้พืน้ฐานด้วย  11) พระศาสนจักรตระหนักถึงคุณค่าของคณะวิชาทาง
ศาสนา 12) ควรมีความร่วมมือกนัทกุระดบัในพนัธกิจทางด้านการศกึษาทัง้ ระดบัสงัฆมณฑล 
ระดบัชาติและระดบันาๆ ชาติ สอดรับกบัแนวคิดของ คอร์แนเรีย อาร์ เฟอร์เรรา (Cornelia R. 
Ferreira) ในบทความเร่ืองการศกึษาคาทอลิกคืออะไร โดยท่านได้ระบถุึงหลกัการของการเป็น
ศึกษาคาทอลิกไว้ 11 อย่างท่ีส าคัญคือ 1) เป้าหมายเพ่ือแนะน ามนุษย์ให้เจริญชีวิตเพ่ือ
ความสขุท่ีเท่ียงแท้ 2) ผลิตบคุคลท่ีเจริญชีวิตท่ีรู้จกัเลือกว่าอะไรถกูผิด  3) ปฎิบตัิตามค าสอน
ของพระศาสนจกัรคาทอลิก 4) เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการอบรม 5)ได้รับการ
สนบัสนนุจากรัฐ  6) ธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิกประสานงานกบัครอบครัวและพระศาสนจกัร
คาทอลิกในการอบรม 7) หลกัสตูรสง่เสริมการเรียนรู้ศาสนา 8) ครูเป็นแบบอย่างของความเช่ือ
ทางศาสนา 9) นักเรียนมีระเบียบในการเจริญชีวิต 10) เน้นการอบรมท่ีเหมาะสมกับความ
แตกตา่งระหวา่งเพศ  11) ให้การศกึษาในเร่ืองเพศอยา่งถกูต้องในเชิงสร้างสรรค์ 
 2. สมณสาส์น “โรงเรียนคาทอลิก” (The Catholic School) 
  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกในปี ค.ศ. 1977 เอกสารฉบบันีพ้ยายามขยายความถึง
ลักษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิกให้ชัดขึน้  โดยเน้นให้เห็นว่า คุณค่าของการศึกษา
คาทอลิกท่ีเป็นลักษณะเฉพาะซึ่งปรากฏอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกคือการเผยแผ่พระธรรม 
(Evangelization)  ในเอกสารฉบบันีจ้ึงเรียกร้องให้ทกุคนท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบและเก่ียวข้องกับ
การศึกษาในโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง ครู เยาวชน และผู้บริหารโรงเรียนให้พวกเขา
เหลา่นัน้ได้ระดมทรัพยากรรวมทัง้สรรพก าลงัและปัจจยัด้านตา่งๆ ทัง้หมด เพ่ือพนัธกิจนีจ้ะได้

ส าเร็จ อนัจะน าประโยชน์ตอ่สงัคมและมนษุยชาติ11 
 3. สมณสาส์น “ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน” (Lay Catholic in Schools) 

                                                           
11 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School, 

(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1977), No. 2-4. 



17 

  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกมาในปี ค.ศ. 1982 ในเอกสารเล่มนี ้ ได้พยายามชีใ้ห้เห็น
บทบาทและหน้าท่ีท่ีส าคัญของบรรดาฆราวาสคาทอลิกท่ีท างานอยู่ในโรงเรียน ทัง้ท่ีเป็น
โรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนทั่วไป โดยบรรดาฆราวาสเหล่านีอ้าจท าหน้าท่ีเป็นครู  
ผู้อ านวยการ  ผู้บริหาร หรือบคุลากรทางการศกึษา ฯลฯ โดยเน้นย า้ว่า ฆราวาสคาทอลิกต้อง
แสดงให้เห็นถึง คุณลกัษณะเฉพาะของกระแสเรียก(Vocation) การเป็นฆราวาสคาทอลิกท่ี
ต้องเจริญชีวิตท่ีเป็นประจกัษ์พยาน (Witness) แห่งความเช่ือต่อพระเจ้าในสภาพแวดล้อม

ทางด้านการศกึษาเพราะน่ีคือ การร่วมงานกบัพระเป็นเจ้าในกระบวนการพฒันามนษุย์12 
 4. สมณสาส์น “มิตด้ิานศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก” (The Religious 
Dimension in Catholic School) 
  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกมาในปี ค.ศ.1988 โดยเอกสารเล่มนีเ้น้นย า้อีกครัง้ถึง
ลกัษณะพิเศษท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก คือการสอนศาสนาในโรงเรียนถือ
เป็นการสร้างพืน้ฐานคณุคา่คณุธรรมจริยธรรมท่ีถูกต้องให้กบับรรดาเยาวชนท่ามกลางสงัคม
โลกท่ีมีความสบัสนในด้านคุณค่าในปัจจุบนั เพราะความคิดท่ีเก่ียวกับความจริง ความงาม
และความดีดเูหมือนเป็นสิ่งท่ีคลมุเครือไมช่ดัเจน ท าให้เยาวชนในปัจจบุนัเกิดความสบัสนและ
หลงไป การศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีมิติทางด้านศาสนาและศีลธรรมจะช่วยสร้างระบบ
ความคดิให้กบัเยาวชนในการตดัสินใจเลือกคณุคา่ท่ีถกูต้อง อนัจะท าให้พวกเขาสามารพฒันา

คณุคา่เหลา่นีใ้ห้เป็นแนวทางในการเจริญชีวิตท่ีดีงามตอ่ไปได้13 
 5. สมณสาส์น “โรงเรียนคาทอลิกก าลังเข้าสู่สหัสวรรษท่ีสาม” (The Catholic 
School on the Threshold of the Third Millennium) 
  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกมาในปี ค.ศ. 1997 โดยเอกสารฉบับนีพ้ยายามเน้นถึง 
การศึกษาคาทอลิกท่ีจะต้องพบกับความท้าทาย (challenges ) ใหม่ๆ จากสถานการณ์ของ
โลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงในช่างเวลาท่ีก าลงัเข้าสู่สหสัวรรษท่ีสาม (third millennium) เช่น 
วิกฤตการณ์ทางด้านคณุค่า (values) การอพยพของผู้คนขนาดใหญ่ ก่อให้เกิดสภาพความ

                                                           
12 The Sacred Congregation for Catholic Education, Lay Catholic in 

Schools: Witnesses to Faith (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1982), No. 4.  
13 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious 

Dimension of Education in a Catholic School : guidelines for reflection and renewal 
(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No. 2-4. 
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หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม จริยธรรมและศาสนา จากสภาพเช่นนี ้ความเช่ือในทาง
ศาสนาท่ีเคยเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของมนษุย์ก าลงัถกูลดความส าคญัลง ฯลฯ ด้วยเหตนีุ ้ 
โรงเรียนคาทอลิกจะต้องเป็นความหวงั เป็นสถานท่ีท่ีเตรียมความพร้อมแก่เยาวชน โดยการยืน
หยัดถึง อตัลกัษณ์ของตนเองให้เด่นชดัมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือ นั่นคือการด าเนินงาน
ทางด้านการศึกษาท่ีมุ่งพฒันามนุษย์ตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า ท าให้การศึกษาเป็นงาน

บริการแหง่ความรักท่ีจะรับใช้สงัคมและมนษุยชาติ14 
 6. สมณสาส์น “นักบวชและพนัธกิจในโรงเรียน” (Consecrated Persons and 
their Mission in Schools) 
  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกในปี ค.ศ. 2002 เอกสารเล่มนีไ้ด้พดูถึงบรรดานกับวชชาย-
หญิงท่ีเป็นผู้ มีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษา  โดยมีเป้าหมายเ พ่ือให้นักบวชได้ใช้เป็น
แนวทางในการไตร่ตรองงานของตนในโรงเรียนท่ีมีพระกระแสเรียก (Vocation) ท่ีจะต้องเจริญ
ชีวิตของตนเพ่ือเป็นประจักษ์พยาน  (Witness) ถึงพระคริสตเจ้าโดยผ่านทางงานด้าน
การศึกษา ด้วยบทบาทของการเป็นครูหรือผู้สอนความจริง  ซึ่งเป็นภารกิจแห่งการประกาศ
ขา่วดีของ    พระคริสตเจ้าในโรงเรียน15 
 7. สมณสาส์น “การให้การศกึษาอบรมร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก” (Educating 
together in Catholic School) 
  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกในปี ค.ศ. 2007 โดยเอกสารเล่มนีพ้ระศาสนจกัรคาทอลิก   
มีจุดมุ่งหมายต้องการจะเน้นให้เห็นถึงงานอภิบาลของพระศาสนจกัรท่ีทัง้พระสงฆ์ นกับวช
ชาย-หญิงและฆราวาสจะต้องร่วมมือกันท างานในพนัธกิจทางด้านการศึกษาของพระศาสน
จกัร  โดยชีใ้ห้เห็นลกัษณะท่ีเป็นพืน้ฐานร่วมกนัของพระสงฆ์นกับวชและฆราวาส 3 ประการใน
พันธกิจด้านการศึกษาคือ  จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกัน (communion) การมี

                                                           
14 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School on 

the Threshold of the Third Millennium (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2002), No.1-8. 
15  The Sacred Congregation for Catholic Education, Consecrated Persons 

and Their Mission in School (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2002), No. 1- 4. 
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จดุมุง่หมายท่ีจะสร้างความเป็นหนึง่เดียวกนัให้เกิดขึน้ และการเปิดใจท่ีมีตอ่กนัอนัเป็นผลมาจาก

จิตตารมณ์ของความเป็นหนึง่เดียวกนั16 
 8. สมณสาส์น “การศึกษาสู่การเสวนาระหว่างวัฒนธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” 
(Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools) 
  สมณสาส์นเล่มนีอ้อกมาในปี ค.ศ. 2013 โดยเน้นให้เห็นถึงปรากฏการณ์ 
(Phenomenon) ใหม่ๆ ท่ีเกิดขึน้ในยุคปัจจุบัน  สังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
(Multicultural Society) ท่ีมาพร้อมๆ กับกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ซึ่งการศึกษา
คาทอลิกจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีจะช่วยหาวิ ธีการสอนใหม่ๆ เพ่ือเตรียมชีวิตผู้ คนเข้าสู่
สภาพการณ์เชน่นี ้ดงันัน้การเปิดตวัเองสู่วฒันธรรมอ่ืนๆ โดยไม่สญูเสียอตัลกัษณ์ของตน การ
เคารพให้เกียรติวัฒนธรรมท่ีแตกต่าง  โรงเรียนจะต้องเป็นสถานท่ีช่วยสอนให้เยาวชนน าทัง้
ทฤษฎีและปฏิบัติไปก่อให้เกิดองค์ความรู้ท่ีมีคุณค่าสูงกว่าต่อวัฒนธรรมของผู้ อ่ืนและของ
ตนเอง  ทัง้หมดนีคื้อการเสวนา (Dialogue) กบัวฒันธรรม ท่ีจะต้องได้รับการสอนในโรงเรียน

คาทอลิกอยา่งจริงจงั17 
 9. สมณสาส์น “การศึกษาในปัจจุบันและในอนาคต ฟื้นฟูความกระตือรือร้นใหม่ 
(Educating today and Tomorrow – A Renewing Passion)” 
  สมณสาส์นเลน่นีเ้ป็นเอกสารเพ่ือการไตร่ตรองเตรียมการประชมุสมชัชาใหญ่ของ
พระศาสนจกัรคาทอลิกสากลในเร่ืองการศกึษาคาทอลิก ออกในปี พ.ศ. 2558 การไตร่ตรองนี ้
มีประเด็นต่างๆ  อนัเป็นความท้าทายของการจดัการศึกษาคาทอลิกในปัจจุบนัดงันี ้1) ความท้า
ทายด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ท่ีต้องแสดงออกให้ชดัเจน 2) ความท้าทายด้านแนวคิด
ชมุชนการศกึษา (Educational Community) และด้านการเสวนา (Dialogue) ท่ีต้องเน้นการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่ายท่ี 3) ความท้าทายด้านสงัคมการเรียนรู้ท่ีไมมี่ขอบเขต จ าเป็นต้องสอนการ
ตัดสินใจเลือกคุณค่าส าหรับการเจริญชีวิตท่ีถูกต้องให้แก่นักเรียน 4) ความท้าทายด้าน
การศกึษาท่ีมีการบูรณาการ ต้องบูรณการองค์ความรู้และคณุค่าแห่งพระวรสารเข้าด้วยกัน      

                                                           
16  The Sacred Congregation for Catholic Education, Educating Together in 

Catholic Schools (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2007), No. 1-7. 
17 The Sacred Congregation for Catholic Education, Education to 

Intercultural Dialogue in Catholic school (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2013), 
No. 1-3.  
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5) ความท้าทายด้านเคร่ืองมือและทรัพยากรท่ีมีอย่างจ ากัด  6) ความท้าทายด้านอภิบาล      
ทกุคนท่ีอยูใ่นโรงเรียนต้องได้รับการอภิบาล 7) ความท้าทายด้านการหล่อหลอมเยาวชนในมิติ
ด้านศาสนา 8) ความท้าทายจากสงัคมพหศุาสนาและพหวุฒันธรรม 9) ความท้าทายด้านการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตของครูและกระบวนการฝึกอบรมครู 10) ความท้าทายด้านกฎหมายความเท่า
เทียมกนัภายใต้กฎหมาย  
 
ลักษณะการจัดการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก (Catholic school) 
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกถือเป็นกระบวนการอบรมรูปแบบหนึ่งของ
การศกึษาคาทอลิก  พระศาสนจกัรคาทอลิกให้ความส าคญัมากกบัสถานศกึษาคาทอลิกเป็น
ต้น โรงเรียนคาทอลิก  มีสมณสาสน์ของพระศาสนจักรคาทอลิกท่ีเน้นถึงโรงเรียนคาทอลิก
โดยตรง คือ “โรงเรียนคาทอลิก”  (Catholic School) และโรงเรียนคาทอลิกสู่สหสัวรรษท่ีสาม
(The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium) ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารท่ี
พยายามเน้นให้เห็นถึงอตัลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีความแตกต่างจากโรงเรียน
ทัว่ๆ ไป  โดยมีเนือ้หาหลกัๆ ดงันี ้
 1. หลกัการของการศกึษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิก 
  โรงเรียนคาทอลิกเป็นสถาบนัการศกึษาท่ีให้การศึกษาอบรมเพ่ือพฒันานกัเรียน
ให้เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ครบในทกุมิติ ทัง้ด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ จิตวิญญาณ สงัคม 
และอารมณ์ โดยมีพืน้ฐานจากการเลียนแบบชีวิตและพันธกิจขององค์พระเยซูคริสตเจ้าท่ี

พระองค์เป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  (Perfect Man)18 เป็นพนัธกิจแห่งความรักขององค์พระเยซู 
คริสตเจ้าท่ีโรงเรียนคาทอลิกได้แสดงออกมาในนามของพระศาสนจักรในลักษณะของงาน
ทางด้านการศกึษาอบรม 
 2. สภาพความเป็นจริงของโรงเรียนคาทอลิก 
  การพฒันาของโลกในยคุโลกาภิวตัน์ (Globalization) สง่ผลกระทบก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทัง้ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สงัคมและวฒันธรรมอย่างมาก ก่อให้เกิดผลกระทบ
อยา่งรวดเร็วและเป็นวงกว้างทัง้ด้านบวกและด้านลบ โดยมีการพฒันาทางเทคโนโลยีและการ
ส่ือสารเป็นตวัเร่ง (Hi-technology) ในด้านบวกช่วยให้ประชาชนและวฒันธรรมตา่งๆ ได้มี

                                                           
18  The Sacred Congregation for Catholic Education, Catholic school (Rome: 

Libreria Editrice Vaticana, 1977), No. 35. 
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โอกาสพบปะกนัมากขึน้จนเกิดวฒันธรรมใหม่ๆ  ขึน้มาในสงัคม  ซึ่งบางทีก็ก่อให้เกิดผลในด้าน
ลบกลายเป็นความอยุติธรรม ไม่เท่าเทียมกัน ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ สิ่งเหล่านี ้            

พระสนัตะปาปา จอห์น ปอลท่ี 2 ได้ทรงเรียกว่าเป็นวฒันธรรมแห่งความตาย (Culture of Death)19  

หรือวิกฤตในด้านคณุคา่  อนัเป็นอนัตรายท่ีก าลงัคกุคามมนษุยชาติอยู่ในขณะนี ้ซึ่งอาจส่งผล
ไปถึงโรงเรียนคาทอลิกด้วยเช่นกัน เพราะด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพของ
โรงเรียนคาทอลิก  อาจเป็นสถานท่ีท่ีแสวงหาผลประโยชน์ในด้านต่างๆ จนลืมหน้าท่ีในด้าน
การศึกษาและผู้ ได้รับผลกระทบในเร่ืองนีม้ากท่ีสุดคือบรรดาเยาวชนท่ีพวกเขายังขาดวุฒิ

ภาวะ20 
  หน้าท่ีของโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ของการศกึษาคาทอลิก มีหน้าท่ีหลกั 
ในการหล่อหลอมเยาวชนให้มีทักษะของการวิพากษ์สงัคม สามารถใช้ทกัษะทางปัญญาใน       
การวิเคราะห์ สงัเคราะห์และเลือกคณุคา่ท่ีเหมาะสมในการพฒันาตนเองตามแบบอย่างองค์      
พระเยซูคริสตเจ้า การศกึษาในโรงเรียนคาทอลิกจงึเป็นการเตรียมประชาชนให้สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมโลกอย่างรู้เท่าทัน ในเร่ืองนีส้มณสาสน์โรงเรียนคาทอลิกระบุไว้ว่า  “โรงเรียน
คาทอลิกมีหน้าท่ีเฉพาะในการหล่อหลอมนักเรียนตามแนวทางคริสตศาสนา ภารกิจนีมี้
ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  เพราะเหตแุห่งความบกพร่องของครอบครัวและสงัคม โรงเรียนรู้ดี
ว่าการรวมความเช่ือเข้ากับชีวิตเป็นกระบวนการการเปล่ียนแปลงชีวิตท่ีต้องใช้เวลายาวนาน  
จนกวา่นกัเรียนจะพฒันาตนเองให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้า เยาวชนต้องถูกสอนให้
รู้จกัแบง่เวลาให้กบัพระเจ้า(มิตด้ิานจิตใจ) พวกเขาต้องเอาชนะความเป็นปัจเจกนิยม โดยต้อง
เจริญชีวิตสมัพนัธ์กับคนอ่ืนๆ ซึ่งเป็นรูปแบบการเจริญชีวิตตามฐานะคริสตชน จะท าให้พวก

เขาอทุิศตนรับใช้พระเจ้าในตวัเพ่ือนพ่ีน้อง และท าให้โลกเป็นท่ีนา่อยูส่ าหรับมนษุย์”21 
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and Their Mission in School (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2002), No. 31.    
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 3. เป้าหมายของการศกึษาอบรมในโรงเรียน 
  เป้าหมายท่ีส าคญัของโรงเรียนคาทอลิกเป็นการพฒันานกัเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์  เพ่ือเตรียมให้พวกเขามีความพร้อมในการท่ีจะเป็นประชากรท่ีดีของพระศาสนจกัร
คาทอลิกและรู้บทบาทและหน้าท่ีของตนในฐานะท่ีเป็นประชากรของมนุษยชาติ ดังนัน้
การศกึษาอบรมในโรงเรียนจงึสอนนกัเรียนให้สามารถด าเนินชีวิตท่ีรู้จกัเลือกสิ่งท่ีมีคณุคา่และ
มีความหมายตอ่ชีวิต อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์สขุตอ่ตนเองและตอ่สว่นรวมอยา่งยัง่ยืน 
 4. กระบวนการศกึษาอบรมนกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิก 
  กระบวนการศึกษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิกเป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้
ตอ่กระบวนการหลอ่หลอมอบรมนกัเรียน การสร้างบรรยากาศในโรงเรียนท่ีเป็นชมุชนแห่งชีวิต 
(Community of Life) ซึ่งรวม บคุคล สถานท่ี เวลา ความสมัพนัธ์กนั การสอน การเรียน และ
กิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนต่างๆ โดยมีแนวทางในการด าเนินการท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพระของ
โรงเรียนคาทอลิก  ดงันี ้
  4.1 ชีวิตและพนัธกิจของพระเยซูเจ้าเป็นรากฐานของกิจกรรมทัง้ปวง   ชีวิตและ
พนัธกิจของพระเยซูเจ้าถือเป็นคณุค่าสูงสุดในคริสตศาสนา ได้รับการบนัทึกอยู่ใน  ”พระวร
สาร” (gospel) ซึ่งเป็นข่าวดีท่ีจะต้องได้รับการประกาศด้วยวาจาและการเจริญชีวิต ดงันัน้ 
การจดัการศกึษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิกจึงต้องน าคณุคา่แห่งพระวรสารให้ปรากฏออกมา
อย่างชดัเจนในกระบวนการเรียนการสอน การศกึษาอบรมรมในโรงเรียนคาทอลิกจึงเป็นการ
เลียนแบบชีวิตของพระเยซูเจ้า ในการฟังเสียงพระเป็นเจ้า (สิ่งสูงสดุ) และน าเอามาเป็นหลัก
ในการด าเนินชีวิตปฏิบตัิภารกิจแห่งความรักตอ่พระเจ้าด้วยความรักท่ีกระท าต่อเพ่ือนพ่ีน้อง
รอบข้าง  ดงัค ากล่าวในสมณสาสน์โรงเรียนคาทอลิกว่า “การไขแสดงของพระคริสตเจ้ามอบ
คณุคา่ใหมใ่ห้กบัชีวิต  ช่วยให้มนษุย์มุ่งน าความคิด  การกระท า  และปณิธานของพระองค์มา
เป็นหลักในการเจริญชีวิต  เป็นความจริงท่ีว่าเม่ือสมาชิกแต่ละคนในโรงเรียนปฏิบตัิคณุค่า
เหล่านีต้่อกันจนกลายเป็นคณุค่า “สากล” (พระวรสาร) แล้ว สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นแรงขบัเคล่ือน

ภายในและเป็นเป้าหมายของการศกึษาในโรงเรียนด้วย”22 
  4.2 มีเป้าหมายท่ีจะพัฒนานักเรียนไปสู่ความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ตาม       
ความประสงค์ของพระเป็นเจ้า  เพราะพระประสงค์ของพระเจ้าคือพฒันาสิ่งสร้างทกุอย่างไปสู่

                                                           
22  The Sacred Congregation for Catholic Education, Catholic school (Rome: 

Libreria Editrice Vaticana, 1977), No. 34. 
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ความสมบูรณ์โดยทางพระเยซูคริสตเจ้า และพระศาสนจกัรท่ีเป็นเคร่ืองมือของพระเยซูได้ใช้
โรงเรียนให้เป็นสถานท่ีในการพัฒนาคุณค่าความเป็นมนุษย์เร่ือยมา ด้วยเหตุนีโ้รงเรียน
คาทอลิกจึงเป็นสถานท่ีท่ีให้การอบรมบ่มเพาะมนุษย์ไปสู่ความสมบูรณ์  โดยอาศัย
กระบวนการแยกแยะและหลอมรวมวัฒนธรรมของนักเรียนจนกลายเป็นคุณค่าท่ีเหมาะสม
ส าหรับการเจริญชีวิต การหล่อหลอมจากการศึกษาท่ีมีคุณภาพของโรงเรียนคาทอลิก ท าให้
นกัเรียนสามารถพฒันาความมีเหตมีุผลในการเลือกคณุคา่  เพ่ือน ามาพฒันาตนจนท าให้เขา
กลายเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  มีความรับผิดชอบ  รู้จักควบคุมตนเองจากภายในได้ จนรู้จัก
ตัดสินใจเลือกและปฏิบัติได้อย่างอิสระสอดคล้องกับมโนธรรม  (Conscious) ของตน สิ่ง

เหลา่นีจ้ะเกิดขึน้ได้เม่ือบคุคลนัน้ท่ีได้รับ23 
  4.3 เน้นการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ ตามความเช่ือของ
คริสต์ศาสนา มนุษย์แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน และมีศกัยภาพไม่เท่ากัน (เทียบ 
มธ.25.14-30) ขึน้อยู่กับพระพรของพระท่ีให้แก่บุคคลนัน้ๆ แต่พระพรหรือความสามารถทุก
อย่างของมนุษย์มีเพ่ือความดีของเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน ดังนัน้การจัดการศึกษาอบรมใน
โรงเรียนคาทอลิกจงึต้องค านงึถึงความแตกตา่งระหว่างบคุคล ท่ีจะต้องมุ่งพฒันานกัเรียนตาม
ศกัยภาพของบคุคลนัน้ๆ ให้เต็มศกัยภาพทัง้ความสามารถทางร่างกาย จิตใจและสติปัญญา 
รวมถึงกระแสเรียกของแต่ละคนด้วย สมณสาสน์“โรงเรียนคาทอลิก” เน้นย า้ในเร่ืองนีว้่า 
“ปรัชญาการศึกษาท่ีแท้จริงควรมีพืน้ฐานอยู่บนธรรมชาติมนุษย์ ท่ีแต่ละคนมีศกัยภาพทาง
กายและจิตไม่เท่ากัน  แต่ทุกคนก็ถูกเรียกให้น าพลังนีเ้พ่ือรับใช้สังคมอย่างแข็งขัน ปรัชญา
การศกึษาจะต้องเปิดรับมิตทิางด้านศาสนา ท่ีมองมนษุย์มีอิสระไม่ใช่สมบตัิของรัฐหรือองค์กร
ใดองค์กรหนึ่งท่ีจะถูกจัดการด้วยระบบใดระบบหนึ่งอย่างเดียว ดงันัน้ในกระบวนการศึกษา
อบรมจึงต้องค านึงถึงความแตกตา่งของนกัเรียนแต่ละคนท่ีการศกึษาจะต้องช่วยพฒันาตาม

ศกัยภาพของเขา”24 
    การศกึษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิก  เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลาง เข้าใจและ
ให้ความเคารพนักเรียนอย่างท่ีเขาเป็น  แล้วจึงวางแผนการศึกษาอบรมด้วยวิธีการท่ี

                                                           
23 The Sacred Congregation for Catholic Education, Catholic school (Rome: 

Libreria Editrice Vaticana, 1977), No. 31. 
24 The Sacred Congregation for Catholic Education, The religious Dimension 

of Education in a Catholic school (Rome: Liberia Editrice Vaticana, 1988), No. 63.   
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หลากหลาย เพ่ือให้กระบวนการตา่งๆ ของการศกึษาอบรมจะสามารถชว่ยให้นกัเรียนแตล่ะคน
ค้นพบศกัยภาพของตน เห็นคณุค่าในสิ่งท่ีเขาเป็นและพัฒนาคณุค่านัน้ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ดงั
สมณสาสน์  มิตศิาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิกกล่าวไว้ว่า “โรงเรียนคาทอลิกได้เร่ิม
เอาการเรียนการสอนแบบสหวิทยากร (Interdisciplinary Work) ท่ีวิชาตา่งๆ ท างานประสานกัน 
มาใช้ ซึง่ผลออกมาในเชิงบวก เน่ืองจากปัญหาหลายอย่างไม่สามารถแก้ได้ด้วยวิชาการเพียง
แขนงเดียว เช่นประเด็นเก่ียวกับความเป็นมนุษย์ ครอบครัว สังคมหรือประวัติศาสตร์ 
การศึกษาอบรมในลักษณะนีจ้ึงควรรวมเอาประเด็นทางศาสนาเข้าไปด้วย ด้วยเหตุนี ้
กระบวนการเรียนการสอนท่ีถูกต้อง ครูควรเป็นผู้ เตรียมประเด็นปัญหาอย่างเพียงพอ และ

พร้อมท่ีจะให้นกัเรียนได้พิจารณาไตร่ตรองอยา่งเหมาะสม”25 
  4.4 เน้นการมีส่วนร่วม (Participation) ในกระบวนการศึกษาอบรมและมีวิธี
อบรมท่ีหลากหลาย ในกระบวนการศกึษาอบรมของโรงเรียนคาทอลิกเน้นถึงความร่วมมือของ
นกัเรียน  (Participation) เป็นเร่ืองท่ีส าคญั พวกเขาต้องยอมรับและกระตือรือร้นอย่างแข็งขนั
ท่ีจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการอบรมตนเอง  นักเรียนจะเป็นผู้ปฎิบตัิในการตดัสินใจ
เลือกท่ีจะพฒันาด้วยตวัเอง  พวกเขาจะต้องลงมือกระท าตอบสนองตอ่กระบวนการเรียนการ
สอนด้วยความเข้าใจ มีอิสรภาพในการตดัสินใจ กระบวนการศกึษาอบรมจะด าเนินตอ่ไปไม่ได้
ถ้าหากขาดการมีส่วนร่วมของนกัเรียน ดงันัน้ เม่ือเกิดปัญหาครูหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจะต้อง
หันมาพิจารณาถึงปัจจัยท่ีเก่ียวข้องต่อปัญหาอย่างบูรณการ เช่น ความเก่ียวข้องทางด้าน
จิตวิทยา แนวคิดทางเทววิทยาเร่ืองความโน้มเอียงไปในทางบาป (ตญัหา) ท่ีมีส่วนส าคญัต่อ

ปัญหาในเร่ืองนีด้้วย26  สิ่งเหลา่นี ้เป็นสิ่งส าคญัท่ีจะต้องน ามาพิจารณาในการหาทางแก้ไข 
   นอกจากนี ้ วิธีการศึกษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิกมิใช่มีเพียงการสอนใน
ชัน้เรียนและบทเรียนเท่านัน้ แต่เป็นการมีส่วนร่วมอ่ืนๆ ของนกัเรียนด้วย ทัง้ส่วนตวัและกลุ่ม 
เช่น  การค้นคว้า การท าแบบฝึกหดั กิจกรรมนอกหลกัสตูร การสอบ ความสมัพนัธ์ระหว่างครู
และระหว่างเพ่ือนนกัเรียน กิจกรรมกลุ่ม การประชุมในชัน้เรียน การประชุมรวมของโรงเรียน
ฯลฯ สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นองค์ประกอบของการหล่อหลอมชีวิตนกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิก โดย
ทกุกิจกรรมท่ีกระท าควรมีแรงบนัดาลใจมาจากคณุคา่ของพระวรสาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท า
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26 Ibid., No. 64. 
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กิจกรรมของนกัเรียน เช่น ท าให้ปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบอย่างดี อดทน เคารพตอ่ครู
อาจารย์ ความซ่ือสัตย์และความรักต่อเพ่ือนนักเรียน มีความจริงใจ เพียรทน และมี

ความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่ทกุสิ่ง27 สมณสาสน์  “มิตด้ิานศาสนาในโรงเรียนคาทอลิก” กล่าวถึงเร่ืองนี ้
ไว้ว่า  “มีหลายแนวทางท่ีจะส่งเสริมให้นกัเรียนกระตือรือร้นท่ีจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมหล่อ
หลอมอบรมตัวเอง โดยให้พวกเขาท่ีมีความรู้และมีวุฒิภาวะช่วยกันก าหนดเป้าหมายของ
การศกึษา แม้วา่จะยงัไมถ่ึงเป้าหมายสดุท้าย ซึง่จะท าให้พวกเขาสามารถช่วยหาเคร่ืองมือเพ่ือ
ช่วยบรรลุสู่เป้าหมายได้ ดงันัน้ เม่ือพวกเขาได้รับความไว้วางใจและได้รับเชิญให้ออกความ
คิดเห็นเพ่ือลงมือกระท าเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม ควรช่วยขจดัความเฉยเมยและความเฉ่ือยชา
ในพวกเขาออกไป เพราะทัง้หมดนีไ้ด้ชว่ยให้พวกเขาได้เข้าใจวา่ โรงเรียนและกิจกรรมทัง้หลาย
มีวตัถปุระสงค์เพ่ือชว่ยพวกเขาให้เจริญเตบิโตไปสูก่ารมีวฒุิภาวะ พวกเขาจึงควรเต็มใจเข้ามา

มีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ อยา่งแข็งขนัมากขึน้”28 
  4.5 หลักสูตรบูรณการวัฒนธรรม ความรู้ และความเช่ือในทางศาสนาเข้า
ด้วยกัน  เนือ้หาหลกัสตูรการศึกษาคาทอลิกมุ่งให้นกัเรียนแสวงหาและเรียนรู้เพ่ือเข้าไปถึง
ความจริงซึ่งเป็นความเป็นจริงเก่ียวกบัโลกจกัรวาลและมนุษย์ ซึ่งตัง้อยู่บนพืน้ฐานความเช่ือ
ของคริสต์ศาสนาท่ีว่ามนษุย์และสิ่งสร้างมวลมาจากพระเจ้า  สิ่งนีช้่วยกระตุ้นให้นกัเรียนมุ่ง
แสวงหาความรู้ และไม่ใช่ความรู้แต่เพียงผิว เผิน แต่เป็นความรู้เข้าถึงความเป็นจริง
(Reality)ของสิ่งนัน้  โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้การสงัเกตจากประสบการณ์

อยา่งเป็นระบบ29 
   อย่างไรก็ตาม  การเรียนรู้ในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติท่ีนกัเรียนได้นัน้  มิใช่
เป็นความรู้เพ่ือตวัมนัเอง  แตเ่ป็นการเรียนรู้ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือนกัเรียนจะสามารถน ามาใช้ชีวิต
อยูร่่วมกบัสิ่งสร้างทัง้หลายได้อยา่งเหมาะสม โดยเคารพ ทะนถุนอม และตัง้ใจท่ีจะสร้างสงัคม
ท่ีดีกว่าให้แก่ชนรุ่นหลัง อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ด้วยเหตุนี ้เป้าหมายของ
หลกัสตูรในการศกึษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิก  จงึไม่เพียงแตส่อนความรู้รายวิชาแก่นกัเรียน
เพ่ือสร้างองค์ความรู้เท่านัน้ แต่ต้องเป็นการกระตุ้นให้นกัเรียนได้ค้นพบความจริงและเข้าใจ
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คณุคา่ของความจริงนัน้  พร้อมทัง้สามารถพฒันาความสามารถและวิจารณญาณในการวินิจฉัย
ว่า สิ่งใดจริง  สิ่งใดเท็จ  สิ่งใดมีคณุคา่  และสามารถตดัสินใจเลือกคณุค่าท่ีเหมาะสมนัน้ด้วย 

น่ีคือคณุคา่ทางจริยธรรมท่ีจะต้องบรูณการอยูใ่นหลกัสตูรของโรงเรียนคาทอลิก30 
  4.6 กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง(Discernment) การไตร่ตรอง 
เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัในกระบวนการศกึษาอบรมของโรงเรียนคาทอลิก  การไตร่ตรองจะช่วยให้
นกัเรียนได้น าองค์ความรู้มาคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดตรวจสอบข้อเท็จจริง  โดยตัง้ค าถาม
ตอ่สิ่งท่ีต้องการศกึษาด้วยค าถามว่า “อย่างไร” “ท าไม” และ “อะไร” เพ่ือจะท าการตรวจสอบ

และตีความองค์ความรู้นัน้31 
   การไตร่ตรองจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ท าการพิจารณาเชิงวิพากษ์(Critic) ต่อ
วฒันธรรมท่ีได้รับการถ่ายทอดมาทางการศกึษาอบรม ท าให้นักเรียนได้เอาใจใส่ตอ่ผลกระทบ
ในทางปฏิบตัิของวฒันธรรมนัน้ๆ ว่าสามารถช่วยพฒันาความเป็นมนษุย์ได้มากแค่ไหน เป็น
ต้นมิติทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม อย่างไรก็ตามกระแสพหุนิยม(Pluralism) ท่ีก าลัง
แพร่หลายในโลกปัจจบุนั  เป็นสิ่งท่ีบง่บอกให้เห็นถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการศกึษา
ท่ีเน้นถึง การไตร่ตรองอย่างรอบคอบต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้  เพราะโลกปัจจุบันเรามี
แนวโน้มท่ีจะมองจดุมุง่หมายของการศกึษาท่ีจะก่อให้เกิดความส าเร็จในด้านกายภาพจนมาก
เกินไป เชน่ รางวลั  เกียรตยิศ ช่ือเสียง และทรัพย์สินเงินทอง จนก่อให้เกิดการแข่งขนักนัอย่าง
รุนแรง ผู้คนหมกมุ่นอยู่กับการเห็นแก่ตวั มีค่านิยม(Value) บางอย่างท่ีบดบงัคณุคา่ท่ีแท้จริง

และจุดมุ่งหมายของการศึกษาเพ่ือพัฒนาความเป็นมนุษย์32  ดงันัน้  กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง จึงเน้นแนวทางในการศึกษาท่ีผู้ เรียนจะต้องท าการไตร่ตรองต่อสิ่งท่ี
เกิดขึน้นัน้ เพ่ือท าให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเข้าถึงคณุค่าและความหมายของสิ่ง
นัน้ๆ  ได้อยา่งลกึซึง้จนถึงระดบัจิตวิญญาณ 

                                                           
30  The Sacred Congregation for Catholic Education, The religious Dimension 

of Education in a Catholic school (Rome: Liberia Editrice Vaticana, 1988), No. 57. 
31  Ibid., No.108. 
32 สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการ

ไตร่ตรอง, (กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน, 2556), 20. 
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  4.7 ครูคือแบบอย่าง ผู้จดัสภาพแวดล้อม และเพ่ือนผู้ ร่วมเดินทาง (Accompaniment) 

การศกึษาเป็นเร่ืองของหวัใจ33  กระบวนการอบรมจะเกิดผลได้ต้องมาจากความสมัพนัธ์ส่วน
บคุคล ระหวา่งครูและนกัเรียน ด้วยเหตนีุ ้ครูจึงมีบทบาทส าคญัในการศกึษาอบรมในโรงเรียน
คาทอลิก พวกเขาต้องเป็นแบบอย่างในด้านการประพฤติปฏิบตัิท่ีเห็นได้ในสิ่งท่ีสอน มีนิสยัใฝ่

รู้อยู่เสมอ ไม่ตกเป็นทาสของวตัถนุิยมและสขุนิยม34  ครูต้องพฒันาตนเองในด้านวิชาความรู้ 
หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนการสอน เป็นผู้ วางแผนการเรียนรู้จัดสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนการสอน คอยกระตุ้น ให้ก าลังใจ แนะน าช่วยเหลือ ตักเตือนอย่าง
กลัยาณมิตร ครูจงึเป็นผู้ ร่วมเดนิทางไปกบันกัเรียนในกระบวนการศกึษาอบรม 
   นอกจากนี ้ครูไม่ใช่เป็นผู้ สอนแต่เพียงวิชาความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ 
เท่านัน้แต่เป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในการน าพานักเรียนไปสู่ความเช่ือท่ีลึกซึง้ในทางศาสนา  
เพราะจากวิชาการเหล่านีท้ าให้นกัเรียนค่อยๆ พฒันาศกัยภาพ ความรู้ วิธีคิดอย่างมีเหตผุล 
และทศันคตท่ีิมีตอ่ศีลธรรมและตอ่สงัคมท่ีตนเองอยู่ นอกจากนี ้วิชาการตา่งๆ มิใช่มีเป้าหมาย
เพ่ือความรู้ในตวัของมนัเอง แต่เป็นการสอนท่ีจะน าพานกัเรียนก้าวข้ามไปสู่ความเช่ือสูงสุด 
เป็นการผสมผสานระหวา่งวฒันธรรมกบัความเช่ือท่ีปรากฏในชีวิตของผู้สอนเอง สมณสาสน์ ”
โรงเรียนคาทอลิก” ได้พูดถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า “โรงเรียนถือว่าความรู้ทางโลกเป็นความจริงท่ีต้อง
ค้นหา ตราบใดท่ีวิชาความรู้ต่างๆ สอนโดยผู้ ท่ีตระหนกัว่า สอนความจริงและแสวงหาความ
จริงอย่างไม่หยดุยัง้ก็นบัเป็นวิธีการสอนแบบคริสต์ การค้นหาและการตระหนกัรู้ถึงความจริง
น าทางให้มนุษย์ค้นพบสัจธรรม ครูท่ีเป่ียมด้วยปรีชาญาณแบบคริสต์จะเตรียมการสอนเป็น
อย่างดีและท ามากกว่าการถ่ายทอดสิ่งท่ีเขาสอนให้กบันกัเรียนแตเ่ป็นการถ่ายทอดชีวิต ท่ีอยู่
นอกเหนือจากสิ่งท่ีเขาพูด ด้วยเหตุนีเ้ขาจึงน านักเรียนข้ามพ้นจากค าพูด เข้าสู่หัวใจแห่ง         

สจัธรรมสงูสดุด้วย”35 
   ด้วยเหตุนี ส้ามารถสรุปได้  การศึกษาอบรมในโรง เ รียนคาทอลิก มี
จดุมุ่งหมายเพ่ือสร้างบคุคลท่ีจะมารับผิดชอบตอ่พระศาสนจกัรและสงัคมโลก มีกระบวนการ

                                                           
33 The Sacred Congregation for Catholic Education, Consecrated Person 

and Their Mission in  school (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2002), No. 62.   
34  Ibid., No.63. 
35 The Sacred Congregation for Catholic Education, Catholic school (Rome: 

Libreria Editrice Vaticana, 1977), No. 41.   
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อบรมท่ีมุ่งพฒันามนษุย์ทัง้ครบไปสู่ความสมบูรณ์ในทุกมิติ  โดยเน้นการเลียนแบบชีวิตและ
พนัธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ผู้ทรงเป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์แบบ โดยมีครูหรือผู้ ให้การ
อบรมเป็นผู้ ร่วมเดินทางไปด้วยกัน (Accompaniment) อย่างใกล้ชิด เก่ียวกับในเร่ืองนี ้อาร์คบิ
ชอบ มิลเลอร์ (Archbishop Miller) แห่งสังฆมณฑลแวคเูวอร์ (Vancouver archdiocese) ได้
สรุปลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิกไว้  5 ประการ คือ 1. ได้รับแรงบันดาลใจจาก
วิสยัทศัน์ท่ีเหนือธรรมชาติท่ีจะพฒันามนษุย์ไปสูเ่ป้าหมายสงูสดุ  2. มีพืน้ฐานอยู่บนความเป็น
มนษุย์ตามทศันะของ   คริสตชนท่ีเป็นฉายาลกัษณ์ของพระเจ้า (Image of God) 3. อบรมบม่
เพาะด้วยความสมัพนัธ์ (Communion) และความเป็นชมุชน (Community) 4. หลกัสตูรเต็ม
เป่ียมไปด้วยโลกทัศน์ของคาทอลิก (คุณค่าพระวรสาร) และ  5. เจริญชีวิตท่ีเป็นพยานถึง

คณุคา่พระวรสาร36 สอดรับกบัแนวคิดของ บาทหลวง ดร.สุรินทร์ จารย์อปุการะ ท่ีศกึษาการ
จัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก พบว่า
องค์ประกอบของการจัดการศึกษาฯ  มี 9 ประกอบคือ 1) การเงินและงบประมาณตาม        
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก 2) การจดัการเรียนการสอนแบบบูรณาการคณุค่าพระวรสาร  
3) การบริหารจัดการตามนโยบายการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 4) การอภิบาลและ
บริหารงานบุคคล  5) การจดักิจกรรมตามหลักอภิบาล  6) งานจิตตาภิบาล  7) การก าหนด
หลกัสูตรบนพืน้ฐานคณุคา่พระวรสาร  8) การก าหนดเนือ้หารายวิชาตามแนวคิดของพระศา
สนจกัรคาทอลิกและ  9) การวางแผนและก าหนดเป้าหมายตามนโยบายของพระศาสนจกัร
คาทอลิก37 
 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (21st Century)  
 ความเป็นมา  
 การจัดการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกต้องค านึงถึงสังคมโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ด้วย เป็นต้นในยคุปัจจบุนัศตวรรษท่ี 21 ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคของสงัคมข่าวสารและเทคโนโลยี 
                                                           

36 Michael Miller, The Holy See teaching on catholic school (Atlanta: Sophia 
Institute Press, 2006), 17-63.  

37 สริุนทร์ จารย์อุปการะ “การจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก” (ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), บทคดัยอ่. 
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หรือ ยุคโลกาภิวัตน์ท่ีถือว่าโลกเปล่ียนแปลงไปจากอดีตมาก การจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิกควรจะต้องปรับระบบการศึกษาให้เหมาะกับยุค
สมยัท่ีเปล่ียนแปลงนีด้้วย จอห์น แนสบทิ (John Naisbitt) ได้กลา่วถึงสงัคมยคุใหม่ในศตวรรษ
ท่ี 21 วา่มีลกัษณะดงันี ้
 1.  เป็นสงัคมข่าวสาร  ในโลกปัจจุบนั ข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับการเผยแพร่ผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านส่ือต่างๆ  มีจ านวนมากมายมหาศาล และกระจายไปอย่างรวดเร็วทัว่
โลก ท าให้ประชากรในโลกได้รับรู้ข้อมูลจากสังคมอ่ืนๆ อย่างสะดวก จึงเกิดการเรียนรู้อย่าง
กว้างขวาง เกิดสิ่งท่ีเรียกว่าทางหลวงข่าวสาร ( Information Highways) โดยอาศยัโครงสร้าง
พืน้ฐานของการจัดการเครือข่ายส่ือสาร (Global Information Infrastructure) ระดับโลก 
เครือขา่ยดงักลา่วนีไ้มถ่กูกีดกัน้โดยอ านาจอธิปไตยของรัฐหรือขอบเขตพรมแดนแตอ่ยา่งใด 
 2. มีการใช้เทคโนโลยีระดบัสูง เทคโนโลยีระดบัสูงเป็นผลต่อเน่ืองจากการพฒันา
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในช่วงสงัคมอุตสาหกรรม จนท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เช่น 
เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีหุ่นยนต์และกลศาสตร์ เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ เทคโนโลยีนาโน 
เทคโนโลยีพลงังาน เทคโนโลยีอวกาศ ฯลฯ ความรู้เหล่านีไ้ด้รับประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ของมนษุย์ทกุด้าน 
 3. เปล่ียนวิธีคิดจากระยะสัน้เป็นการวางแผนระยะยาว ในสงัคมยคุใหม่ หน่วยงาน
ทัง้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศไม่สามารถอยู่รอด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการท างานแบบเดิมๆ หน่วยงานยุคใหม่ต้องมีการก าหนด
เป้าหมายชดัเจน  ก าหนดวิสยัทศัน์ ขอบเขตพนัธกิจ และยทุธศาสตร์ทัง้ระยะยาวและระยะสัน้ 
เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของบการด าเนินงานของตน รวมทัง้สามารถรองรับการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้รอบตวัได้ทกุขณะ 
 4. เกิดการกระจายอ านาจ ในสังคมโลกยุคศตวรรษท่ี 21 อ านาจแท้จริงมิได้อยู่ท่ี   
การใช้ก าลงั หรืออ านาจทางเศรษฐกิจตามล าพังอีกต่อไป แต่อ านายแท้จริงอยู่ท่ีความรู้ จึง
อาจกลา่วได้วา่สงัคมปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งความรู้ หรือระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ และการท่ี
ความรู้ได้รับการเผยแพร่ผ่านส่ือตา่งๆ  ออกไปอย่างกว้างขวาง ท าให้การรวมศนูย์อ านาจเพ่ือ
ประโยชน์ของการควบคมุเป็นไปได้ยาก การกระจายอ านาจจงึเป็นสภาวการณ์ท่ีเล่ียงไมพ้่น 
 5. เน้นการพึ่งพาตนเองมากขึน้ ในขณะท่ีโลกยุคก่อน ประเทศมหาอ านาจ รัฐบาล
กลาง หรือองค์กรระหว่างประเทศท าหน้าท่ีเป็นพ่ีใหญ่สัง่การ แต่ในโลกศตวรรษท่ี 21 ชุมชน 
หรือหน่วยการเมืองย่อยต้องรับผิดชอบตนเองมากขึน้ ผลคือเกิดการกระจายอ านาจให้แก่
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องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชมุชน และแตล่ะประเทศในการดแูลตวัเองเป็นเบือ้งต้น แทนท่ีจะ
คอยพึง่พาการดแูลจากศนูย์อ านาจกลาง 
 6. เน้นระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยยุคศตวรรษท่ี 21 เร่ิม  
เคล่ือนไปสู่การเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนมากขึน้ แทนท่ีจะมอบอ านาจหน้าท่ีให้ตวัแทน
เพียงอยา่งเดียว ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในกิจการสาธารณะทัง้อย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ทัง้นีเ้พราะการส่ือสารท่ีสะดวกได้ช่วยเปิดหูเปิดตาให้ประชาชนรับรู้เร่ืองราว
รอบตวั มากขึน้ จึงเรียกร้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น การร่วมด าเนินการ 
หรือการตดัสินใจสาธารณะมากกว่าท่ีเคยเป็น  และในหลายๆ ประเทศการมีส่วนร่วมดงักล่าว
มีลกัษณะของการใช้มวลชนกดดนัหรือเรียกร้องให้รัฐด าเนินการตามท่ีกลุม่ต้องการ 
 7. เกิดการจัดการท่ีเน้นเครือข่าย การท างานในสังคมศตวรรษท่ี  21 เน้นการ
แยกแยะหน้าท่ีเฉพาะสว่นและประสานกระบวนงานในลกัษณะเครือข่าย ระบบงานแบบนีเ้ข้า
มาแทนท่ีระบบการท างานครบวงจรของหน่วยงานเดิม แต่ส่งเสริมให้แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบด าเนินการตามท่ีตนเองถนดัท่ีสดุ และมีการบรูณการในภาพรวม เช่น กระบวนการ
ผลิตรถยนต์ได้อาศยัหลายหน่วยงานจากหลายประเทศเป็นผู้ผลิตชิน้ส่วน บางหน่วยเป็นผู้
ประกอบ และหนว่ยงานรับผิดชอบการขาย การซ่อมบ ารุง ซึ่งมาจากหลายๆ ประเทศแตมี่การ
ประสานงานจากบริษัทแมใ่นการท างานร่วมกนั 
 8. เปิดช่องทางเลือกมากกว่าเดิม สังคมยุคศตวรรษท่ี 21 เปิดทางเลือกต่างๆ         
ให้มากมาย อย่างน้อยพืน้ท่ีในการตัดสินใจ ไม่ได้ถูกจ ากัดอยู่ในแต่ละประเทศอีกต่อไป         
แต่สามารถขยายไปยังพืน้ท่ีอ่ืนๆ บนผืนโลกได้ นอกจากนี ้เทคโนโลยีได้ให้ทางเลือกใน         
การด าเนินการมากกวา่ท่ีเป็นอยูอ่ย่างมากมาย38 
  สอดรับกบัแนวคดิของ ไพฑรูย์ สินลารัตน์ ท่ีสรุปภาพของโลกในศตวรรษท่ี 21 ไว้
ดงันี ้  1. โลกเทคโนโลยี (Technologicalization) เทคโนโลยีจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์มากขึน้ เป็นต้นคนรุ่นใหม่จะเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี 2. โลกของเศรษฐกิจและ
การค้า (Commercializaton) จากผลของเทคโนโลยีท าให้เกิดการค้าขายและผลิตสินค้ากัน
อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการผลิตและค้าขายแบบใหม่ในโลกของออนไลน์ (Online) 3. โลกาภิวตัน์
เครือข่าย (Globalization and Network) เน้นการรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่าย เพ่ือสร้างพลัง

                                                           
38  จอห์น แนสบิท, อ้างถึงใน ปรัชญา เวสารัชช์, โลกาภิวัตน์ศึกษา, หน่วยที่  1-8 

(กรุงเทพฯ : ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555), 1-10. 
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อ านาจในการตอ่รอง 4. สิ่งแวดล้อมและพลงังาน (Environmentalization and Energy) ได้รับ
การสนใจมากขึน้ 5. ความเป็นเมือง (Urbanization) จะปรากฏอยู่ทัว่ไปแม้แตใ่นชนบท 6. คน
จะอายยืุนขึน้ (Ageing and Health) เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพทย์ 7. มนษุย์
จะมีความเป็นปัจเจกนิยมสงู (Individualization)39 
  จงึเห็นได้วา่ สภาพการณ์ในศตวรรษท่ี 21 รูปแบบการเจริญชีวิตของมนษุย์มีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนรุ่นใหม่จะต้องมีการปรับตวัเข้ากบัสิ่งเหล่านี ้
ของโลก เพ่ือท่ีจะสามารถใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  
 ทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
 ในสงัคมยคุใหม่แห่งศตวรรษท่ี 21 ยคุโลกไร้พรมแดนหรือสงัคมดิจิทลั (Digital) ท่ีมี
การพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตในแง่มมุตา่งๆ ของมนษุย์ในปัจจุบนั ลกัษณะเช่นนีจ้ึงจ าเป็นจะต้องสร้างสมรรถนะ
ให้กบัคนในยคุใหม ่ซึง่ควรประกอบด้วยทกัษะท่ีจ าเป็น ดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ทกัษะในการใช้เทคโนโลยี สงัคมยคุใหม่มีเทคโนโลยีเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัท่ี
จะขาดไม่ได้ส าหรับการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิต คนรุ่นใหม่ต้องคุ้นเคยกบัเคร่ืองมือ
และสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ท่ีหลากหลาย เช่น โทรศพัท์มือถือขนาดเล็ก (Smart Phone) 
ไอแพด ( Ipad) ท่ีมีความสามารถในการท างานต่างๆ  ท่ีหลากหลาย ตลอดจนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีสามารถท างานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ดงันัน้คนรุ่นใหม่จึงจ าเป็นต้องมี
ความรู้ในเคร่ืองมือตา่งๆ เหลา่นี ้เพ่ือประโยชน์ในการท างานและการใช้ชีวิต 
 2. ทกัษะด้านภาษาและวฒันธรรม เน่ืองจากกระแสโลกาภิวัตน์มีส่วนเช่ือมโยงให้
สงัคมตา่งๆ ในโลกเข้ามาสมัพนัธ์กนัอยา่งใกล้ชิดมากขึน้ การตดิตอ่ส่ือสารระหว่างกนัง่ายและ
รวดเร็วมาก การเดินทางข้ามแดนในแตล่ะประเทศคอ่นข้างง่ายและสะดวก มีการเคล่ือนย้าย     
แรงงานข้ามชาติ ก่อให้เกิดลักษณะชุมชนพหุวัฒนธรรมขึน้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีคนรุ่นใหม่
จะต้องรู้จักวัฒนธรรม นิสัย และแนวปฏิบัติของคนอ่ืนท่ีแตกต่างจากเรา เพ่ือประโยชน์ใน
ความเข้าใจอันดีต่อกันและอยู่ ร่วมกันอย่างสันติ นอกจากนี  ้ภาษาอังกฤษถือว่าเป็น
ภาษาสากลท่ีมีความส าคญัและมีความจ าเป็นท่ีคนรุ่นใหม่จะต้องรู้ เพราะจะต้องใช้ในชีวิต
และการท างานในการตดิตอ่ส่ือสารกนัในศตวรรษท่ี 21 

                                                           
39 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, ทักษะแห่งศตวรรษที่  21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของ

ตะวันตก (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2557), 6-8. 
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 3. ทกัษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ในยุคสังคมสมยัใหม่ต้องการคนท่ีมี
วิสยัทศัน์ มองภาพสิ่งต่างๆ เป็นองค์รวมท่ีเช่ือมโยงกัน (Holistic) มีวตัถุประสงค์ เป้าหมาย 
และแนวทางปฏิบตัิให้เกิดผลอย่างชดัเจน ดงันัน้ ในยุคนีข้้อมูลเป็นเร่ืองส าคญั และต้องเป็น
ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ด้วยหลกัเหตผุล เพ่ือน าไปสู่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด จึงถือเป็นเร่ืองยาก
ต้องอาศยัทักษะและการฝึกฝนท่ีจะต้องสร้างคนท่ีมีทักษะเหล่านีใ้ห้มากๆ เพราะปัญหาใน
สงัคมมกัมาจากการตดัสินใจด้วยอารมณ์ ความรู้สึก ความพึงพอใจส่วนตวั ขาดเหตผุล จึงไม่
สามารถตดัสินใจได้อยา่งถกูต้องกบัข้อเท็จจริง 
 4. ทักษะในการบริหารจัดการ การคิดอย่างเป็นระบบส่งผลไปถึงทักษะในการ
บริหารจดัการอย่างเป็นระบบ เพราะสงัคมในยุคใหม่เน้นถึงการบริหารจดัการอย่างมืออาชีพ
(Professional) ได้แก่ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากดัให้เกิดประโยชน์สงูสดุ เชน่ สภาพแวดล้อม และการออกแบบระบบให้ได้บรรลเุป้าหมาย
ท่ีพงึประสงค์ นอกจากนี ้การบริหารอยา่งมีธรรมาภิบาลเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับสงัคมยคุใหม่ท่ี
ต้องการความซ่ือสตัย์สจุริตและยตุธิรรม 
 5. ความสามารถในการประยุกต์ ปรับตัว และเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โลกในยุค
ปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว คนในยุคใหม่ต้องเป็นคนท่ีกล้าเผชิญกับการ
เปล่ียนแปลง พร้อมท่ีจะเรียนรู้ใหม่ วิเคราะห์สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง มีความต่ืนตวั
และพร้อมท่ีจะปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง ประยุกต์ใช้ความรู้และคุณค่าท่ีดีงามจาก
วฒันธรรมเข้าไปใช้ในการเจริญชีวิตและการท างานอย่างเหมาะสม นอกจากนี ้คณุลกัษณะท่ี
ส าคญัท่ีควรมีส าหรับคนในอนาคตคือ การเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ รู้เท่าทนักับเทคโนโลยี
และสภาพแวดล้อมท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยยังคงยึดหลักสากลและปรับ
สถานการณ์ให้เข้ากบับริบทของตนเองได้ 
  จากท่ีกล่าวมาทัง้หมดอาจสรุปได้ว่า ทักษะต่างๆ ท่ีกล่าวมามีความส าคัญ
ส าหรับคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีต้องมี เพ่ือประโยชน์ของการท างานและใช้ชีวิตในสังคมโลก 
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ปกครอง หน่วยงานทาง การศกึษา หรือหน่วยงานในด้านการพฒันาตา่งๆ 
จะต้องเอาใจใส่ผลกัดนัและส่งเสริม เพ่ือพฒันาให้เยาวชนหรือประชาชนทัว่ไปมีทกัษะตา่งๆ 
เหลา่นี ้อนัจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสงัคมโลกได้อยา่งมีความสขุ 
 แนวทางการจดัการศกึษาไทยในศตวรรษท่ี 21  
 การจดัการศกึษาไทยในศตวรรษท่ี 21 ควรมีเป้าหมายเพ่ือเตรียมนกัเรียนไปใช้ชีวิตท่ี
ดีในโลกปัจจุบัน  ซึ่งเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
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กระตุ้นให้ศิษย์เรียนรู้ตลอดชีวิต โรงเรียนต้องยึดหลกั  “สอนน้อย เรียนมาก” ด้วยการจดั
กิจกรรมต่างๆ  ให้ผู้ เรียน บทบาทของโรงเรียนจะต้องช่วยส่งเสริมให้เกิด “ทกัษะเพ่ือการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21” (21st Century Skills) ซึ่งจะเกิดขึน้ได้นัน้มาจาก “โรงเรียนต้องไม่
สอนมาก แตต้่องออกแบบการเรียนรู้และอ านวยความสะดวก” ในการเรียนรู้ ให้ศิษย์ได้เรียนรู้
จากการเรียนแบบลงมือท า แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิดจากภายในใจและสมองของตนเอง โดย
นกัเรียนสามารถค้นหาเนือ้หาความรู้ได้ด้วยตนเองจากส่ือตา่งๆ การเรียนรู้แบบนีเ้รียกว่าPBL 
(Project-Based Learning) อย่างไรก็ตาม สาระวิชาก็มีความส าคญั แตไ่ม่เพียงพอส าหรับ
การเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตในโลกยคุศตวรรษท่ี 21 ได้ การเรียนรู้สาระรายวิชาควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของศิษย์ โดยครูช่วยแนะน าและช่วยออกแบบกิจกรรมท่ีช่วยให้นกัเรียนแตล่ะ
คนสามารถประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้40  ศาสตราจารย์ นพ. วิจารณ์ 
พานิช ได้วิเคราะห์ถึงแนวทางการจดัการศกึษาไทยในการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีควรมีการ
ด าเนินดงันี ้
 1. เนือ้วิชาหลกั (Subject Matter) 
  ความเข้มข้นของเนือ้หารายวิชาหลักเป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ เป็นสิ่งท่ีไม่เคย
เปล่ียนแต่อาจจะพฒันาเพิ่มขึน้ในรายละเอียด เพราะถ้านกัเรียนมีพืน้ฐานความรู้ท่ีดี จะไป
ศกึษาต่อในเร่ืองใดก็ย่อมท าได้ง่าย แต่หากความรู้ไม่ดีแล้ว ถึงแม้จะมีเคร่ืองมือช่วยสอนท่ี
ทันสมัยเพียงใด นักเรียนก็ไม่อาจต่อยอดความรู้หรือซึมซับความรู้ได้อย่างท่ีควรจะเป็น 
อย่างไรก็ตาม วิธีการสอนเนือ้หาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ซึ่งเคยเน้นให้ครูเป็น
ผู้สอนเท่านัน้ แตใ่นศตวรรษท่ี 21 จะต้องเน้นไปท่ีผู้ เรียน โดยเฉพาะการให้นกัเรียนได้เรียนรู้
จากการปฏิบตัิจริง ยิ่งถ้าเป็นผลงานท่ีใช้ได้จริง ก็ยิ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่สงัคมในวงกว้างอีก
ด้วย 
 2. ทกัษะชีวิตและทกัษะด้านอาชีพ  (Life and Professional Skill) 
  ในศตวรรษท่ี 20 โลกได้เดนิหน้าเข้าสูย่คุโรงงานอตุสาหกรรม ดงันัน้ ทกัษะความ
เป็นผู้ เช่ียวชาญจึงส าคญัมากกว่าทกัษะชีวิต (Life Skill) แตใ่นศตวรรษท่ี 21 โลกได้เดิน
ทางเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท่ีเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับ
ผลิตภัณฑ์ ดงันัน้ การพฒันาทกัษะชีวิตเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน  (Collaboration 

                                                           
40 สุทิน ณ สวุรรณ, วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน, เข้าถึงเม่ือ 11 กุมภาพนัธ์ 

2559, เข้าถึงได้จาก http://suthinnaa.blogspot.com/2012/12/project-based-learning. 
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Skill) จึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือการผสมผสานอตัลกัษณ์และความสร้างสรรค์ของตวัเราและผู้ อ่ืน
เข้าด้วยกัน ไม่ใช่การร่วมมือแบบสายพานการผลิต  (Supply Chain) แตเ่ป็นการประสาน
ความร่วมมือกนัแบบหุ้นสว่น (Stake Holder)หรือการมีสว่นร่วม 
 3. ทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Education) 
  ในศตวรรษท่ี 21 การผลิตผลงานทัง้ในแวดวงธุรกิจ การเมือง สงัคม และวฒันธรรม 
ล้วนแตต้่องการความคดิริเร่ิม (Initiatives) ดงันัน้ การทอ่งจ าและท าตามกนัไปจึงไม่สอดคล้อง
อีกตอ่ไป การเรียนรู้ตลอดชีวิตและพฒันาทกัษะท่ีจะหาความรู้ ไม่ว่าจะเป็นการสอบถามผู้ รู้ 
การค้นหาจากแหล่งการเรียนรู้ Google, Khan academy,  Alaphafarm, Youtube ฯลฯ 
รวมทัง้การระดมสมองจากกลุ่มคนท่ีหลากหลายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือผู้ เรียนจะได้
เช่ือมโยง และตอ่ยอดความรู้ท่ีมาจากหลายหลายสาขาให้กลายเป็นผลงานใหม่ท่ี มีคณุคา่สูง
ยิ่งขึน้และเป็นท่ีต้องการของทกุคน 
 4. ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Skill) 
  โลกปัจจบุนัก าลงัเข้าสูย่คุสมยัของเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ ไม่
เฉพาะแต่เคร่ืองมือการค้นหาข้อมลูอย่าง Google ท่ีรู้จกักนัทัว่ไป หากยงัมีคอนเวอร์เจนซ์
มีเดีย(Convergence Media) สงัคมออนไลน์  (social network) อย่าง Facebook YouTube 
Twitter และ Line ฯลฯ  ท่ีได้สร้างความเปล่ียนแปลงในวิถีชีวิตของผู้คนไปจนกระทั่งถึง
การเมือง การปกครอง ผู้ เรียนรุ่นใหมล้่วนแตมี่ทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศติดตวักนัมาทกุ
คน หากว่ามีการน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศกึษาหาความรู้ กลบัเป็นอีกเร่ืองหนึ่งท่ี ยงั
ต้องมีการฝึกฝนพฒันากนัอีกมาก เพราะเคร่ืองมือยิ่งทนัสมยัมีประสิทธิภาพ หากไม่รู้จกัใช้
อยา่งถกูวิธีก็ยอ่มเป็นอนัตรายได้อย่างมหาศาลเชน่กนั41 
  ในเร่ืองเดียวกนันี ้ไพฑรูย์ สินลารัตน์ ได้สรุป ทกัษะหลกัๆ ท่ีส าคญัในศตวรรษท่ี 
21 ไว้ 7 เร่ืองดงันี ้1. ทกัษะด้านเทคโนโลยี (Computing and ICT Literacy) เป็นทกัษะท่ีมี
ความส าคญัในการเรียนรู้มากในยุคใหม่นี ้ 2. ความสนใจใคร่รู้และมีจินตนาการ (Curiosity 
and Imagination) จากข้อมลูท่ีมีอยู่มากมาย ผู้ เรียนในอนาคตจะต้องสนใจใคร่รู้สิ่งใหม่ๆ อยู่
ตลอดเวลา  3. การคิดวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem 
Solving) ผู้ เรียนต้องรู้จกัทกัษะการวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลู  4. ความคิดสร้างสรรค์และ

                                                           
41 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ ( กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิสดศรีสฤษดิว์งศ์, 2555), 11-17. 
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พฒันานวตักรรม (Production and Innovation) คือการรู้จกัพฒันาสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  5. 
ทกัษะในการส่ือสารและร่วมมือกนั (Communication and Collaboration) การท างานผ่าน
ทางเทคโนโลยีต้องมีเครือข่ายและร่วมมือกัน  6. การคิดในเชิงธุรกิจและทกัษะประกอบการ
(Corporate and Entrepreneurial Spirit) เป็นธุรกิจในโลกสมยัใหม่  7. ทกัษะการเรียนรู้ข้าม
วฒันธรรมและการสนใจต่อโลก (Cross-Cultural and Global Awareness) เป็นทกัษะท่ีจะ
อยูร่่วมกนัอยา่งสนัตใินทกุบริบท42 
  นอกจากนีท้กัษะของคนในศตวรรษท่ี 21 ท่ีทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ    
การเรียนรู้ 3R x 7C หมายถึง 
  3R คือ Reading (อ่านออก), (W) Riting (เขียนได้), และ (A) Rithemetics       
(คดิเลขเป็น) 
  7C ได้แก่ Critical Thinking and Problem Solving (ทกัษะด้านการคิดอย่างมี 
วิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา) Creativity and Innovation (ทักษะด้านการ
สร้างสรรค์ และนวตักรรม)  Cross-cultural Understanding  (ทกัษะด้านความเข้าใจความ
ตา่งวฒันธรรม ตา่งกระบวนทศัน์)  Collaboration, Teamwork and Leadership (ทกัษะด้าน
ความร่วมมือ การท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า) Communications, Information, and 
Media Literacy  (ทกัษะด้านการส่ือสารสารสนเทศ และรู้เท่าทนัส่ือ) Computing and ICT 
Literacy (ทกัษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) Career and 
Learning Skills (ทกัษะอาชีพ และทกัษะการเรียนรู้)43 
  จากเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นโจทย์ท่ีท้าทายนักการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก ท่ี
จะต้องสร้างคนไทยให้มีทกัษะในการคิดแยกแยะและทกัษะสากลในบริบทแบบไทยๆ โดยมี
ประเดน็ท่ีต้องวิเคราะห์หาข้อสรุปดงันี ้
  1. ค่านิยม แบบแผนวิถีชีวิต และธรรมเนียมการปฏิบัติใดในสังคมไทยยังมี
คณุค่าควรแก่การอนุรักษ์ เช่น คา่นิยมของการประนีประนอม การเคารพผู้ ใหญ่ การดแูลพ่อ

                                                           
42 ไพฑรูย์ สินลารัตน์, ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก 

(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2557), 14-16. 
43 วิจารณ์ พานิช, วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑ (กรุงเทพฯ: 

มลูนิธิสดศรีสฤษดิว์งศ์, 2555), 19. 
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แม่และผู้ มีพระคุณ ความกตญัญู การเอือ้เฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้อ่อนแอหรือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ฯลฯ 
คา่นิยมเหลา่นีห้ลายเร่ืองต้องหยิบยกมาศกึษาหาสาระส าคญัเพื่อให้การศกึษาแก่ชนรุ่นหลงั 
  2. กระแสสากลท่ีเข้ามามีผลอะไรต่อการเปล่ียนแปลงการด าเนินชีวิตของคน
ไทยรุ่นใหม่ ก่อให้เกิดผลดีหรือข้อจ ากัดอย่างไร และควรป้องกันแก้ไขปัญหาหรือส่งเสริมให้
เกิดการขยายผลกว้างขวางออกไปอยา่งไร 
  3. ประสบการณ์ของการรองรับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศต่างๆ  ให้บทเรียนอย่างไร และสังคมไทยควรน าบทเรียนดงักล่าวมาปรับใช้เพ่ือให้     
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้และแนวคดิสากลท่ีก าลงัแพร่ขยายเข้ามาในสงัคมไทยสามารถส่งผล
ดี และลดผลกระทบท่ีเสียหายได้44 
  ทัง้หมดท่ีกล่าวมา ถือเป็นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิตของคนไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 เพราะถือเป็นยุคใหม่ท่ีแตกต่างไปจากเดิมมาก จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ รับผิดชอบ
การศกึษาไทยในฐานะท่ีเป็นผู้พฒันาประชาชนไทย ไม่ว่าจะเป็นนกัคิด นกัวิชาการ นกัการศกึษา  
ผู้ ก าหนดนโยบายด้านการศึกษาของรัฐองค์กรต่างๆ ช่วยกันก าหนดทิศทาง การส่งเสริม
สนบัสนนุ การให้การศกึษา การแนะแนวหรือการวิจยั เพ่ือผลิตคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคิดสากลใน
บริบทแบบไทยๆ  ซึ่งสอดรับกับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 ได้อย่างเหมาะสม  
ทัง้นีเ้พราะสงัคมรุ่นใหม่ คณุภาพของคนเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งต่อความสามารถในการพฒันา
ประเทศสูก่ารแขง่ขนัในระดบัสากล 
  คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานในฐานะผู้ รับผิดชอบงานด้านการศกึษา ของ
ประเทศได้เสนอแนวทางการจดัทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเน้นสมรรถนะทางสาขา
วิชาชีพเพ่ือพฒันาทกัษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี  21 โดยยึดกรอบระบบสนบัสนนุการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ดงันี ้
  1. ระบบมาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Standards)        
ควรมาจากการใช้ข้อมูลความจริงจากกระบวนการสังเกตตัง้ประเด็นค าถามจากแหล่งเรียนรู้
ชุมชนเช่ือมโยงไปสู่สาระการเรียนรู้รายวิชา บูรณาการความรู้และความซับซ้อนของเนือ้หา
สาระ สร้างทกัษะการสืบค้น รวบรวมความรู้ สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจเชิงลึกมากกว่าแบบ

                                                           
44 ปรัชญา เวสารัชน์, “โลกในศตวรรษท่ี 21,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาโลกาภวัิตน์

ศึกษา หน่วยที่ 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบรีุ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยั 
สโุขทยัธรรมาธิราช, 2555), 1-46. 
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ผิวเผิน สร้างความเช่ียวชาญตามความถนดัและสนใจให้เกิดกบัผู้ เรียน มีการวดัประเมินผลท่ีมี
คณุภาพระดบัสงู 
  2. ระบบการประเมินทกัษะในศตวรรษท่ี 21 (Assessment of 21st Century Skills) 
ควรสร้างความสมดลุในการประเมินผลเชิงคณุภาพ (ความรู้ ความถนดัสาขาอาชีพทศันคติตอ่
การท างานและอาชีพ) น าประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบตัิของผู้ เรียนมาปรับปรุงการ
แก้ไขงาน  (เคร่ืองมือวดัผลตามสภาพจริงการปฏิบตัิ ทศันคติ และความรู้) ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
ยกระดบัการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (คลงัข้อสอบระบุตวัชีว้ัด
มาตรฐานรายวิชา ระบรุะดบัขัน้พฤตกิรรม) สร้างและพฒันาระบบแฟ้มสะสมงาน (Portfolios) 
และเส้นทางการศกึษาต่อสู่การประกอบอาชีพ (Career Path) ของผู้ เรียนให้เป็นมาตรฐาน
และมีคณุภาพ 
  3. ระบบหลักสูตรและการสอนในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Curriculum & 
Instruction) สอนให้เกิดทกัษะการเรียนในศตวรรษท่ี 21 มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการ(Interdisciplinary 
: ความรู้ท่ีได้จากหลายสาขาวิชาประกอบกัน) ของวิชาแกนหลัก สร้างโอกาสท่ีจะประยุกต์
ทกัษะเชิงบรูณาการข้ามสาระเนือ้หาการเรียน และสร้างระบบการเรียนรู้ท่ีเน้นสมรรถนะเป็น
ฐาน (Competency-based) สร้างนวตักรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบรูณาการท่ีมีเทคโนโลยี
เป็นตวัเกือ้หนนุ การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
based) บรูณาการแหล่งเรียนรู้ (Learning Resources) จากชมุชนเข้ามาใช้ในโรงเรียนตาม
กระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning : PBL 
  4. ระบบการพฒันาทางวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21 (21st Century Professional 
Development) ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ ใช้มิติของการสอนด้วย
เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ฝึกฝนทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเก่ียวกับการ
แก้ปัญหาการคิดแบบมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์ผู้ เ รียนได้ทัง้ รูปแบบการเรียน  
สติปัญญา จดุอ่อน จดุแข็ง ในตวัผู้ เรียนและสามารถวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมุ่งผลตอ่คณุภาพของ
ผู้ เรียน พฒันาความสามารถให้สงูขึน้น าไปใช้ส าหรับการก าหนดกลยทุธ์และจดัประสบการณ์
ทางการเรียนได้เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ ประเมินผู้ เรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ทักษะและเกิดการพัฒนาการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางการเรียนรู้  โดยใช้
ชอ่งทางหลากหลายในการส่ือสารให้เกิดขึน้ 
  5. ระบบสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี  21 (21st Century 
Learning Environment) สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน  การรับการสนับสนุนจาก
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บคุลากรและสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ีเกือ้หนุน เพ่ือช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุผล 
สนบัสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทัง้ในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การแบ่งปันสิ่งท่ี
ปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศระหวา่งกนั  รวมทัง้การบรูณาการหลอมรวมทกัษะหลากหลายสู่การปฏิบตัิใน
ชัน้เรียน สร้างผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งท่ีปฏิบตัิจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ
โครงงาน สร้างโอกาสในการเข้าถึงส่ือเทคโนโลยี เคร่ืองมือหรือแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคณุภาพ
จากระบบสนบัสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพฒันาทกัษะแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี  
2145 

การจัดการศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) 
 โรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวตักรรมการจดัการศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐานน ามาใช้เป็นมาตรการเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน        
ศตัวรรษท่ี 21 เพ่ือพฒันาให้ผู้ เรียนมีคณุภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกสามารถท่ีจะน าแนวคิดมาประยกุต์ใช้ในการพฒันาคณุภาพการศกึษาเพ่ือให้เหมาะ
กบัยคุสมยัในปัจจบุนั 
 ลกัษณะของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 โรงเรียนมาตรฐานสากล ( World-class Standard School) หมายถึง โรงเรียนท่ี
พฒันาหลกัสตูรและจดัการเรียนการสอนอย่างมีคณุภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล รวมทัง้มี
การบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเพ่ือให้ไ ด้ผู้ เ รียนท่ีมีคุณภาพเป็นผู้ ท่ี มีความ รู้
ความสามารถและคณุลกัษณะ (Learner Profile) เทียบเคียงมาตรฐานสากล (World Class 
Standard) และมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2551 ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาคณุภาพ
เยาวชนส าหรับยุคศตวรรษท่ี 21 อีกทัง้เป็นไปตามปฏิญญาว่าด้วยการจัดการศึกษาของ 

                                                           
45 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ, เข้าถึงเม่ือ 11 กมุภาพนัธ์ 2559, เข้าถึง
ได้จาก http://spbkk1.sesao1.go.th/year2558/Century21 
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UNESCO คือ Learning to know, Learning to do, Learning to live with the others, 
Learning to be46 
 วตัถปุระสงค์ 
 การจดัการศึกษาของโรงเรียนมาตรฐานสากลนัน้ มีวตัถปุระสงค์ท่ีจะพฒันาผู้ เรียน
หลายมิติไปพร้อมๆ  กนั และต้องด าเนินการทัง้ระบบ คือด้านหลกัสตูร การจดัการเรียนการ
สอน การบริหารจดัการ มิใช่เป็นการจดัการศึกษาเพียงบางส่วนของโรงเรียน หรือจดัเป็น
แผนการเรียนมาตรฐานสากล ด้วยเหตนีุ ้การจดัการศึกษาในโรงเรียนมาตรฐานสากลจึงมี
วตัถปุระสงค์หลกัดงันี ้
 1. เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) สร้างวิถีแห่งการรู้
แจ้ง สร้างแรงกระตุ้นใหม่ๆ  ให้ผู้ เรียนเกิดความมุง่มัน่ รักและเพลิดเพลินในการแสวงหาความรู้ 
สามารถวิเคราะห์และสรุปองค์ความรู้ มีความสามารถในการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มีจิตสาธารณะและสานกึในการบริการสงัคม 
 2. เพ่ือยกระดบัการจดัการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล  (World-Class 
Standard) โดยค านงึถึงความหลากหลายของผู้ เรียนซึง่มีภมูิปัญญา ความสามารถ และความ
ถนดัแตกตา่งกนั มีการจดัการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในการเพิ่มพนูศกัยภาพของผู้ เรียน ส่งเสริมพหุ
ปัญญาของเด็ก บนพืน้ฐานของความเข้าใจ รู้ใจ และมีการใช้กระบวนการคดักรองในระบบ
ดแูลชว่ยเหลือผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เพ่ือให้สามารถพฒันาไปสูจ่ดุสงูสดุแหง่ศกัยภาพ 
 3. เพ่ือยกระดบัการบริหารจดัการด้วยคณุภาพ (Quality System Management) 
พฒันาศกัยภาพขององค์กรให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของตวัเอง 
สามารถระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และศึกษาแนวทางจากแบบอย่างความส าเร็จท่ี
หลากหลายเพ่ือปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทัง้มีการสร้างเครือข่ายในการจดัการศึกษาใน
ทกุระดบั ซึง่อาจเร่ิมต้นจากการประสานความร่วมมือในชมุชน ท้องถ่ิน ไปสู่ภูมิภาค จนกระทัง่

                                                           
46 ส านักบริหารงานมัธยมศึกษาตอนปลาย, เอกสารแนวทางและเกณฑ์เวที

ศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย จ ากดั, 2557), 3. 
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ถึงเครือข่ายระดบัชาติและนาชาติในท่ีสดุ ทัง้นีเ้พราะคณุภาพของเยาวชน คือ อนาคตของ
ชมุชน ความหวงัของชาต ิและของมวลมนษุยชาติ47 
 หลกัสตูรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 เป้าหมายของหลกัสตูร 
 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้เก่ียวกับสิ่งท่ีตนสนใจ และต้องการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเตมิ 
 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการเขียนรายงานการค้นคว้าอย่างอิสระ 
 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการคดิสร้างสรรค์ และการคดิวิเคราะห์ 
 4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการค้นคว้าท่ีเหมาะสมส าหรับแต่
ละสาขาวิชา 
 5. เพ่ือให้ผู้ เ รียนมีวิธีการ และสั่งสมประสบการณ์ในการค้นคว้าความรู้ด้วย
สตปัิญญาของตนเองอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 โครงสร้างหลกัสตูร 
 1. จัดการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานปี
พทุธศกัราช 2551 ประกอบด้วย กลุ่มภาษาไทย กลุ่มภาษาองักฤษ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่ม
วิทยาศาสตร์ กลุ่มสงัคมศกึษา/ ศาสนา/ วฒันธรรม/ ประวตัิศาสตร์ กลุ่มสขุศกึษา/ พลศกึษา 
กลุม่ศลิปะ กลุม่การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 2. มีสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมตามจุดเน้นในบางกลุ่ม หรือทุกกลุ่มสาระตามบริบท
ของโรงเรียน 
 3. มีกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน 
 4. มีสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นสากล ดงันี ้
  4.1 ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) 
   เป็นสาระการเรียนรู้ท่ีว่าด้วยการแสวงหาความรู้อย่างลึกซึง้ในสิ่งท่ีผู้ เรียน
อยากรู้ เพ่ือไปถึงความรู้ท่ีชัดเจน โดยอาศัยการพิสูจน์ประเด็นความรู้ ข้อค้นพบ หรือ
สมมติฐานของความรู้ท่ีผู้ เรียนอยากรู้ นอกจากนีย้งัเน้นและส่งเสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัตรวจสอบ
ความน่าเช่ือถือของแหล่งท่ีมาของข้อมลู การจดัประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้กระบวนการ

                                                           
47 คณะกรรมการการศึกษาชัน้พืน้ฐาน, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียน

มาตรฐานสากล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุชนสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทยจ ากดั, 2557), 3. 
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รับรู้ การได้มาซึ่งความรู้ (Ways of Knowing) มี 4 แนวทาง ได้แก่ จากประสาทสัมผัส  
(Sense Perception) จากการใช้ภาษา (Language) จากการใช้เหตผุล (Reason) และจากสิ่ง
ท่ีเป็นอารมณ์ (Emotion) ซึง่เป็นการรับรู้ท่ีใช้ความรู้สกึ48 ตลอดจนการปลกูฝังการสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงแก่นของความรู้ให้แก่ผู้ เรียน (Objective) โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียน
สามารถแสดงความคิดเห็นเชิงคิดวิเคราะห์ ตัง้สมมติฐาน และการหาค าตอบเก่ียวกับสิ่งท่ีผู้
เรียนรู้ (Knowing) สามารถตัง้ค าถามให้อธิบาย แสดงความคิดเห็นต่างๆ รู้จกัหาทางออกใน
การแก้ปัญหาได้กระจ่างชดั สามารถเช่ือมโยงความรู้ เปรียบเทียบและเช่ือมโยงความรู้ของ
ศาสตร์แขนงตา่งๆ ได้ 
  4.2 การเขียนความเรียงชัน้สูง (Extended Essay) เป็นการศึกษาโดยการ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ (Synthesis) โดยการค้นคว้าอย่างอิสระ (Interdependent) ในเร่ืองท่ี
ผู้ เรียนสนใจมาจากการท่ีผู้ เรียนได้เรียนจากสาระการเรียนรู้ทัง้ 8 กลุ่มสาระ เน้นการฝึก
กระบวนการค้นคว้าด้วยตนเอง การถ่ายทอดส่ือความหมาย แนวคิด และข้อมลูเป็นความเรียง 
ลักษณะเป็นความเรียงทางวิชาการท่ีมีเนือ้หาเช่ือมโยงอย่างเป็นขัน้ตอน สมเหตุสมผลท่ี
สละสลวย 
  4.3 กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) เป็นกิจกรรม
พฒันาผู้ เรียนท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาตนเอง และพฒันาซึ่งกนัและกนั 
เรียนรู้จากประสบการณ์การจัดกิจกรรม (Experiential Learning) เป็นสาระท่ีให้ผู้ เรียนได้
ค้นพบตนเอง โดยการริเร่ิมสร้างสรรค์กิจกรรม (Creativity) ได้ปฏิบัติกิจกรรม ได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ ตรง  (Action) และผู้ เ รี ยนไ ด้ ช่ วย เห ลื อผู้ อ่ื น โดยการ ใ ห้ บ ริ กา ร เ ป็ น
อาสาสมัคร (Service) ควบคู่กับการเรียนสาระการเรียนรู้ท่ีเป็นวิชาการ กิจกรรมสร้างสรรค์ 
(Creativity) มุ่งหวงัให้ผู้ เรียนฝึกทกัษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และทกัษะการ
คดิวิเคราะห์ (Critical Thinking) 
   วตัถุประสงค์ของการจดักิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์ (CAS : Creativity, 
Action, Service) เป็นกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้ เรียนได้พัฒนาตนเองตาม

                                                           
48 Oliver Kim, What are the four ways of Knowing (WOKs)?, เข้าถึงเม่ือ 11

กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.toktalk.net/2009/12/06/what-are-the-four-
ways-of-knowing-woks/ 
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ศกัยภาพอย่างรอบด้าน เป็นกิจกรรมท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังและสร้างจิตสานึกของการ
ท าประโยชน์เพ่ือสงัคมสามารถจดัการตนเองได้และอยูร่่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ 
  4.4  โลกศกึษา (Global Education) 
   โลกศึกษา” (Global Education) หรือโลกาภิวัตน์ศึกษาเป็นการศึกษา
เพ่ือให้ผู้ เรียนรับรู้ความเป็นจริงต่างๆ ของโลกโลกาภิวตัน์ (Globalized world) และปลุกให้
ผู้ เรียนได้ลุกขึน้มาสร้างโลกท่ีมีความชอบธรรม เสมอภาค และเคารพสิทธิมนุษยชนมากขึ น้ 
รวมถึงความเข้าใจเก่ียวกับการพัฒนาท่ียั่งยืน สันติภาพ การป้องกันความขัดแย้ง และ
การศึกษาระหว่างวฒันธรรม ตลอดจนความเป็นพลเมืองโลก เป็นกระบวนการจดัการเรียนรู้
เพ่ือการเปล่ียนแปลงในเชิงลึกทัง้ด้านพืน้ฐานความคิด ความรู้สึกและการกระท า ท่ีมุ่งให้เกิด
การเปล่ียนแปลง การเช่ือมโยงประสานสมัพนัธ์ ความเสมอภาคเท่าเทียม ความยุติธรรมใน
สงัคมความเข้าใจกนัระหวา่งมนษุย์ 
  4.5 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีมีความจ าเป็น เพราะเป็นภาษาทีใช้ส่ือสารกัน
อยา่งกว้างขวาง นกัเรียนต้องมีทกัษะในการใช้โดยการ ฟัง พดู อา่น เขียนได้ 
  4.6 ภาษาต่างประเทศท่ี 2 อาจเป็นภาษาจีน ญ่ีปุ่ น เกาหลี หรือภาษาใน
ประชาคมอาเซียน 

 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ) มีจดุมุ่งหมายให้นกัเรียนท่ีผ่านหลกัสตูร
โรงเรียนมาตรฐานสากลมีทกัษะต่างๆ  เหล่านี ้ 1. ทกัษะด้านการใช้ภาษาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 2. ทกัษะการศึกษาด้วยตนเอง (Independent Study) และเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบตัิ  3. ทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  4. ทกัษะความสามารถในการท างาน
และแข่งขันกับกับต่างชาติ  5. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารสาระสนเทศ ( ICT)          
6. ทักษะด้านสังคม การมีจิตสาธารณะ ขยันและมุ่งมั่นในการท างาน 49 ดงันัน้ การพัฒนา
หลกัสูตรของโรงเรียนมาตรฐานสากล จึงเน้นการจดัการเรียนการสอนสาระท่ีเป็นสากล 4 
สาระ คือทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge : TOK) ความเรียงชัน้สงู (Extended- Essay) 
กิจกรรมสร้างสรรค์ (CAS : Creativity, Action, Service) โลกศกึษา (Global Education) จะ

                                                           
49 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทางการจัดการเรียนการสอนใน

โรงเรียนมาตรฐานสากล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 
2555), 6. 
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ช่วยให้การสะท้อนภาพความส าเร็จท่ีชดัเจนทัง้ความรู้ความสามารถตามสมรรถนะทัง้ 5 ของ
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขนัพืน้ฐาน ได้แก่ ความสามารถในการส่ือสาร ความสามารถใน
การคิด ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวิต  ความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยี และศกัยภาพความเป็นพลโลกของโรงเรียนมาตรฐานสากล   และผลลพัธ์ท่ี
เกิดขึน้ต่อผู้ เรียนจะต้องมีทกัษะท่ีส าคญัดงันี ้ 1) รู้ภาษายคุดิจิตลั (Digital-Age Literacy) 
พืน้ฐาน วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เทคโนโลยี รู้ภาษาข้อมูล และทัศนภาพ  (Visual & 
Information Literacies รู้พหุวฒันธรรมและมีความตระหนกัส านึกระดบัโลก (Multicultural 
Literacy & Global Awareness) 2) สามารถคิดประดิษฐ์-สร้างสรรค์ (Inventive Thinking) 
ปรับตวั-น าตน จดัการกบัความซบัซ้อน ใฝ่รู้ สร้างสรรค์ กล้าเส่ียง คิดได้ในระดบัสงูและมีเหตุ  
มีผล 3) ผลผลิตมีคณุภาพสงู (High Productivity) จดัล าดบัความส าคญั วางแผน และบริหาร 
จดัการมุ่งผลส าเร็จ ใช้เคร่ืองมืออย่างมีประสิทธิผลในโลกแห่ง ความเป็นจริงสามารถผลิตผล
งานท่ีเหมาะสม มีคุณภาพสูง และ4) ส่ือสารมีประสิทธิผล (Effective Communication) 
ทกัษะการท างานเป็นทีม การร่วมมือและสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
สงัคมและสว่นรวม การส่ือสารเชิงปฏิสมัพนัธ์ 
 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐานได้ก าหนดหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
มาตรฐานสากล  ควรจดัเนือ้หาสาระสากลในลกัษณะของการบรูณาการเป็นหน่วยการเรียนรู้
ในสาระพืน้ฐาน หรืออาจจดัเป็นเพิ่มเตมิในบางสาระ โดยมีองค์ประกอบดงันี ้
 1. ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) ควรจดัเป็นหน่วยบรูณาการอยู่ในสาระ
พืน้ฐานทัง้ 8 สาระในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 4 – 6  และมธัยม 1-6 
 2. การเขียนความเรียงชัน้สูง (Extended-Essay) ควรจดัเป็นหน่วยบรูณาการอยู่ใน
สาระพืน้ฐาน ภาษาไทย หรือเป็นสาระเพิ่มเติม ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี  4 - 6 อย่างใดอย่าง
หนึง่ก็ได้ และในชัน้มธัยม 1-6 
 3. โลกศึกษา (Global Education) ควรเป็นหน่วยบูรณาการอยู่ในสาระพืน้ฐาน
ทัง้ 8 สาระในชัน้ ปฐมวยั ประถมศกึษาปีท่ี 1-6 และในชัน้มธัยม 1-6 
 4. กิจสร้างสรรค์ประโยชน์ (Creativity, Action, Service) ควรจดัเป็นหน่วยกิจกรรม
อยูใ่นกิจกรรมพฒันาผู้ เรียน ในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 1 และในชัน้มธัยม 1-650 

                                                           
50 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, คู่มือการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน

มาตรฐานสากล   (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, 2555),10-21. 
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 มาตรฐานความส าเร็จของโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 1. ด้านผู้ เรียน 
  1.1 นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิการเรียนผ่านการประเมินระดบัชาติอยู่ในระดบัดี เป็น
ท่ียอมรับจากสถาบนันานาชาต ิ
  1.2 นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ์ สามารถ
แขง่ขนัในระดบัชาตแิละนานาชาตไิด้ 
  1.3 นกัเรียนสามารถเข้าศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูขึน้จนถึงระดบัอดุมศกึษา  ทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศได้ในอตัราสงูขึน้ 
  1.4 นกัเรียนมีผลการเรียนท่ีสามารถถ่ายโอนกับสถานศึกษาระดบัต่างๆ  ใน
ระดบันานาชาตไิด้ 
  1.5 นกัเรียนใช้ภาษาไทย/ ภาษาองักฤษ และภาษาตา่งประเทศอ่ืนๆ ในการ
ส่ือสารได้ดี 
  1.6 นกัเรียนสามารถสอบผา่นการวดัระดบัความสามารถทางภาษาจากสถาบนั
ภาษานานาชาต ิ
  1.7 นกัเรียนสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และจดัท าโครงงานท่ีเสนอแนวคิด 
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ร่วมกบันกัเรียนนานาชาติได้ 
  1.8 นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ กล้าเผชิญความเส่ียง สามารถใช้ความคิด
ระดบัสงู มีเหตผุล และวางแผนจดัการสูเ่ป้าหมายท่ีตัง้ไว้ได้ 
  1.9 นกัเรียนสามารถสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพ่ือประโยชน์ตอ่ตนเอง สงัคม  
และประเทศชาต ิ
  1.10 นกัเรียนมีความสามารถประเมิน แสวงหา สงัเคราะห์ และใช้ข้อมูล
ขา่วสารอยา่งมีประสิทธิผล โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้ส าเร็จ 
  1.11 นกัเรียนมีความรอบรู้ด้านทศันภาพ (ภาษาภาพ สญัลกัษณ์ สญัรูป) รู้จกั
ตีความ สร้างส่ือในการพฒันาการคดิ การตดัสินใจ และการเรียนรู้ให้ก้าวหน้าขึน้ 
  1.12 นกัเรียนมีผลงานการประดิษฐ์ สร้างสรรค์ และออกแบบผลงานสามารถ
เข้าแขง่ขนัในเวทีระดบัชาตแิละนานาชาติ 
  1.13 นกัเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ออกแบบ สร้างสรรค์งาน 
ส่ือสาร นาเสนอ เผยแพร่ และแลกเปล่ียนผลงานได้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาติได้ 
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  1.14  นกัเรียนมีความตระหนกัรู้ในภาวการณ์ของโลก สามารถเรียนรู้และจดัการ
กบัสภาวการณ์ท่ีมีความซบัซ้อนได้ 
  1.15 นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนกัในความหลากหลายทาง
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของนานาชาต ิ
  1.16 นักเรียนมีความสามารถระบุประเด็นทางเศรษฐศาสตร์  วิเคราะห์
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะ เปรียบเทียบคา่ใช้จ่าย
และผลตอบแทนได้ 
  1.17 นกัเรียนมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและเป็นพลเมืองดี สามารถจดัการ
และควบคมุการใช้เทคโนโลยี เพ่ือส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ตอ่สาธารณะคุ้มครองสิ่งแวดล้อม 
และสง่เสริมอดุมการณ์ประชาธิปไตยในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
 2. ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล 
  2.1 โรงเรียนจดัหลกัสตูรสถานศกึษาท่ีเทียบเคียงกบัหลกัสตูรมาตรฐานสากล 
  2.2 โรงเรียนจดัหลกัสูตรท่ีส่งเสริมความเป็นเลิศตอบสนองต่อความถนัดและ
ศกัยภาพตามความต้องการของผู้ เรียน 
  2.3  โรงเรียนจดัการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ด้วยภาษาองักฤษ 
  2.4  โรงเรียนจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์
ความรู้ (Research and Knowledge Formation) การส่ือสารและการน าเสนอ (Communication 
and Presentation) และกิจกรรมสร้างสรรค์และบริการสงัคม (Global Education and Social 
Service Activity) 
  2.5  โรงเรียนใช้หนงัสือ ต าราเรียน และส่ือท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานสากล 
  2.6  โรงเรียนใช้ระบบการวดัและประเมินผลแบบมาตรฐานสากล  โดยประเมิน
จากการสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสมัภาษณ์ การลงมือปฏิบตัิ และสามารถเทียบโอน
ผลการเรียนกบัสถานศกึษาระดบัตา่งๆ ทัง้ในและตา่งประเทศ 
 3. ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ (Quality System Management) 
  3.1 ด้านคณุภาพบคุลากร 
   3.1.1 คณุภาพของผู้บริหาร ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์และสามารถน าโรงเรียนสู่
การเป็นมาตรฐานสากล บริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ มีภาวะผู้น าทางวิชาการ (Academic 
Leadership) ท่ีมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการส่ือสาร        
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มีประสบการณ์ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาระดับ
นานาชาต ิ
   3.1.2 คุณภาพของครู ครูผู้ สอนมีความรู้ ความสามารถ และความ
เช่ียวชาญเฉพาะทาง มีความรู้ทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดบัชาติ สามารถใช้
ภาษาตา่งประเทศในการส่ือสาร ครูใช้หนงัสือ ตาราเรียน และส่ือท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศใน
การจดัการเรียนการสอน มีความสามารถในการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจดัการเรียน
การสอน การวดัและประเมินผล และสามารถเผยแพร่ผลงาน ทัง้ระบบออนไลน์ (online) และ
ออฟไลน์  (offline) สามารถแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนกบัครู
ระดบันานาชาติ มีความสามารถในการวิจยั ใช้ส่ือและสร้างนวตักรรมเพ่ือพฒันาผู้ เรียนอย่าง
ตอ่เน่ือง 
  3.2 ด้านระบบการบริหารจัดการ โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพท่ี
ได้รับการรับรองจากองค์กรมาตรฐานสากลระดบัโลก มีระบบการจดัการความรู้ (Knowledge 
Management: KM)และสร้างนวตักรรมเผยแพร่ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โรงเรียนน าวิธี
ปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ (Best Practices) มาใช้ในการบริหารจดัการและครอบคลมุภารกิจทกุด้าน
ของโรงเรียน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้การบริหารจดัการทัง้ในประเทศ/ ตา่งประเทศ สามารถ
บริหารด้านบคุลากรอย่างมีอิสระและคล่องตวั โดยสามารถก าหนดอตัราก าลงัสรรหา บรรจ ุ
จดัจ้าง ส่งเสริมและพฒันาได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้โรงเรียนยงัสามารถแสวงหา ระดม
ทรัพยากรด้านตา่งๆ เพ่ือพฒันาความเป็นเลิศในการจดัการศกึษา โดยสามารถบริหารจดัการ
ได้อยา่งคลอ่งตวัตามสภาพความจ าเป็นและความต้องการของบริบทโรงเรียน 
  3.3 ด้านปัจจยัพืน้ฐาน  โรงเรียนมีขนาดชัน้เรียนท่ีเหมาะสม มีจ านวนนกัเรียนตอ่
ห้อง (ปฐมวยั 25 คน : 1 ห้อง, ประถมศกึษา 30 คน : 1 ห้อง, มธัยมศกึษา 35 คน : 1 ห้อง) 
โดยมีจ านวนครูท่ีมีความรู้ตรงตามสาขาวิชาท่ีสอนอย่างเพียงพอ และมีอตัราส่วนครู 1 คนตอ่
นกัเรียนไม่เกิน 20 คน ภาระงานสอนของครูมีความเหมาะสมไม่เกิน 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
โรงเรียนจดัให้มีหนงัสือ/ ต าราเรียนท่ีมีคณุภาพระดบัมาตรฐานสากล เพ่ือให้นกัเรียนได้ใช้
เรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนมีคอมพิวเตอร์พกพาส าหรับนักเรียนทุกคน มีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบความเร็วสูงเช่ือมโยงครอบคลุมพืน้ท่ีของโรงเรียนทัง้หมด มีห้องเรียน
อิเล็กทรอนิกส์มลัติมีเดีย (Electronic Multi-Media Classroom) ห้องทดลอง ห้องปฏิบตัิการ 
และมีอปุกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั เน้นความเป็นเลิศของนกัเรียนตามกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 
และสามารถเช่ือมโยงเครือข่ายเพ่ือการเรียนรู้และสืบค้นข้อมลูได้รวดเร็ว โรงเรียนมีห้องสมุด 
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แหล่งเรียนรู้ ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center) และมีสภาพแวดล้อม บรรยากาศเอือ้ตอ่
การใช้บริการ มีส่ือท่ีพอเพียงเหมาะสม ทนัสมยั มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้และ
กระตุ้นการศกึษาค้นคว้าอยา่งหลากหลาย 
  3.4 ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา โรงเรียนมีสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาในระดบั
เดียวกนัเป็นเครือขา่ยร่วมพฒันาทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระหว่าง
ประเทศ  มีการจดักิจกรรมการเรียนรู้แลกเปล่ียนประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่าย
โรงเรียนร่วมพฒันา มีเครือขา่ยสนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบับคุคลอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
  3.5 ด้านการวิจยัและการพฒันา โรงเรียนด าเนินการจดัท าวิจยัและพฒันาการ
จดัการศึกษาด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และใช้ผลการวิจัยเพ่ือยกระดบัคุณภาพการศึกษา
เทียบเคียงมาตรฐานสากล51 
   ท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ต้องยึดตามแนวทางของพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีออกมา
โดยกระทรวงการศึกษาคาทอลิก อย่างไรก็ตาม ในการจดัการศึกษาคาทอลิกในยุคปัจจุบนั
จ าเป็นท่ีจะต้องปรับตวัเข้ากบัยุคสมยัของโลกท่ีมีการเปล่ียนแปลงด้วย ด้วยเหตนีุ ้จึงจ าเป็น
จะต้องค านึงถึงการสร้างทักษะท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21ให้แก่นักเรียน เช่น 
ทกัษะการคดิวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจวฒันธรรม การท างานเป็นทีม การส่ือสาร 
คอมพิวเตอร์ และทกัษะด้านอาชีพฯลฯ ทกัษะเหล่านีเ้ป็นสิ่งจ าเป็นท่ีโรงเรียนคาทอลิกต้องให้
ความส าคัญ ซึ่งนวตกรรมในการจัดการเรียนการสอนตามหลักมาตรฐานสากล ถือเป็น
ตัวอย่างหนึ่ง ท่ีโรงเรียนคาทอลิกควรน ามาพิจารณา เพ่ือสามารถมีแนวทางในการจัด
การศกึษาได้อยา่งมีคณุภาพและเหมาะสมกบัยคุสมยัในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
                                                           

51 คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน, แนวทางการด าเนินงานโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, 2555), 6-17. 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก 

ความหมาย 
 ความหมายของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้มีผู้ ให้ค าจ ากัดความไว้มากมาย 
เช่น   การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การพัฒนาคุณภาพ หรือการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษา เป็นการด าเนินการทั่วทัง้องค์การเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรม (activities)  และกระบวนการ (processes) เพ่ือให้เกิดสิทธิประโยชน์แก่ทัง้องค์การ 
ผู้ปกครอง และชมุชน52 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การปรับเปล่ียนเพ่ือให้ได้สิ่งท่ีดีขึน้ สมบูรณ์ขึน้
กว่าเดิม การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงหมายถึงการปรับเปล่ียนทางการศึกษาของไทย
เพ่ือให้เราได้คนไทยท่ีมีคุณภาพสูงขึน้กว่าเดิม และประสิทธิภาพการบริหารจัดการสูงขึน้
กวา่เดมิการพฒันาคณุภาพการศกึษาจงึมีแตว่นัเร่ิมต้นแตไ่มว่นัจบสิน้53 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ การด าเนินการทัง้ระบบเพ่ือประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของกิจกรรม  (Activities)  กระบวนการ (Processes) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทัง้
องค์กร ผู้ปกครอง และชมุชน โดยอาจใช้วิธีการควบคมุท่ีดีกว่า (Better Control) หรือการสร้าง 
นวตักรรม (Raise Standards)54 
 สรุปได้ว่า การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงหรือ
พฒันาการจัดการศึกษาอย่างไม่มีท่ีสิน้สุด เพ่ือให้ได้ผลลพัย์ตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ อัน
ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ นกัเรียน ผู้ปกครอง ชมุชน และสงัคมโดยทัว่ไป  
 
 

                                                           

   52 รัตนา ดวงแก้ว, ทฤษฎีและการพัฒนาหลักสูตร ในประมวลสาระชุดวิชา 
การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ หน่วยท่ี 5 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (นนทบรีุ, มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมมาธิราช, 2556), 8.  

53 กระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือการบริหารสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิติ
บุคคล (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์องค์การรับสง่สินค้าและพสัดภุณัฑ์, 2546), 1.    

54 WouterVan den Berghe, Application of ISO 9000 standards to education 

and training(European Journal) เข้าถึงเม่ือ 20 เม.ย 259, เข้าถึงได้จาก file:///C:/Users 
/envi09Downloads/15_en_vandenberghe%20 
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกของพระศาสนจักรคาทอลิก 
 พระศาสนจกัรคาทอลิกมุง่มัน่ในการท าภารกิจด้านการศกึษาเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนามนุษย์ เป็นต้นการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก โดยพยายามพัฒนาคุณภาพ
การศึกษามาอย่างต่อเน่ือง เม่ือมองถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก     
จึงต้องพิจารณาถึงประเด็นต่างๆ  ท่ีเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัของการศึกษาท่ีมีคณุภาพตาม  
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยพระศาสนจักรคาทอลิกได้ให้แนวทางท่ีส าคญัต่างๆ ผ่าน
ทางสมณสาส์นท่ีออกมาอยา่งตอ่เน่ือง โดยมีลกัษณะท่ีส าคญัๆ ดงันี ้
 1. โรงเรียนคาทอลิกในฐานะเป็นชมุชนการศกึษา (Educational Community) 
  การพฒันาแนวคิดในด้านการศกึษาท่ีส าคญัของพระศาสนจกัรคาทอลิก คือการ
เปล่ียนแนวคิดในอดีตท่ีมองโรงเรียนเป็น  “สถาบนั” (Institute) มาเป็นมุมมองใหม่ ท่ีมอง
โรงเรียนเป็น “ชุมชนการศึกษา” (Educational Community) เพราะการมองโรงเรียนเป็น
สถาบนั  จะท าให้เห็นถึงระบบโครงสร้างท่ีซับซ้อน  มีระดบัชัน้ของการบริหารจัดการท่ีเป็น
ระบบการปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัจึงมีลกัษณะของสายงานการบงัคบับญัชา (Administration) ฯลฯ 
แตเ่ม่ือเปล่ียนมมุมองใหม่ในลกัษณะ ”ชมุชนการศกึษา” จะเห็นท่าทีใหม่ท่ีเกิดขึน้  คือการให้
ความส าคญัของความสมัพันธ์ (Relation) ของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา  ทุก
ฝ่ายในโรงเรียนมีความส าคัญและต้องสัมพันธ์กัน  เน้นคุณลักษณะของ  “ความเป็นหนึ่ง
เดียวกัน” (Communion)  ของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษา เช่น ผู้บริหารโรงเรียน  
บุคลากรทางการศึกษา  ครู รวมถึงพ่อแม่และนกัเรียน  แต่ละคนมีบทบาทหน้าท่ีท่ีจะต้องมี
ความสมัพนัธ์ตอ่กนัในโรงเรียนตามบทบาทและหน้าท่ีของตน  ทกุคนมีเกียรติและศกัดิ์ศรีควร
ท่ีจะต้องได้รับความเคารพต่อกัน  ต่างฝ่ายตา่งมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาความร่วมมือกันในพนัธกิจ
แห่งการศึกษาอบรมไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย นอกจากนีใ้นการท างานร่วมกันของ
สมาชิกในชุมชนก็เป็นโอกาสให้แต่ละฝ่ายมีการส่ือสารถึงกัน ถกเถียงปัญหาร่วมกัน เป็นการ
สร้างความเข้าใจอันดีท่ีมีต่อกันและกัน จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในพันธกิจการจัด

การศกึษาของโรงเรียนคาทอลิก55 

                                                           
55 The Sacred Congregation for Catholic Education, The religious Dimension 

of Education in a Catholic school (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No. 31.   
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  มิติแห่งความเป็นชุมชนการศึกษานี ้ สอดรับกับแนวความคิดท่ีมองพระศาสน

จกัรคาทอลิกว่าเป็น  “ประชากรของพระเป็นเจ้า”56 (People of God)ในความหมายท่ีว่า
สมาชิกของพระศาสนจกัร พระสงฆ์  นกับวช  และฆราวาส ในฐานะท่ีเป็นประชากรของพระเป็นเจ้า  
ร่วมมือกันสร้างสรรค์ให้เกิดอาณาจักรของพระเป็นเจ้าขึน้ในโลก ซึ่งเป็นอาจักรของความดี  
ความรัก และความยุติธรรม ด้วยเหตนีุ ้ จึงเช่ือมโยงไปถึงชุมชนการศึกษาท่ีเป็นการท างาน
ร่วมกนัของทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียน รวมถึงพ่อแม่ซึ่งเป็นหวัใจส าคญัของการศกึษาอบรม  
ในบทบาทท่ีพ่อแม่เป็นครูคนแรกท่ีจะต้องให้การศึกษาแก่ลูก นอกจากนี ้ความหมายของ 
“ชุมชนการศึกษา” รวมความไปถึงบทบาทของบรรดานักเรียน ท่ีพวกเขาต้องแสดงบทบาท

หลกัของตนในการแสดงความต้องการตอ่การศกึษาอบรมตนเอง57  ในมิติแห่งความสมัพนัธ์นี ้ 
ลากีร์ (Laghi) ได้พดูถึงเร่ืองนีว้่า “โรงเรียนคาทอลิกแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเดน่  3  ประการ
คือ  1) เนือ้หา (Message) หมายถึง ความเช่ือในองค์พระเยซูคริสตเจ้าท่ีพระองค์ได้เปิดเผย
ความจริงแก่เรา  2) ความเป็นหนึ่งเดียว (Communion) หมายถึง ความสมัพนัธ์ท่ีเป็นหนึ่ง
เดียวท่ีเรามีต่อคนอ่ืนท่ีเป็นหัวใจของการศึกษาคาทอลิก และ 3) การบริการรับใช้ (Service) 
อนัเป็นพนัธกิจท่ีจะส่งมอบความดีแก่ส่วนรวม58  ในเร่ืองเดียวกนันี ้ กรอส (Gross) ได้ศกึษา
การท างานของครูในโรงเรียนคาทอลิกประถมศึกษา  ท่ีด าเนินการด้วยหลักการเนือ้หา 
(Message) ความสมัพนัธ์  (Communion) และการบริการรับใช้ (Service)  ผลการศกึษาพบว่า 
หลกัการทัง้ 3 ชว่ยหลอ่เลีย้งการท างานและท าให้อตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกเดน่ชดั 
 

                                                           
56 Vatican II, Docmatic Constitution on the Church  (Lumen gentium) ( United 

states of America : Liturgical Press, 1975), Chapter 2. 
57 The Sacred Congregation for Catholic Education, The religious Dimension 

of Education in a Catholic school (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No.32.  
58 Laghi, Catholic Education Universality: Australia’s Peace, in Pilgrimage 

and Prophecy in Catholic Education (Canberra: National Catholic Education 
Commission), 16-23. 
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ขึน้59 โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างกัน มีส่วนส าคญัท าให้พันธกิจทางด้านการศึกษา
ประสบความส าเร็จแนวคิดดงักล่าวยงัสอดคล้องกับงานวิจยัสนบัสนุนอัตลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิกได้อย่างไร ปี 2011โดยท าการสอบถามโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยจ านวน 11 
โรงเรียนท่ีระบวุา่โรงเรียนคาทอลิกให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนและการ
บริหาร โดยพบว่า โรงเรียนคาทอลิกร้อยละ 47.7 มีการประชุมผู้ปกครองปีละ 2 ครัง้ โดยมี
วัตถุประสงค์หลักคือ การเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนในการบริหาร รองลงมาคือ แถลง
นโยบายและความส าเร็จของโรงเรียน และแจ้งข่าวสาร/ประชาสมัพนัธ์ ตามล าดบั นอกจากนี ้
ก็ยงัมีช่องทางการส่ือสารกบัผู้ปกครอง ทางจดหมายเวียน วรสาร/จุลสาร การเย่ียมบ้านและ
ทางเวปไซด์ของโรงเรียน เช่นเดียวกับงานวิจัยเร่ืองภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนคาทอลิก ปี 
2010 แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองสนใจอยากร่วมกิจกรรมการกุศลต่อโรงเรียนคือ การบริจาค
ของให้ทุนการศึกษาหรืออุปกรณ์การศึกษา60 อนัแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง
โรงเรียนและผู้ปกครอง ท่ีร่วมกัน้ในพนัธกิจด้านการศกึษา 
  ท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า “มิติแห่งความเป็นชุมชนแห่งการศึกษา” 
(Educational Community) ของโรงเรียนคาทอลิก เป็นคณุลักษณะท่ีส าคญัท่ีควรส่งเสริมให้
เกิดขึน้ในโรงเรียนคาทอลิก ถือเป็นแนวทางการพฒันาฯท่ีพระศาสนจกัรคาทอลิกปรารถนาให้
เกิดขึน้ในโรงเรียนคาทอลิกทุกแห่ง โดยจะเกิดขึน้ได้ต้องมาจากทุกฝ่ายต้องประสานความ
ร่วมมือกบัทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัอยา่งจริงจงั 
 2. การพฒันาระบบบริหารจดัการภายในโรงเรียนคาทอลิก 
  พนัธกิจด้านการศกึษาในโรงเรียนจะต้องสมัพนัธ์และเก่ียวเน่ืองกนัของฝ่ายตา่งๆ 
เพ่ือให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ ด้วยเหตุนีจ้ึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบในการ
ด าเนินการอย่างมืออาชีพ (Professional System) โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทกุฝ่าย รวมทัง้
มีแนวทางท่ีเป็นกรอบแนวคิดท่ีชดัเจนอนัน าไปสู่การปฏิบตัิ ในเร่ืองนี ้ฮอยและมิสเกล (Hoy 
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60  สภาการศกึษาคาทอลิก, “ก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก” (เอกสาร
การวิจยัโรงเรียนคาทอลิก, 2557), 78-79. 
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and Miskel)61 ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฏีมีความส าคญัและเก่ียวพนักับการปฏิบตัิ คือเป็นกรอบ
ความคดิตอ่การปฏิบตั ิเป็นแนวทางเพ่ือชว่ยในการวิเคราะห์ และช่วยให้ผู้บริหารตดัสินใจของ
ภายใต้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมท่ีมีความจ ากดั รวมทัง้ยงัเป็นการคาดหมายผลท่ีจะเกิดขึน้
ได้อย่างถกูต้อง ดงันัน้ ระบบบริหารจึงถือว่ามีส่วนส าคญัในการบริหารองค์กร ด้วยเหตนีุ ้เม่ือ
พิจารณาถึงการพฒันาคณุภาพในระบบบริหารโรงเรียนท่ีดีนัน้  จ าเป็นจะต้องมีระบบบริหาร
อนัประกอบด้วย นโยบายและวัตถุประสงค์ หลักสูตร เทคนิคการสอน การประเมินผลและ
พฒันา  ซึง่พระศาสนจกัรคาทอลิกได้ให้แนวทางการด าเนินการในเร่ืองดงักลา่วไว้  ดงันี ้
  นโยบายและวตัถปุระสงค์  ในเอกสาร ”มิติด้านศาสนาของการศกึษาในโรงเรียน
คาทอลิก”  ได้เน้นถึงความส าคญัของโรงเรียนคาทอลิกจะต้องมีเป้าหมายเพ่ือเป็นแนวทางใน
การด าเนินงาน  ซึ่งเป้าหมายหลักท่ีส าคญัของโรงเรียนคาทอลิกคือ พัฒนานักเรียนให้เป็น
มนษุย์ใหม่ (New Creature) ตามศกัยภาพของแตล่ะคน เพ่ือเตรียมให้พวกเขาเป็นผู้ ใหญ่ท่ีมี
คณุภาพท่ีจะรับผิดชอบสงัคมตอ่ไป โดยแผนงานทกุอย่างในกระบวนการเรียนการสอนจะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลัก อย่างไรก็ตาม เพ่ือช่วยให้ การด าเนินงานเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  จ าเป็นอยา่งยิ่งจะต้องเช่ือมโยงกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ด้วย เชน่ 
  2.1 ต้องก าหนดอตัลกัษณ์ของโรงเรียนให้ชดัเจน  โดยเฉพาะอยา่งยิ่งลกัษณะเฉพาะ
ในด้านมีคณุคา่ของพระวรสารเป็นฐานของทกุกิจกรรมการเรียนการสอน 
  2.2 ต้องก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน  การศกึษา และวฒันธรรมของ
โรงเรียนให้ชดัเจน 
  2.3 ต้องน าเสนอเนือ้หารายวิชา พร้อมทัง้ก าหนดคณุคา่ (value) ท่ีจะถ่ายทอด
ให้แก่นกัเรียนโดยผา่นทางวิชานัน้ๆ ด้วย 
  2.4 ต้องก าหนดการจดัองค์กรและการบริหารจดัการโรงเรียนอยา่งเป็นระบบ 
  2.5 ต้องก าหนดผู้ มีอ านาจในการตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ เช่น นโยบายใดเป็น
อ านาจการตดัสินใจของบคุลากรมืออาชีพ  นโยบายใดสามารถร่วมกนัพฒันาจากพ่อแม่และ
นกัเรียน  และกิจกรรมใดควรปลอ่ยให้เป็นหน้าท่ีของครู พอ่แม ่หรือนกัเรียน 
  2.6 ก าหนดวิธีการทดสอบและประเมินผลความก้าวหน้านกัเรียนอย่างชดัเจน
นอกจากนี ้ ยงัมีปัจจยัเสริมท่ีเป็นส่วนส าคญัท่ีจะต้องน ามาพิจารณา โดยบรูณการสิ่งเหล่านี ้
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เข้าในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเพ่ือท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเ รียนบรรลุ
วตัถปุระสงค์ตามท่ีตัง้ไว้ 
  2.7 ความซ่ือสตัย์ต่อการประการข่าวดีของพระศาสนจกัร เพราะจดุศนูย์กลาง
ของงานด้านการศกึษาคาทอลิกคือการประกาศข่าวดีแห่งความรอดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า  
ดงันัน้โรงเรียนท่ีเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจกัรจะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนีอ้ย่างเข้มแข็ง
กบั คริสตชนท้องถ่ิน 
  2.8 จ าเป็นต้องมีการศึกษาวัฒนธรรมและพัฒนากระบวนการวิ เคราะห์
ไตร่ตรอง  ขณะเดียวกันก็ควรเคารพในหลักเกณฑ์ของศาสตร์แต่ละแขนง  เพ่ือช่วยในการ
ก าหนดทิศทางในกระบวนการศกึษาอบรมสู่ความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ครบ 
  2.9 ปรับกระบวนการศกึษาอบรมให้เหมะสมกบัลกัษณะเฉพาะของนกัเรียนแต่
ละคนและครอบครัวของเขา 
  2.10 เน้นการมีส่วนร่วมกันของพระศาสนจกัรท้องถ่ิน (Local Church) และ
ผู้ บริหารโรงเรียนตลอดจนผู้ มีส่วนเ ก่ียวข้องในกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะต้องมีการ
ปรึกษาหารือร่วมกนัในการก าหนดเป้าหมายทางการศกึษาของโรงเรียน62 
   อย่างไรก็ตาม  โรงเรียนควรจะต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุสู่เป้าหมายของ
การศึกษาอบรมอย่างเป็นขัน้ตอน ความส าเร็จทางวิชาการต้องถือว่าเป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
เป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรียน ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีต้องน ามาพิจารณา ดงันัน้จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการทบทวนการด าเนินงานของโรงเรียนทุกปี เพ่ือปรับปรุงให้
เหมาะสมตามความจ าเป็น โดยเน้นการประเมินผลอย่างมีมาตรฐานและซ่ือสตัย์ ท่ีทุกฝ่ายมี
ส่วนร่วมตัง้แต่จุดเร่ิมต้น  ระหว่างด าเนินการและบทสรุป โดยช่วงเวลาท่ีเหมาะสมของการ
ประเมินผลน่าจะเป็นช่วงสิน้ปีการศกึษา ด้วยเหตนีุ ้จากการบริหารจดัการอย่างเป็นระบบใน
โรงเรียนคาทอลิก ท าให้ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานมาเรียนในโรงเรียนคาทอลิก สอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของคานาวาน (Kanavan) ท่ีท าการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศออสเต
เรียวา่ เหตผุลท าไมผู้ปกครองจงึเลือกสง่ลกูหลานมาเรียนในโรงเรียนคาทอลิก  เพราะโรงเรียน
คาทอลิกมีมาตรฐานทางการศึกษาสูง มีระบบการบริหารจดัการท่ีดี สอนเร่ืองศาสนา ความ
ประพฤติของเด็กนักเรียนดี และมีผลส าริดทางการศึกษาสูง เป็นไปตามความคาดหวังของ

                                                           
62 The Sacred Congregation for Catholic Education, The religious Dimension 

of Education in a Catholic school  (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No.100-101. 
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ผู้ปกครอง63 สอดรับกบัผลการวิจยัของการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศฝร่ังเศสตัง้แตปี่ 
1980 เป็นต้นมาพบว่า คณุภาพของโรงเรียนคาทอลิกไม่ได้มาจากอปุกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั
หรือหลักเกณฑ์การควบคุมของรัฐบาลแต่มาจากการบริหารจัดการด้วยระบบควบคุมทาง
คณุธรรมจากอ านาจภายในโรงเรียนเอง64  ด้วยเหตนีุจ้งึสามารถระบไุด้ว่า ระบบบริหารจดัการ
ในโรงเรียนคาทอลิกไม่เพียงแตเ่ป็นระบบบริหารจดัการองค์กรท่ีทนัสมยัเท่านัน้ แตเ่ป็นระบบ
บริหารท่ีควบคมุด้วยระบบคณุธรรม จงึก่อให้เกิดผลในเชิงคณุภาพแก่โรงเรียนคาทอลิก 
 3. การอภิบาลครูในโรงเรียนคาทอลิก 
  ครูถือวา่เป็นกลุม่บคุคลท่ีส าคญัมาก ท่ีจะท าให้พนัธกิจด้านการศกึษาส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์  ดงันัน้จึงถือเป็นเร่ืองส าคญัท่ีจะต้องให้ความส าคญักบัครู เพ่ือท าให้พวกเขาท า
หน้าท่ีในพันธกิจด้านการศึกษาอย่างเหมาะสม ในเร่ืองนีพ้ระศาสนจักรให้คุณค่ากับผู้ ท า

หน้าท่ีเป็น ”ครู”  ไม่เพียงแต่เป็นวิชาชีพหนึ่งเท่านัน้ แต่มองครูว่าเป็น”พระกระแสเรียก”65 
(vocation)  หมายถึง เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้าท่ีให้คนใดคนหนึ่งแสดงบทบาทและหน้าท่ีเพ่ือ
ความดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืน ด้วยเหตนีุ ้ครูคือผู้ ท่ีมีบทบาทหน้าท่ีด้านการศกึษาอบรม และด้วยบทบาท
และหน้าท่ีนีเ้ขาได้ร่วมส่วนในพนัธกิจการช่วยให้รอดของพระเป็นเจ้า  สิ่งนีจ้ึงถือเป็นบทบาทและ
หน้าท่ีส าคญัท่ีครูจะต้องตระหนกัถึงและร่วมมือกบัสมาชิกอ่ืนๆ ของพระศาสนจกัรเพ่ือพนัธกิจ
ส าคญันีใ้ห้ได้ส าเร็จ อย่างไรก็ตามเพ่ือท่ีจะท าให้พันธกิจนีส้ าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
พระศาสนจกัรคาทอลิกได้เน้นถึงการท่ีจะต้องมี “การอภิบาลครู” ซึ่งถือเป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีไม่
อาจละเลย ซึ่งหมายถึง  การดูแลให้ครูมีขวัญและก าลังในในการท างาน  สนองตอบความ
ต้องการของครูทัง้ด้านร่างกายและจิตใจ  มีความสขุในการท างาน ซึ่งก็ครอบคลมุไปถึงการมี
องค์กรท่ีจะรักษาสิทธิประโยชน์ของครู เพ่ือท าให้ครูได้ปฏิบตัิหน้าท่ีตามกระแสเรียกของตน
อย่างมีเกียรติและสมศกัดิ์ศรี  ในด้านการอภิบาลครู โกนู อาลนัน์  ลินตนั และลิมพ์  (Konu, 

                                                           
63 Canavan, Why parents choose (or don’t choose) a catholic school, 

(Australasian: Catholic Record, (3) 1995), 298-305. 
64 Pons, Xavier van Zanten,  Agnes da Costa, Sylvie, “The national 
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65  The Sacred Congregation for Catholic Education, Consecrated Person 

and Their Mission in  school (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2002), No. 59.   
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Alanen, Lintonen & Rimpela) เห็นว่า ไม่เพียงแต่เป็นกิจการท่ีดีเท่านัน้ แต่เป็นกิจกรรมท่ี
บูรณการการสอน การเรียนและบริหารโครงสร้างท่ีมีประสิทธิภาพในโรงเรียนท่ีตอบสนอง
ความต้องการของนกัเรียนและทีมงานทัง้สว่นบคุคล และกลุม่ ก่อให้เกิดผลดีงามตามมาทัง้ตอ่

โรงเรียน ความสัมพันธ์ของมวลสมาชิก ท าให้ทุกคนมีขวัญและก าลังใจในการท างาน66           
สิ่งเหล่านีส้อดคล้องกับผลการศึกษาของดิ๊กคินสัน (Dickinson) ท่ีศึกษาถึงสิ่งท่ีเป็นหัวใจ
ส าคัญของงานอภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก คือ การแบ่งปันกันด้วยความรักและเอือ้อาทร      

ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีทัง้ส่วนบุคคลและสังคมโดยรวม67 ด้วยเหตุนี ้        
จงึสามารถระบไุด้วา่ การอภิบาลครูท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก จึงเป็นงานท่ี
ส าคัญในโรงเรียนคาทอลิก ท่ีจะท าให้ครูมีการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ และนอกจากนี ้           
ยงัเป็นการเพิ่มขวญัและก าลงัใจให้แก่ครูในการท างานด้วย 
 4. การเตรียมผู้ ท่ีจะมาเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก 
  สืบเน่ืองจากความส าคัญในบทบาทและหน้าท่ีของครูในกระบวนการศึกษา
อบรมในโรงเรียนคาทอลิก จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีครูท่ีมีคุณภาพมีความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของตนตามกระแสเรียกท่ีได้รับจากพระเป็นเจ้า บทบาทท่ีส าคญัของครูไม่ใช่แค่เพียง
ผู้สอนวิชาความรู้ต่างๆ ทางโลก แต่เป็นผู้ ท่ีสอนความจริงและแสวงหาความจริงอย่างไม่
หยุดยัง้ จนกระทั่งน าทางให้นักเรียนค้นพบสัจธรรมสูงสุด นัน้คือบทบาทของครูในโรงเรียน
คาทอลิกท่ีท ามากกว่าการสอน  แต่เป็นผู้ ท่ีท าการถ่ายทอดความรู้ท่ีมาจากการผสมผสาน
วฒันธรรมและความเช่ือในตวัผู้สอนเองให้แก่นกัเรียน เป็นการสอนท่ีนอกเหนือจากค าพดูแต่
ด้วยการเจริญชีวิตในพฤติกรรมต่างๆ ของผู้สอนเอง ด้วยเหตนีุ ้ผู้ ท่ีจะมาเป็นครูในโรงเรียน
คาทอลิกจึงควรได้รับการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดี เป็นต้นครูค าสอน ควรมีสถานท่ีในการ
ฝึกอบรมพิเศษ มีหลักสูตรท่ีเหมาะสมนอกเหนือจากองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ  ดังนัน้       
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พระศาสนจกัรจงึได้ให้แนวทางในการเตรียมอบรมผู้ ท่ีจะเป็นครูค าสอนในโรงเรียนคาทอลิกว่า

จะต้องได้รับการเตรียมตวัและมีทกัษะท่ีจ าเป็นในมิติตา่งๆ  ดงันี ้68 
  4.1 ต้องเป็นผู้ ท่ีจะต้องบรรลวุุฒิภาวะในฐานะความเป็นมนษุย์ และมีความเช่ือ
ตามฐานะคริสตชนท่ีดี 
  4.2 ต้องมีความรู้ในเก่ียวกบั “ข่าวดี” ของพระคริสตเจ้า รู้จกับุคคล วฒันธรรม  
และวิถีชีวิต  ขา่วสารและบริบททางสงัคมของผู้ ท่ีจะได้รับการสอน 
  4.3 ต้องรู้วิธีการและสามารถถ่ายทอด “ข่าวดี” อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ด้วย
ความรู้และการปฏิบตั ิ
   ในส่วนของการเตรียมครูเพ่ือสอนในโรงเรียนคาทอลิก สมิทท์ (Smith) ให้
ทศันะในเร่ืองนีว้่า  บทบาทของครูในโรงเรียนคาทอลิกมีหน้าท่ีในการสอนความจริง ซึ่งเป็น
ความจริงทางศาสนาท่ีได้รับการเผยแสดง  (Revelation)  ครูในโรงเรียนคาทอลิกบางท่าน
ได้รับการอบรมมาจากสถาบันฝึกอบรมทั่วไป จึงไม่สามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง
ฝึกอบรมความเช่ือในทางศาสนาและการฝึกอบรมในความเป็นครู สมิทท์จึงเสนอทางแก้ไข
ปัญหานี ้ โดยการให้ครูในโรงเรียนคาทอลิกได้รับการอบรมจากวิทยาลยัหรือมหาวิทยาลยัท่ี
เป็นคาทอลิก นอกจากนี ้ สมิทท์ยงัย า้อีกว่า  ถ้าผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการศกึษาคาทอลิกมอง

ไมเ่ห็นความส าคญัของปัญหานี ้ โรงเรียนคาทอลิกจะเหลือเพียงแตช่ื่อเท่านัน้69  สอดคล้องกบั
การศกึษาของแมคโลแลน์ (Mclaughlin)  ท่ีท าการศกึษา  ความเช่ือ  คณุคา่และการปฏิบตัิ
ของนกัศกึษาฝึกหดัครูในมหาวิทยาลยัคาทอลิกในออสเตรเลีย ท าการศกึษาในปี 1999 พบว่า 
นกัศึกษาคาทอลิกในออสเตรเลียปัจจุบนัมีทัศนคติท่ีดีต่อความเป็นคาทอลิก (Catholicism) 
มากขึน้  มีความสมัพนัธ์ท่ีดีและซ่ือสตัย์ตอ่พระศาสนจกัรคาทอลิก ตลอดจนยอมรับในอ านาจ
การปกครองของผู้ น าพระศาสนจักรคาทอลิก ซึ่งถือว่าแนวโน้มท่ีดีของบรรดาเยาวชนต่อ   

พระศาสนจกัรคาทอลิกอนัจะก่อให้เกิดผลดีตอ่สงัคมโดยส่วนรวมในด้านอภิบาลและเผยแผ่ธรรม70   

                                                           
68 Congregation for the Clergy, General Directory of Catechism (Rome: 
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ท่ีเป็นเช่นนี ้เพราะพระศาสนจกัรได้มีการอบรมความเช่ือ และร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอย่าง
ตอ่เน่ือง ตอ่ผู้ ท่ีก าลงัเตรียมตวัจะเป็นครูในโรงเรียนคาทอลิก สอดรับกบังานวิจยัอีกชิน้หนึ่งท่ี
ระบุว่า ผู้บริหารในโรงเรียนคาทอลิกในออสเตเลียปัจจุบนัส านึกถึงพนัธกิจการเป็นผู้น าทาง
ความเช่ือทางศาสนาของพระศาสนจกัรคาทอลิก ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมเฉพาะของ
โรงเรียนคาทอลิก โดยผลวิจยัระบุว่า ผู้บริหารในปัจจุบนัก าลงัมีความกังวลถึงผู้ ท่ีจะมาเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในอนาคตว่า  ถ้าหากขาดความรู้ ทกัษะ และทศันคติในด้านผู้น า
ทางความเช่ือทางศาสนาแล้ว จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมากมายในปัจจุบนัท่ามกลาง
สงัคมและวฒันธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง ดงันัน้ผู้วิจยัจงึได้เสนอแนวทางการอบรมเตรียมตวัผู้
ท่ีก าลงัจะมาเป็นครูหรือผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกในอนาคตว่า จะต้องไม่ขาดการอบรมมิติ
ทางด้านความเช่ือทางศาสนาด้วย เพราะถือเป็นอตัลกัษณ์และวฒันธรรมองค์กรของโรงเรียน
คาทอลิก71  ด้วยเหตุนีจ้ึงสามารถระบุได้ การเตรียมผู้ จะมาเป็นครูหรือผู้บริหารในโรงเรียน
คาทอลิกเป็นสิ่งท่ีผู้น าพระศาสนจกัรคาทอลิกต้องให้ความส าคญั ซึ่งไม่ใช่แค่การเตรียมทกัษะ
ทางด้านความรู้เทา่นัน้  แตม่ิตทิางด้านความเช่ือทางศาสนาก็เป็นส่วนส าคญัของกระบวนการ
อบรมด้วย 
 5. การอบรมพฒันาครูอยา่งตอ่เน่ือง (Ongoing Formation) 
  การเจริญชีวิตท่ีเป็นประจกัษ์พยาน  (Witness) และความประพฤติของครู แสดง
ถึงอตัลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี การพฒันาครูอย่าง
ตอ่เน่ืองในรูปแบบกิจกรรมท่ีเหมาะสม  โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างแรง บนัดาลใจท าให้คณุครูมี
ความกระตือรือร้นในการท าหน้าท่ีโดยมิใช่เพียงเร่ืองการสอนในชัน้เรียนเท่านัน้ แต่เป็นการ
เดินเคียงข้าง (Accompaniment) ไปกบันกัเรียนเพ่ือช่วยพฒันาและแก้ปัญหาให้กบันกัเรียน
เป็นรายบุคคล  ครูจึงจ าเป็นท่ีจะต้องได้รับการพฒันาทกัษะในด้านศิลปะการสอนท่ีประยกุต์
คณุค่าพระวรสารไปพร้อมๆ กับการสอนในด้านวิชาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือช่วยให้นกัเรียน
พบแนวทางในการน าความรู้มาสู่การปฏิบัติในชีวิตจริง ซึ่งหมายถึงสอนการใช้ชีวิตให้แก่
นักเรียน ด้วยเหตุนี ้ ครูจึงจ าเป็นจะต้องมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม
นอกเหนือจากองค์ความรู้ในศาสตร์ท่ีตนมีความช านาญ  เก่ียวกบัเร่ืองนีเ้อกสาร “การศกึษา
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อบรมแบบคริสต์” ได้พดูถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า “ด้วยความสนิทสมัพนัธ์ใกล้ชิดกนัด้วยความรักใคร่ใน
ระหวา่งเพื่อนครูด้วยกนั  ความผกูพนัธ์กบันกัเรียนและเต็มเป่ียมไปด้วยจิตตารมณ์การเผยแผ่
พระธรรม ขอให้ครูเป็นประจกัษ์พยานด้วยชีวิตถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระอาจารย์หนึ่งเดียว
ของเรา ด้วยการด ารงชีวิตและด้วยการสัง่สอนของพวกเขา” 
  จากความเจริญก้าวหน้าในศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีมีการพัฒนาอยู่เสมอ จ าเป็น
อย่างยิ่งท่ีครูจะต้องมีความรู้ในความเป็นมืออาชีพในศาสตร์แขนงนัน้ๆ ท่ีตนเองเช่ียวชาญ      
ซึ่งจะเป็นเช่นนีไ้ด้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีครูจะต้องมีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมและติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์แขนงนัน้ๆ อยู่เสมอ ความเป็นมืออาชีพยัง
ครอบคลุมถึงทักษะทางด้านวัฒนธรรม จิตวิทยา และวิธีการสอน ท่ีด าเนินการในลกัษณะ
พึ่งตนเอง เช่น การวางแผน การประเมินผล ความคิดสร้างสรรค์  การเปิดรับนวัตกรรม  
ความสามารถในการท าให้ความรู้นัน้ทนัสมยั การวิจยั และการทดลอง ในเร่ืองนีไ้ด้มีกล่าวเน้น
ไว้ในเอกสารการศึกษาแบบคริสต์ว่า “ครูควรจะได้รับการฝึกอบรมให้มีคณุวฒุิทัง้ความรู้ทาง

โลกและทางศาสนา รวมทัง้ทกัษะทางการสอนท่ีก้าวทนัการค้นพบตา่งๆ ในโลกสมยัใหม”่72 
  นอกจากนี ้ ครูท่ีท าหน้าท่ีด้านการศกึษาอบรมในโรงเรียนคาทอลิกจ าเป็นจะต้อง
ได้รับ  “การพฒันาหลอ่หลอมจิตใจ” พวกเขาต้องได้รับการน าพาให้ชิดสนิทกบัพระเจ้าในองค์
พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงปลุกความรักและเปิดจิตใจของพวกเขาสู่คนอ่ืน ก่อให้เกิด
ความเช่ือและส่งผลสู่การปฏิบตัิในกิจการแห่งความรัก ด้วยเหตนีุจ้ึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
หล่อหลอมครูในโรงเรียนคาทอลิกให้มีความรู้ทางด้านเทววิทยา (Theology) และการพฒันา

ทางด้านจิตวิญญาณ (Spirituality)73 เก่ียวกับการพฒันาครูอย่างต่อเน่ืองนี ้กรีนน์ (Green) 
ได้น าเสนอว่า การอบรมครูฆราวาสอย่างตอ่เน่ืองในด้านชีวิตจิตทางศาสนา เป็นแนวทางใหม่
ส าหรับคณะนกับวชตา่งๆ ท่ีจะรักษาพระพรพิเศษ (Charism) ของคณะตนเองไว้ได้ในโรงเรียน
คาทอลิก  ซึ่งสอดคล้องกบั ลิคก์ (Reck) ท่ีพดูถึงครูคาทอลิกท่ีมีหน้าท่ีในการสอนในโรงเรียน
ทัว่ไปท่ีม่ีใชโ่รงเรียนคาทอลิก มกัจะสญูเสียภาพความเป็นคาทอลิกได้ง่าย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะต้องได้รับการอบรมเพิ่มเติมในด้านวิสยัทศัน์ (Vision) และคณุคา่ (Values) ของคาทอลิก

                                                           
72 The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education(Gravissimum Educationis) (Rome: Libreria Editrice Vaticana,1965), No 27. 
73 The Sacred Congregation for Catholic Education, Educating Together in 

Catholic school (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2007), 26-27. 



59 

อยู่เสมอ74  ด้วยเหตนีุจ้ึงสามารถระบุได้ว่า  การอบรมต่อเน่ือง (Ongoing Formation) เป็น
งานท่ีจะต้องกระท าอยู่เสมอในโรงเรียนคาทอลิก เพ่ือพฒันาศกัยภาพของครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได้พฒันาทัง้ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การปฏิบตัิหน้าท่ีในโรงเรียน นอกจากนีย้งั
เป็นการกระตุ้นความกระตือรือร้นในการท างานของพวกเขา ให้ได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความหมายของการท าหน้าท่ีของตนด้วยความรับผิดชอบด้วย 
 6.  องค์กรรักษาสิทธิประโยชน์ของครู 
  ในงานอภิบาลครูนัน้นอกจากเร่ืองของการพฒันาทางด้านจิตใจแล้ว ยงัมีเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัทางด้านกายภาพด้วย  เพราะครูในฐานะฆราวาสต้องเจริญชีวิตในท่ามกลางโลกพวก
เขาต้องปรากฏต่อหน้าทุกฝ่ายในฐานะเป็นเป็นผู้ มี วิชาชีพชัน้สูงท่ีมีเกียรติและศักดิ์ศรี            
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีพวกเขาจะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างสมฐานะ ในเร่ืองนีพ้ระศาสนจกัร
คาทอลิกได้เน้นถึง “องค์กรรักษาสิทธิประโยชน์ของครู” ท่ีเป็นการรวมกลุ่มกันโดยมี
วตัถปุระสงค์ในการปกป้องสิทธิประโยชน์ของสมาชิกท่ีท างานในแวดวงการศกึษา 
  อยา่งไรก็ตามในเร่ืองของสิทธิประโยชน์ท่ีพงึจะได้รับนี ้ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี
การพูดคุยและปรึกษาหารือกันของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือหาทางออกท่ีเหมาะสมในการ
ด าเนินการ  แต่สิ่งท่ีพระศาสนจักรคาทอลิกเน้นย า้ต่อองค์กรทัง้หลายเหล่านีคื้อ  พวกเขา
จะต้องไมลื่มวา่  พนัธกิจพิเศษของโรงเรียนคาทอลิกวา่มีหน้าท่ีในการรับใช้พระศาสนจกัร สิ่งนี ้
คือธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิก จากเหตุผลในเร่ืองนีบ้ทบาทของสมาชิกองค์กรสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ  จึงต้องส านึกว่าแม้ตนเองจะเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ปฏิบตัิหน้าท่ีตาม
วตัถปุระสงค์ขององค์กรฯ มุง่ท าหน้าท่ีเพ่ือความดีของสมาชิกในองค์กร แตต่นเองก็เป็นสมาชิกของ
พระศาสนจกัรด้วยท่ีจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีของการเป็นคริสตชนท าหน้าท่ีในการเผยแผ่พระธรรม 
ประกาศขา่วดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า  ด้วยเหตนีุส้มณสาส์น “โรงเรียนคาทอลิก”  ได้พดูถึง
ในเร่ืองนีว้่า  “ในฐานะท่ีเป็นคริสตชนแม้ต้องท างานในฐานะสมาชิกขององค์กรฯ ก็จะต้อง

ได้รับการชีน้ าจากมนโนธรรม (Conscious) ของคริตชนท่ีจะต้องรับใช้พระศาสนจกัรด้วย”75 
คอนลาด (Conrad)  ได้พดูเร่ืองดงักล่าวนีว้่า  การศกึษาคาทอลิกต้องสนบัสนนุแรงบนัดาลใจ
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แบบคริสตชนแก่ชุมชน  อย่างท่ีสอง เป็นผู้ เช่ือมโยงระหว่างความเป็นจริงของพระเจ้าและ
ความรู้ของมนุษย์เข้าด้วยกัน  อย่างท่ีสาม ท าให้เกิดความมัน่ใจในข่าวดีของคริสตศาสนา 
(Message) ท่ีส่งต่อมาถึงเราผ่านทางพระศาสนจกัร เพราะหน้าท่ีนีเ้ป็นหน้าท่ีหลกัของคริสต
ชนทุกคน ไม่ว่าจะสงักดัองค์กรหรือกลุ่มคณะใด จ าเป็นจะต้องให้ความส าคญักับพระศาสน
จกัรเป็นอนัดบัต้นเสมอ  
 นอกจากนีใ้นด้านการพฒันาให้โรงเรียนให้มีคณุภาพ  จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ และเป็นหน้าท่ีขององค์กรสิทธิประโยชน์ท่ีจะต้อง
เรียกร้องสิทธิการสนบัสนนุจากภาครัฐ  โดยยืนยนัในเร่ืองนีโ้ดยงานวิจยัของ พอลล๊อคและกา
ตีนา (Pollock & Katina) ได้ท าการศกึษาความส าเร็จของโรงเรียนคาทอลิกในคานาดาพบว่า 
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐมีส่วนส าคัญท่ีท าให้โรงเรียนสามารถด าเนินการได้
ประสบผลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์76  ด้วยเหตนีุจ้งึสามารถระบไุด้ว่า ในการท่ีจะท าให้โรงเรียน
คาทอลิกพฒันาได้อย่างมีคุณภาพ จ าเป็นจะต้องได้รับการสนบัสนุนในด้านต่างๆ ทัง้ส่วนท่ี
เป็นมิติทางด้านจิตวิญญาณ  (Spirituality) และส่วนท่ีเก่ียวกับการสนบัสนนุทางงบประมาณ
ทัง้จากภาครัฐและเอกชน อันจะท าให้พันธกิจทางด้านการศึกษาของโรงเรียนบรรลุสู่
ความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีองค์กรท่ีท า
หน้าท่ีในการเรียกร้องสิทธิ 
 7.  เน้นบทบาทหน้าท่ีของพอ่แมแ่ละครอบครัว 
  พระศาสนจกัรคาทอลิก ให้ความส าคญักบัสิทธิและหน้าท่ีท่ีส าคญัของพ่อแม่ใน
ฐานะเป็นผู้ ให้การศกึษาอบรมแก่ลกูของตน  พวกเขาคือครูคนแรกท่ีจะให้การเรียนรู้เก่ียวกับ
โลกภายนอกแก่บุตรของตน ครอบครัวจึงถือเป็นโรงเรียนแห่งแรกและบทบาทของพ่อแม่ใน
การให้การศึกษาแก่บตุรนัน้มีความส าคญัมากซึ่งถ้าขาดสิ่งนีแ้ล้วยากท่ีจะหาการศกึษาอ่ืนมา
ทดแทนได้ เพราะครอบครัวเป็นสถานท่ีท่ีลกูจะได้รับความอบอุ่น  ท าให้พวกเขาได้มีทศันคติท่ี
ดีต่อโลกภายนอก  รู้สึกปลอดภัยท่ีจะพฒันาตนเองเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคม บทบาทของ             
พ่อแม่เป็นผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการสร้างบรรยากาศท่ีดีภายในครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีชีวิตชีวา
เป่ียมด้วยความรักและความศรัทธาตอ่พระเป็นเจ้า พร้อมกบัมีความเคารพตอ่บคุคลรอบข้าง  
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ด้วยเหตนีุ ้ครอบครัวจึงเป็นสถานท่ีแห่งแรกของการปลูกฝังคณุธรรมทางสงัคมให้แก่สมาชิก  
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีทุกสังคมจะต้องมี เพราะครอบครัวนีเ้องท่ีท าให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์
เก่ียวกับสงัคมมนษุย์อย่างครบถ้วน  ท าให้พวกเขามีความมัน่ใจและพร้อมท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนอย่างกลัยาณมิตร และอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนในสงัคมได้อย่างมีความสขุ เดาเยอร์  (Dwyer) 
ได้พูดถึงความท้าทายท่ีส าคญัของการบริหารโรงเรียนคาทอลิกในยุคปัจจุบนัท่ีจะต้องสร้าง
ความร่วมมือกบับดิามารดาในการอบรมบตุรร่วมกบัโรงเรียน เน้นความร่วมมือกบัชุมชน เลือก
และพฒันาผู้น าเผยแผธ่รรมในสงัคมพหวุฒันธรรม พึง่ตนเอง พฒันาหลกัสตูรคาทอลิกและรับ

ใช้ คนจน77 สอดรับกบัผลการวิจยัของมหาวิทยาลยัโลโยลา แมร่ีเม้า (Loyola Marymount 
University)  สหรัฐอเมริกา ท่ีท าการศกึษาพบความจริงถึงบทบาทของพ่อแม่ท่ีมีส่วนส าคญัใน
การอบรมบุตรตามหลกัค าสอนของพระศาสนจกัรในลกัษณะความสมัพนัธ์ของบ้านโรงเรียน 
(Home-School) ผลส ารวจพบว่าทัศนะคติของพ่อแม่ทุกคนยอมรับถึงบทบาทของตนเองใน
การอบรมลูกของตนเองร่วมกับโรงเรียน ว่ามีส่วนส าคัญในการพัฒนากายและจิตของ
นกัเรียน78 เช่นเดียวกบัผลการวิจยัระยะยาวในออสเตเรียพบว่าบทบาทของพ่อแม่ในโรงเรียน
เด็กเล็ก (Early Parent School ) เช่น การฝึกระเบียบวินยัในบ้าน สามารถท านายได้ถึงผล
ส าริดทางการเรียนการสอนในอนาคตของนกัเรียนได้79  ทัง้หมดท่ีกล่าวมา จึงสามารถระบไุด้
วา่ บทบาทของพอ่แมมี่ความส าคญัมากในกระบวนการศกึษาอบรม เป็นต้นการอบรมเด็กเล็ก
ในครอบครัว จะชว่ยสร้างบคุลิกลกัษณะการมีวินยัในตนเอง อนัจะส่งผลตอ่การพฒันาตนเอง
ในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไปได้ 

 8.  ความสมัพนัธ์ท่ีพงึมีตอ่ประชาสงัคม (civil society) ตา่งๆ 

                                                           
77 Dwyer, Challenges. Catholic School: Creating a new culture, (Newtown, 

EJ Dwyer& David Lovell Publishing, 1993), 99-114. 
78 Frabut, James M. Holter, Anthony C. Nuzzi, Ronald J, Rocha, Heidi 

Cassel, Laura, “Pastors’ views of parents and the parental role in Catholic Schools,” 
Journal of Inquiry and Practice 14. 1( Sept, 2010): 24.  

79 Daniel, Graham R. Wang, Cen Berthlsen, Donna, “Early School-based 
parent involvement, Children, children’s self-regulated learning and academic 
achievement: An Australian longitudinal study,” Early Childhood Research Quarterly, 
(Q3 2016): 168-177. 
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  นอกจากบทบาทและหน้าท่ีของพ่อแม่ท่ีจะเป็นผู้ ให้การศึกษาแก่บุตรเป็นบคุคล  
แรกแล้ว  ประชาสงัคมต่างๆ ในทกุภาคส่วนจะต้องมีส่วนให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่ในการ
จัดการศึกษาแก่สมาชิกของตน เช่น รัฐและประชาสังคมต่างๆ ตลอดจนพระศาสนจักร
คาทอลิก  เพราะสิทธิและหน้าท่ีบางประการเป็นของประชาสงัคม ซึ่งมีหน้าท่ีโดยตรงในการ
จดัหาสิ่งท่ีจ าเป็นเพ่ือสนบัสนนุการสร้างประโยชน์สขุแก่สว่นรวม  ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมการจดั
การศกึษาให้กบัสมาชิกในชมุชนด้วย แนวทางในการด าเนินการอาจมามีหลายวิธีด้วยกนั เช่น 
การคุ้มครองสิทธิและหน้าท่ีของพ่อแม่ในการให้การศกึษาแก่ลกู หรือสนบัสนนุองค์กรท่ีพ่อแม่
ไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การให้ความช่วยเหลือแก่พ่อแม่และ
หน่วยงานทางสังคมอ่ืนๆ ในส่วนท่ีพวกเขาไม่สามารถจัดการได้เอง โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
ก่อให้เกิดการศกึษาท่ีมีคณุภาพ  ซึ่งอาจรวมถึงการจดัตัง้โรงเรียนและสถาบนัการศกึษาอบรม
ขึน้เอง   เพ่ือจะได้ด าเนินการให้ตรงกบัความต้องการของชมุชน สิ่งเหล่านีถื้อว่าเป็นสิทธิขัน้
พืน้ฐานของสมาชิกท่ีจะได้รับจากชุมชน  และเป็นสวัสดิการขัน้พืน้ฐานท่ีรัฐบาลจะจดัให้แก่
ประชาชนของตนด้วย80  สอดรับกบังานวิจยัของโรงเรียนคาทอลิกในรัฐอลาบาม่า (Alabama) 
สหรัฐอเมริกา ท่ีระบวุา่ เดก็นกัเรียนในโรงเรียนประถมคาทอลิกมีผลส าริดทางการเรียนท่ีดีเม่ือ
พวกเขามีความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของวดั (Parish School)81  นอกจากนี ้จากผล
การศึกษา  “บทบาทและศกัยภาพของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย” พบว่าความส าเร็จ
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษามี จ าเป็นต้องมีทีมงานสนับสนุนท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้
โรงเรียนสามารถบรรลภุารกิจหลกัได้อยา่งราบร่ืน ซึ่งในส่วนของทีมงานสนบัสนนุท่ีจ าเป็นต้อง
มีหลายด้านด้วยกนัได้แก่ หน่วยงานสนบัสนุนด้านนโยบายและกลยุทธ์  หน่วยงานสนบัสนุน

ด้านการสรรหางบประมาณและทรัพยากรท่ีจ าเป็น และหนว่ยงานส่ือสารประชาสมัพนัธ์ 82 

                                                           
80 The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education (Gravissimum Educationis) (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), No. 12-15.  
81 Ferrari, Joseph R. Dosen, “Anthony J., Perception fo the parish sense of 

community: does an elementary school’s presence heighten parish belongingness?” 
Education Spring136, 3(2016): 391. 

82 สภาการศกึษาคาทอลิก, รายงานผลการศึกษาเร่ือง บทบาทและศักยภาพของ
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ, จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์ จ ากดั, 2557), 18. 
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  พระศาสนจกัรคาทอลิกในอีกด้านหนึ่งก็ถือว่าเป็นประชาคมมนุษย์  (human 
society) ประชาคมหนึ่งด้วย เพราะมีคณุลักษณะของโลกทางกายภาพ ท่ีมีกิจการงานด้าน
พฒันาต่างๆ ท่ีสามารถเห็นได้  เป็นต้นงานในด้านการศกึษาในโรงเรียนและสถาบนัคาทอลิก
ต่างๆ  โดยเป็นท่ีท่ียอมรับเสมอมาว่ามีความสามารถในด้านการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ   
ด้วยเหตนีุ ้ เราจงึเห็นบทบาทของพระศาสนจกัรคาทอลิกปฏิบตัิพนัธกิจประดจุแม่ท่ีคอยเอาใจ
ใส่อบรมลูก ถ่ายทอดชีวิตและพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าแก่เหล่าบรรดาศาสนิกชนท่ีมี   
ความเช่ือ ชว่ยเหลือด้วยความหว่งใยอนัไมส่ิน้สดุเพ่ือให้มนษุย์สามารถบรรลุถึงความครบครัน
ในชีวิตของพวกเขา ท าให้พวกเขาบรรลถุึงความเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์  สร้างสงัคมโลกท่ีดีงาม 
เพ่ือโลกนีจ้ะเป็นโลกใหมท่ี่เหมาะสมส าหรับความเป็นมนษุย์   
 9.  การศกึษาเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อม 
  ความเจริญของโลกในยคุปัจจบุนัท่ีขาดความสมดลุในด้านวตัถแุละจิตใจ ส่งผล
กระทบมากมายต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โลกท่ีเป็นบ้านมนุษยชาติได้อาศยัอยู่ร่วมกัน
(Common Home) ก าลังถูกท าร้ายด้วยมือของมนุษย์ท่ีเห็นแก่ตัว ส่งผลต่อฤดูกาลท่ี
เปล่ียนแปลง ภัยธรรมชาติท่ีนบัวนัจะทวีความรุนแรง ความผิดปรกติของแผ่นดิน น า้  อากาศ 
และสิ่งมีชีวิตตา่งๆ ฯลฯ  สิ่งเหลา่นีเ้ป็นภาพปรากฏของธรรมชาติท่ีแสดงความทกุข์ทรมานของ
ตนเองออกมาในลักษณะของการเสียความสมดลุ ถึงเวลาแล้วท่ีทุกฝ่ายท่ีใช้โลกท่ีเป็นบ้าน
ร่วมกนันีจ้ะต้องหนัมาสนใจและให้ความส าคญักบัปัญหาของสิ่งแวดล้อม และการแก้ปัญหาท่ี
ยัง่ยืนต้องมาจาก การปรับเปล่ียนทศันคตขิองมนษุย์ท่ีมีตอ่ธรรมชาตใิหม่  
  พระสนัตาปาปาฟรังซิสได้ออกสมณสาสน์ช่ือ “ขอสรรเสริญองค์พระผู้ เป็นเจ้า”
(Laudato Si) ในวนัท่ี 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 ให้ทกุฝ่ายหนัหน้ามาเสวนากนั (Dialogue)  
ถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้  ซึ่งเป็นปัญหาท่ีสร้างผลกระทบอย่างมากต่อมนุษยชาติ
เป็นต้นตอ่คนยากจน พวกเขาเหลา่นัน้ต้องเจริญชีวิตในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมกบัศกัดิ์ศรี

และคณุคา่ของความเป็นมนษุย์83  เช่น การใช้ชีวิตอยู่ในสภาพมลพิษและอยู่ในชมุชนแออดัท่ี
มีขยะท่ีล้นเมือง  การขาดแคลนน า้ด่ืมสะอาด ความเหล่ือมล า้ท่ีจะมีมากขึน้ระหว่างคนมัง่มี
และยากจน ฯลฯ  สิ่งเหล่านีเ้ราไม่ควรมองดแูละนิ่งเฉยอีกต่อไป แต่ควรแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบตอ่ปัญหานี ้ พร้อมทัง้ให้ความรู้และการอบรมแก่เด็กและเยาวชน  ท่ีจะรู้จกัรักและ

                                                           
83 Francis, Laudato Si (Philippines: Paulines Publishing House, 2015), No. 

20.   
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ดูแลรักษาโลกนีต้่อไป ด้วยเหตุนี ้บทบาทของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทางด้านการศึกษา เช่น 
สถาบนัการศกึษาในระดบัตา่งๆ  ส่ือสารมวลชน และครอบครัว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องแสดง
บทบาทของตนต่อปัญหาในเร่ืองนี ้ และช่วยกันส่งเสริมจิตส านึกท่ีเป็นวฒันธรรมท่ีดีงามใน
การเห็นคณุคา่ของธรรมชาติและชว่ยกนัดแูลรักษาบ้านส่วนรวมนี ้
  หากพิจารณารากเหง้าของปัญหาของสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนัล้วนมาจาก
สาเหตุหลักท่ีส าคัญคือตัวมนุษย์เอง จากกระบวนทัศน์ (Paradigm) และการกระท าของ
มนษุย์เองท่ีเป็นต้นเหตขุองปัญหาทัง้ปวง84 ดงันี ้
  1. กระบวนทศัน์ท่ีมองวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น “อ านาจ” ท่ีไม่มีขีดจ ากดั  
เก่ียวกับเร่ืองนี ้มนุษย์ลืมไปว่าความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพระพรของ    
พระเป็นเจ้า ท่ีช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีงามต่างๆ ให้แก่มนุษย์  เราจึงควรใช้สิ่งเหล่านีเ้พ่ือความดี
ของสว่นรวม แตจ่ากความโน้มเอียงของมนษุย์ท่ีเห็นแก่ตวัใช้สิ่งเหล่านีเ้พ่ือการแสวงหาอ านาจ
เป็นอ านาจทัง้ด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ซึ่งบอ่ยครัง้เป็นอ านาจท่ียากจะควบคมุและ
ก่อให้เกิดอนัตรายแก่มนษุยชาตแิละโลกทัง้มวล 
  2. กระบวนทัศน์ท่ีมองว่าวิทยาการสมัยใหม่คือทุกสิ่งทุกอย่าง  (technocratic 
paradigm) อันตรายท่ีส าคัญของยุคสมัยปัจจุบันคือความเข้าใจว่า  วิทยาการสมัยใหม่
สามารถแก้ปัญหาได้ทกุอย่าง  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของสิ่งแวดล้อม หรือปัญหาของมนษุย์เอง 
จากชีวิตของมนษุย์ในปัจจบุนั เรามีวิทยาการใหม่ๆ  เข้ามาแก้ปัญหาให้กบัเราในชีวิตประจ าวนั
มากขึน้ แล้วทีละเล็กละน้อยเราก็ถูกอิทธิพลของวิทยาการควบคุมเราทัง้ หมด ทัง้สังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง การเจริญชีวิตท่ีปฏิสมัพนัธ์ต่อกันด้วยผลประโยชน์และก าไร ซึ่งเ ป็น
การลดทอนคุณค่าของความสัมพันธ์กันตามประสามนุษย์ ตลอดจนความสัมพันธ์ท่ีมีต่อ
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีออกมาในลกัษณะต่างฝ่ายต่างมุ่งกอบโกยและหาผลประโยชน์
อย่างโหดเหีย้มโดยไม่มีความเคารพ  ส่งผลให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างขาดความสมดลุ  
ก่อให้เกิดมลภาวะท่ีเป็นพิษต่างๆ และการเสียสมดลุทางระบบนิเวศทัง้พืชและสตัว์ตลอดจน
ฤดกูาลท่ีผิดปรกต ิ
  3. กระบวนทศัน์ท่ีมองมนุษย์คือศูนย์กลางของสรรพสิ่ง แนวความคิด ”มนุษย์
นิยมสมยัใหม่” (Modern Anthropocentrism) เป็นแนวความคิดของคนในยคุสมยัปัจจบุนั ท่ี

                                                           
84 84 Francis, Laudato Si (Philippines: Paulines Publishing House, 2015), No. 

101-136. 
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มองมนุษย์คือศูนย์กลางของสรรพสิ่ง ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการให้ความส าคญักับมนุษย์มาก
เกินไป จนกลายเป็นความผิดหลงท่ีได้ท าลายความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับโลก เป็นความ
พยายามของมนษุย์ท่ีจะครอบครองโลก  เป็นเจ้านายเหนือสรรพสิ่ง  แทนท่ีจะเป็นผู้ดแูลรักษา
ด้วยความรับผิดชอบ  เคารพและให้เกียรติ  ซึ่งบทบาทเช่นนีเ้ป็นสิ่งท่ีพระเป็นเจ้าได้ให้กับ
มนษุย์ในพระคมัภีร์ในเร่ืองการสร้างโลก(เทียบ Gen:1.28) แตม่นุษย์กลบัใช้คณุลกัษณะของ
การเป็นสิ่งสร้างท่ีเหนือกว่าท าร้ายสิ่งสร้างอ่ืนๆ ดังค ากล่าวของพระสันตะปาปาฟรังซิสท่ี
พระองค์ตรัสวา่ “บดันีพ่ี้สาวผู้ นี ้ (ธรรมชาต)ิ สง่เสียงร้อง เพราะความเสียหายท่ีเราได้ก่อให้กบั
เธอด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีพระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา  อย่างไม่รับผิดชอบ เราเติบโตขึน้มาด้วย
ความคิดท่ีว่าเราเป็นเจ้าของผู้ ควบคุมโลกและเป็นผู้ มีอ านาจท่ีจะใช้แผ่นดินนี อ้ย่างไรก็ได้ 
ความเลวร้ายท่ีมาจากบาปของมนุษย์นีแ้สดงให้เห็นจากอาการผิดปรกติของแผ่นดิน น า้ 

อากาศ และสิ่งมี่ชีวิตตา่งๆ”85 
   นอกจากนี ้พระสันตะปาปาฟรังซิสยังได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้
การศึกษาเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมว่า  “เป็นกระบวนการท่ีจะต้องให้เวลาในการฟืน้ฟูยาวนาน
และตอ่เน่ือง  ซึ่งจะต้องมีการปรับเปล่ียนวฒันธรรม ทศันคติและการเจริญชีวิตของมนษุย์ ซึ่ง
จะต้องมีการร่วมมือของทุกฝ่าย และบรูณการเข้าไปสู่กระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในครอบครัว สิ่งแรกเร่ิมท่ีจะต้องท าคือสร้างความตระหนกัท่ีว่า เรามนษุย์มีจดุก าเนิด
เดียวกันเป็นเจ้าของร่วมกัน และมีอนาคตท่ีจะต้องอยู่ ด้วยกันในโลกใบนี ้สิ่งเหล่านีจ้ะ

ก่อให้เกิดความเช่ือมัน่ ทศันคตแิละรูปแบบการเจริญชีวิตใหม่ๆ ” 86   
   จงึเห็นได้วา่ การแก้ปัญหาในเร่ืองนีคื้อการมุง่สู่การเจริญชีวิตแบบใหม่เป็นท่า
ท่ีของการเจริญชีวิตท่ีเป็นอิสระ เพราะปัจจบุนัมนษุย์ถกูกระแสบริโภคนิยม (Consumerism) 
กระตุ้นให้มนษุย์มีความต้องการบริโภคอย่างไม่จ ากดั  โดยอาศยัระบบการตลาดท่ีสร้างความ
ต้องการแก่เราอย่างไม่มีท่ีสิน้สุด มนุษย์เข้าใจผิดคิดว่าตนเองสามารถเลือกบริโภคได้อย่าง
อิสระแตแ่ท้ท่ีจริงแล้ว เขาถกูความต้องการจอมปลอมบงัคบัให้ต้องบริโภค และต้องซือ้วตัถเุข้า
มาครอบครองมากๆ โดยคิดว่าเป็นความมัน่คง น่ีคืออนัตรายในโลกปัจจุบนัท่ีเป็นวิกฤตทาง
สงัคมท่ีถูกวิถีชีวิตแบบบริโภคนิยมครอบง า ซึ่งจะก่อให้เกิดความรุนแรงและท าลายล้างกัน 

                                                           
85 Francis, Laudato Si (Philippines: Paulines Publishing House, 2015), No. 2. 
86 Ibid., No. 203-232. 
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และกนั  โดยเฉพาะเม่ือคนส่วนใหญ่ท่ีเป็นคนยากจนขาดปัจจยัท่ีจ าเป็นตอ่การเจริญชีวิตของ
พวกเขา 
   ด้วยเหตุนี  ้จ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ี เราต้องหันมาไตร่ตรองถึงความเป็นจริง 
เปล่ียนแปลงตนเองและเร่ิมต้นใหม่อีกครัง้ท่ีจะเจริญชีวิตสู่อิสรภาพอย่างแท้จริง เปิดหวัใจสู่
ความดี ความงาม และความจริง ตามประสงค์ของพระเป็นเจ้า มนุษย์มีศกัดิ์ศรีอันสูงส่งท่ี
ได้รับจากพระเป็นเจ้าคืออิสรภาพ จึงควรใช้สิ่งท่ีมีคา่นีเ้พ่ือเลือกในสิ่งท่ีมีคณุคา่ส าหรับตนเอง
ได้อยา่งอิสระ โดยไมต่กอยูภ่ายใต้อ านาจของระบบใดๆ เป็นการมุ่งสู่การเจริญชีวิตแบบใหม่ท่ี
มีความตัง้ใจท่ีจะเจริญชีวิตเพ่ือผู้ อ่ืน เลิกเอาตนเองเป็นศนูย์กลาง ใส่ใจในความเป็นไปของคน
อ่ืนและสิ่งแวดล้อม จะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัส าคญัในสงัคม เป็นพนัธสญัญา
ใหม ่(Commitment) ระหวา่งมนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม 
   บทบาทของการศึกษาอบรมจึงเป็นการมุ่งเน้นเพ่ือก่อให้เกิดพันธสัญญา
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม  ถือเป็นความท้าทายใหม่ของการศึกษาอบรมในยุคปัจจุบนัท่ี
จะต้องบูรณการเร่ืองนิเวศวิทยาเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือสร้างจิตส านึกถึง
ความใสใ่จตอ่สิ่งแวดล้อมแก่บรรดาเดก็เยาวชน โดยอาศยักระบวนการเรียนการสอน ท่ีมุ่งเน้น 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบกินทิง้กินขว้าง (Throwaway Behavior) การใช้ชีวิตอย่างเรียบ
ง่าย ความพอเพียง (Simplicity) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างก่อประโยชน์สงูสดุ เช่น การ
ใช้อย่างทะนุถนอม (Reduce) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Reuse) หรือน าของท่ีไม่ใช้แล้วมา
ดดัแปลงใช้ใหม่อีก (Recycle) ล้วนเป็นสิ่งท่ีต้องได้รับการปลกูฝังจากการศึกษาอบรมทัง้สิน้ 
ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ะเกิดผลได้อย่างยั่งยืนเม่ือบุคคลนัน้จะต้องได้รับการปลูกฝังจากภายใน
ครอบครัวก่อน  นอกจากนี ้ เพ่ือก่อให้เกิดผลอย่างยัง่ยืน สถานท่ีท่ีจะให้การศกึษาอบรมจึงไม่
ควรเป็นเฉพาะโรงเรียนและครอบครัวเท่านัน้  แตค่วรเป็นการประสานความร่วมมือกนัของทกุ
ฝ่ายในสงัคม เชน่ องค์กรสมาคมตา่งๆ  ชมุชน คริสตชน สถานอบรมรมตา่งๆ ตลอดจนองค์กร
ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีมีหน้าท่ีในด้านสิ่งแวดล้อม ทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัท าพนัธกิจนีใ้ห้ส าเร็จ 
เก่ียวกับในเร่ืองนีเ้ราเห็นตัวอย่างจากองค์กรยูเนสโก (UNESCO) ท่ีเป็นองค์กรหนึ่งใน
สหประชาชาติท่ีได้ตระหนักถึงความส าคญัในเร่ืองนี ้ จึงมีโครงการในด้านการศึกษาเพ่ือ
พฒันาความเข้าใจเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงของอากาศ (Climate Change) และหาแนวทาง
ในการแก้ไขต่อปัญหานี ้ โดยก าหนดเป็นโครงการท่ีเรียกว่า “โปรแกรมการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของอากาศเพ่ือ  การพัฒนาท่ียัง้ยืน” (Climate Change Education for 
Sustainable Development Programme) โดยเป็นการให้ความรู้แก่เยาวชนในประเทศ
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สมาชิก ให้เข้าใจและตระหนกัถึงปัญหาภาวะโลกร้อน  พร้อมทัง้ร่วมกันสร้างเป็นเครือข่ายใน
การช่วยดูแลรักษาโลกเป็นการศึกษาอย่างไม่เป็นทางการ  ผ่านทางส่ือสมัยใหม่ในรูปแบบ

ตา่งๆ87 ด้วยเหตนีุ ้ จงึสามารถกลา่วได้ว่าการศกึษามีส่วนส าคญัในการช่วยปลกุจิตส านึกของ

มนุษย์ในการรักษาและฟื้นฟูธรรมชาติ เป็นต้นต่อบรรดาเด็กและเยาชนท่ีก าลังเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่โดยพยายามเน้นบทบาทท่ีส าคญัในการดแูลรักษาโลกนีต้อ่ไปในอนาคต  
   ท่ีกล่าวทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า แนวคิดการพฒันาการศกึษาของพระศาสนจกัร
คาทอลิกดงัท่ีกลา่วมาทัง้หมด เป็นแนวคดิท่ีเชิญชวนให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการจดัการศกึษา 
หนัมาให้ความส าคญักับ “อตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” หมายถึง การจัดการศึกษาโดยมี
พระเยซูเจ้าเป็นศนูย์กลาง โดยมีแนวค าสอนและแบบอย่างการเจริญชีวิตท่ีเป็นพนัธกิจของ
พระองค์เป็นพืน้ฐาน สิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมผ่านทางผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องต่างๆ     
ในโรงเรียนคาทอลิก และปรากฏในคณุค่าพระวรสาร ท่ีเป็นแรงผลกัดนัท่ีส าคญัต่อกิจกรรม
การเรียนการสอนในทกุระดบัของการศึกษาคาทอลิก เพ่ือสร้างวฒุิภาวะ (Matuality) ภายใน
ให้แก่นักเรียนจนสามารถเจริญชีวิตในโลกในปัจจุบันได้อย่างมีความสุข นอกจากนี ้จาก
แนวคิดท่ีมองว่าโรงเรียนคาทอลิกเป็นชมุชนแห่งการศกึษา (Educational Community) ท าให้
โรงเรียนคาทอลิกกลายเป็นสงัคมแห่งการเรียนรู้ เป็นสงัคมท่ีมีความรักความเอือ้อาทรตอ่กัน
ของคนในชมุชน  มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion) ระหว่างบคุคลในองค์กร โดยแสดง
ออกมาด้วยสมัพนัธ์ภาพท่ีดีในโรงเรียนหรือกบัทกุคนท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา ทัง้ผู้บริหาร ครู 
ผู้ปกครอง นกัเรียน ตลอดจนบคุลากรทางการศกึษาในทกุระดบั อนัก่อให้เกิดประโยชน์สงูสุด
ตอ่การพฒันามนุษย์ในทกุมิติของบคุคลในชมุชน นอกจากนี ้การศึกษายงัเป็นส่วนส าคญัใน
การชว่ยสร้างจิตส านกึให้แก่ทกุคนในการตระหนกัถึงความส าคญัในการต้องช่วยกนัรักษาและ
ฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อม  
 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
 สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปโรงเรียนคาทอลิก
อย่างจริงจงัและสร้างความชดัเจนในอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนอภิบาลฯ  

                                                           
87 UNESCO, Climate Change Education for Sustainable Development 

programme, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2015, เข้าถึงได้จาก 
http://www.unesco.org/new/en/ education/ 
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ค.ศ. 2010-2015  สอดรับกบักฤษฎีกาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย
ปี 2015 ในหวัข้อ “ศษิย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”  ได้เน้นย า้อีกว่า “สถานศกึษา
คาทอลิกต้องเป็นสนามและฐานแห่งการประกาศข่าวดีอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแปลงเพาะ
บม่คณุค่าชีวิตตามแนวทางพระวรสารท่ีเหมาะสมท่ีสุด เป็นขอบฟ้าแห่งความหวงัท่ีเปิดออก 
จึงจ าเป็นต้องท าให้เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก ปรากฏอย่างชัดเจน
เสมอ  การสร้างความเข้าใจบุคคลากรทุกระดบัให้เห็นความส าคญัของเอกลักษณ์และอัต
ลกัษณ์ของสถานศึกษาคาทอลิกเป็นภารกิจท่ีเร่งด่วน  สถานศึกษาคาทอลิกต้องบริหารและ
จัดการเรียน การสอนโดยบุคลากรท่ียึดถืออย่างมั่นคงในคุณค่าแห่งพระวรสาร  ได้รับการหล่อ
หลอมอบรมด้วยคณุค่าของพระวรสารและวฒันธรรมแบบคาทอลิกอย่างต่อเน่ือง ผู้ บริหารครู
และบุคลากรทุกคนและทุกระดบัควรเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่ทุกคน  การศึกษาคาทอลิก
ต้องสอนและอบรมในสิ่งท่ีเป็นความจริง  ความดีงามและความงดงามซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ส าหรับมนษุย์ สถานศกึษาคาทอลิกยงัต้องชว่ยเหลือครอบครัวของผู้ เรียนให้รู้จกัวิธีการแนะน า
ความเช่ือแก่ลกูๆ พวกเขาต้องท างานด้วยความมัน่คงในเป้าหมายแท้  เพ่ือให้ผู้ เรียนทกุคนได้
รู้จกัพระเจ้า สมัผสัความรักและความเมตตาของพระองค์88  
  ด้วยเหตุนี ้สภาการศึกษาคาทอลิกในฐานะท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบงานในด้าน
การศึกษาคาทอลิกโดยตรงได้ขานรับความต้องการของผู้น าพระศาสนจกัรท้องถ่ินด้วยการ
เร่ิมต้นด าเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกเร่ือยมาตัง้แต่เดือน
มกราคม ค.ศ. 2010 ต่อเน่ืองอย่างเป็นขัน้ตอนด้วยความร่วมมือของสงัฆมณฑล และคณะ
นกับวชตา่งๆ จนสามารถก าหนดวตัถปุระสงค์ตามอตัลกัษณ์ของการศกึษาคาทอลิกไว้ดงันี ้
   1. จัดการศึกษาแบบคาทอลิก ท่ีมุ่งเน้นงานอภิบาล และการอบรม หล่อ
หลอมนกัเรียนสูค่วามเป็นมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณ ด้วย
จิตตารมณ์แหง่พระวรสาร เพ่ือให้นกัเรียนด าเนินชีวิตในหนทางของความเป็นหนึ่งเดียวกนั กบั
ผู้ อ่ืนและสร้างสนัตสิขุในสงัคมไทยและสงัคมโลก 
   2. เป็นฐานการประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้า ซึ่งน าความรอดพ้นสู่
ชีวิตนิรันดร 

                                                           
88 สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, “กฤษฎีกาสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัร

คาทอลิกในประเทศไทย 2015,” 16 ธนัวาคม 2559.  
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   3. เป็นสนามเผยแผ่ธรรม ด้วยกระบวนการศึกษาท่ีสร้างนักเรียนให้มีจิต
อาสา และเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงในสงัคม89 
    เพ่ือท าให้วตัถุประสงค์ตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกส าเร็จไป สภา-
การศกึษาคาทอลิกฯได้ก าหนดเป็นพนัธกิจเร่งดว่นของโรงเรียนคาทอลิกไว้ 9 พนัธกิจ ดงันี ้
    พนัธกิจท่ี 1. ทบทวนก าหนดวิสยัทัศน์จดัท าแผนพฒันา และแผนปฏิบตัิ
การของโรงเรียนให้เป็นตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก โดยมีการด าเนินการ ดงันี ้
    1.1 ส ารวจความต้องการ จดัประชุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องทุกฝ่าย ประกอบด้วย
ผู้บริหารครู บคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกนั
ทบทวนหรือก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะของนกัเรียนให้เป็นไปตาม   
อตัลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก และจัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบตัิการ เพ่ือให้โรงเรียน
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด โดยครอบคลุมถึง การพัฒนาครูและบุคลากร การพัฒนา
อาคารสถานท่ีการบริหารงบประมาณ และการพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา พร้อมจดัแตง่ตัง้
ผู้ รับผิดชอบแตล่ะโครงการอยา่งชดัเจน 
 1.2 มีระบบประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาคาทอลิก 
และจัดระบบก ากับติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
พร้อมน าผลไปปรับปรุงพฒันาในปีการศกึษาถดัไป 
 1.3 ปรับโครงสร้างการบริหารเพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครูและ
บคุลากร  โดยใช้ระบบข้อมลูสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชมุชนตอ่การจดัการศกึษา
แบบคาทอลิกของโรงเรียน 
 พนัธกิจท่ี 2 จดัท าแผนงานอภิบาล จดัการสอนค าสอนคริสตศาสตร์และ 
จริยศึกษาและจัดให้มีบุคลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมีคุณภาพในสนัส่วนท่ีเหมาะสมกับขนาดของ
โรงเรียน  โดยมีการด าเนินการ ดงันี ้
 2.1 จดัท าแผนอภิบาลของโรงเรียนและแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบ
งานอภิบาล โดยให้มีผู้ดแูละชว่ยเหลือนกัเรียนเป็นรายบคุคล และให้ทกุฝ่ายมีสว่นร่วม 

                                                           
89 สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย, ทิศทางอภิบาลคริสตศักราช 2000-

2015 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2010), 37-40. 
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 2.2 ทบทวนหลักสูตร แผนการสอน และกระบวนการเรียนการสอนค า
สอน และคริสตศาสตร์ศกึษา และจดัท าคูมื่อ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบับริบทสงัคมไทย
ในปัจจบุนั เพ่ือให้นกัเรียนได้ซมึซบัคณุคา่พระวรสารและใช้ชีวิตเป็นประจกัษ์พยาน 
 2.3 ให้มีการสอนค าสอนส าหรับนักเรียนคาทอลิกอย่างสม ่าเสมอสอน 
คริสตศาสตร์และศาสนสมัพนัธ์ส าหรับนกัเรียนทกุคน 
 2.4 สอนจริยศกึษาอยา่งสม ่าเสมอ โดยมีการติดตามผลอย่างจริวจงั โดย
อาจใช้หลีกสูตรและกระบวนการสอนของโครงการ “Growing Good” เป็นแนวทางอย่างมี
บรูณาการกบัคณุคา่พระวรสาร 
 2.5 พฒันาบุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาลให้มีคณุภาพและมีจ านวนเพียงพอ
กับนักเรียนและสร้างเครือข่ายครูแกนน าจิตตาภิบาล เพ่ือช่วยเหลือแสะสนับสนุนซึ่งกัน     
และกนั 
 2.6 สง่ครูเข้ารับการศกึษาหลกัสตูรจิตตาภิบาลในจ านวนท่ีเพียงพอ 
 2.7 จดักิจกรรมคาทอลิกและกิจกรรมทางเลือกด้านคณุธรรมจริยธรรม
อยา่งหลากหลาย เชน่ กิจกรรมกองหน้าร่าเริง ยวุธรรมทตู YCS 1พลศีล พลมารีย์ ฯลฯ 
 2.8 อบรมผู้บริหาร ครูและบคุลากรทางการศกึษา จดักิจกรรมทศันศกึษา 
ดูงาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้อย่างบูรณาการเก่ียวกับการศึกษาสิทธิ
มนษุยชน สนัตศิกึษา เพศศาสตร์ และนิเวศวิทยา 
 พนัธกิจท่ี 3 จดัการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในทกุกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ท่ีมีการบรูณาการคณุคา่พระวรสาร โดยใช้เทคโนโลย่ีสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 
 3.1 ประชุมวางแผนเพ่ือวิเคราะห์หลักสูตร ก าหนดโครงสร้างรายวิชา 
จดัท าแผนการสอนท่ีบรูณาการคณุคา่พระสรสารท่ีเป็นแบบสหวิทยาการ 
 3.2 จัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการไตร่ตรอง (Reflection) ตาม
หลกั Reflective Pedagogy Paradigm และใช้ค าถามเชิงบวกท่ีไม่จ ากัดเพียง “อะไร” แต่
รวมถึง “ท าไม” 
 3.3 จัดท าส่ือและนวัตกรรม และคู่มือปฏิบัติงานและระเบียบการ
ปฏิบตัิงานท่ีใช้ประกอบการเรียนการสอนท่ีสอดคล้องกับหลกัสูตรและกระบวนการเรียนการ
สอน 
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 3.4 จัดอบรมครูในการจัดท าหลักสูตร แผนการสอน การสอน และ
กระบวนการเรียนการการสอน โดยบูรณาการคุณค่าพระวรสารกับเนือ้หาวิชาการ และใช้
เทคโนโลยีในการผลิตส่ือการสอน 
 3.5 จัดท าเคร่ืองมือวัดและการประเมินผล เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือและ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีบรูณาการในทกุระดบัชัน้ 
 3.6 จัดนิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร เพ่ือติดตาม ช่วยเหลือ และ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมีบรูณาการในทกุระดบัชัน้ 
 3.7 สร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร โดยการจดักิจกรรมแนะแนวการเลือกใช้ส่ือ และเทคโนโลยีการส่ือสารอย่างถูกต้อง 
เกิดประโยชน์และมีจริยธรรม 
 3.8 ท าโครงการพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคลเพ่ือศึกษา ประเมิน บนัทึก 
และสง่ตอ่ข้อมลูของผู้ เรียนเป็นรายบคุคล เชน่ การสร้างระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน โดยสร้าง
แบบส ารวจนกัเรียนเป็นรายบคุคล แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างครู นกัเรียน ผู้ปกครองใน
แตล่ะระดบัชัน้เรียน แล้วน าผลสรุปมาจดัท าแผนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัผู้ เรียน ราว
ทัง้จดัเย่ียมบ้าน 
 พนัธกิจท่ี 4 จดัให้ผู้บริหาร ครู/บุคลากรและชุมชนได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองคุณค่าการศึกษาคาทอลิก รวมทัง้ทักษะท่ีจ าเป็นในการเป็นชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ 
 4.1 จัดอบรมครูและบุคลากรให้เข้าใจถึงคุณค่า และเป้าหมายของ         
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก และทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างทกัษะความเป็นครูมืออาชีพ
และจิตวิญญาณครูโรงเรียนคาทอลิก 
 4.2 จดักิจกรรมฟืน้ฟูจิตใจครูและบคุลากรในระดบัโรงเรียน สงัฆมณฑล 
และสภาฯ เพ่ือให้ซมึซบัในคณุคา่พระวรสารอยา่งสม ่าเสมอ 
 4.3 นิเทศและติดตามการปฏิบตัิงานแบบกัลยาณมิตร  รวมทัง้เสริมแรง
ให้ครูและบคุลากรท าหน้าท่ีเพ่ือบรรลเุป้าหมายการศกึษาคาทอลิก 
 4.4 จดักิจกรรมสง่เสริมให้แก่ผู้ปกครองเข้าและมีส่วนร่วม ในการหล่อหลอม
นักเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เช่น ปฐมนิเทศ การประชุมผู้ปกครองประจ าปี 
จดหมายขา่ว ฯลฯ 
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 4.5 จดัอบรมให้ความรู้แก่ครูและบคุลากรตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพ่ือให้เข้าใจอย่างลึกซึง้ อย่างมีบูรณาการกับคุณค่าพระวรสาร และส่งครูและ
บคุลากรไปดงุานในโรงเรียนต้นแบบ 
 พันธกิจท่ี 5 ประสานความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชน      
เพ่ือพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
 5.1 จดักิจกรรมต่างๆ เพ่ือเปิดโรงเรียนสู่ชมุชน และชมุชนสู่โรงเรียน เช่น 
กิจกรรมวันส าคญัของโรงเรียน วนัส าคญัทางศาสนาฯ ศนูย์การเรียนรู้แก่ชุมชนและท้องถ่ิน 
กิจกรรมศกึษาแหล่งเรียนรู้รอบโรงเรียน โครงการแบง่ปันรักและความสขุสู่ชมุชน (ผู้ รอโอกาส
ในสงัคม) กิจกรรมชุมชนสมัพนัธ์ กิจกรรมวิถีชมุชนวดั โครงการศาสนสมัพนัธ์ การให้บริการ
สถานท่ีแก่ชมุชน หรือโครงการกิจกรรมรวมใจชาวคาทอลิกเพ่ือชว่ยเหลือผู้ประสบภยั ฯลฯ 
 5.2 จดัตัง้เครือขา่ยผู้ปกครอง สมาคม-ครูผู้ปกครอง และสมาคมศิษย์เก่า
ของโรงเรียน 
 5.3 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน และภูมิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจดัท าหลกัสตูรและจดัการศกึษาของโรงเรียน 
 5.4 ส ารวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และจดัท าฐานข้อมูลจดัการ
เรียนรู้ 
 พนัธกิจท่ี  6  สร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยมี
ความรักและอิสรภาพเป็นพืน้ฐาน 
 6.1 สร้างบรรยากาศทางกายภาพภายในโรงเรียนให้อบอุ่นเสมือนบ้าน  
อบอวนด้วยบรรยากาศแห่งอิสรภาพและความรัก  รวมทัง้ปรับภูมิทศัน์ให้สะอาดสงบ ร่มร่ืน 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ทัง้ทางปัญญาและจิตวิญญาณ เช่น ห้องจิตตาภิบาล ลานบุญ-ลานปัญญา 
ห้องภาวนา-สมาธิ มมุพระวาจา ต้นไม้พดูได้ ห้องสมดุพระวาจา พระคมัภีร์เคล่ือนท่ี โครงการ
ธนาคารความดี โครงการเสียงตามสาย ทางเดินคณุธรรม เสียงธรรมเสียงทอง พระวาจาน า
ชีวิต มมุอนสุรณ์แมพ่ระ ป้ายพระวาจา พทุธภาษิต-ค าคม แหลง่เรียนรู้ตามมมุตา่งๆ ฯลฯ 
 6.2 จดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ โดยให้นกัเรียนเป็นผู้ ริเร่ิม รับผิดชอบ 
และท างานร่วมกนั อยา่งอิสระและเป็นมิตร โดยมีครูคอยดแูลและให้ค าแนะน าอย่างเหมาะสม 
เพ่ือปลูกฝังนกัเรียนให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และศรัทธาในศาสนา ยึดมั่นในหลักธรรมตาม
คณุคา่พระวรสาร เช่น หมู่บ้านแงรัก พ่ีช่วยน้อง ตาวิเศษ คลินิกภาษา คา่ยคณุธรรม กิจกรรม
สวดร่วมกัน้ ค่ายธรรมะ ค่ายค าสอน เข้าเงียบ กิจกรรม วจนพิธีกรรมทางศาสนา สัปดาห์พระ
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คมัภีร์ แสวงบุญทัง้ในและต่างประเทศ ประกวดร้องเพลงคณุธรรม โครงการอบรมเพศศกึษา 
โครงการเสริมสร้างจิตอาสา เช่น โครงการระดมทุนสงเคราะห์ โครงการทุนการศึกษาเด็ก
ยากไร้ การเย่ียมผู้ประสบภยั ฟืน้ฟ ูชว่ยเหลือคนชรา คนป่วย ผู้รอโอกาส ฯลฯ 
 6.3 ส่ง เสริมให้นักเ รียนเห็นคุณค่าของการภาวนา และแสวงหา
ความหมาย ของชีวิตด้วยการภาวนา รู้คณุคา่ของความสงบและความเงียบ และการไตร่ตรอง 
รวมทัง้การจดัเวลาให้นกัเรียนมีโอกาสภาวนาสนทนาเงียบๆ กบัพระเจ้า  หรือสร้างความลึกซึง้
ในระดบัจิตวิญญาณให้เกิดขึน้ 
 พนัธกิจท่ี 7 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาฯ ในการ
ชว่ยเหลือและแบง่ปันในการพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 7.1 ร่วมประชมุวางแผน และก าหนดกลยทุธ์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของเครือขา่ยโรงเรียนในสภาฯ 
 7.2 แลกเปล่ียนความรู้ บคุลากรท่ีมีความสามารถเฉพาะด้านในโรงเรียน
เครือขา่ย เพ่ือเป็นการพฒันาทกัษะใหม่ๆ  ให้เกิดกบัทกุโรงเรียน 
 7.3 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนในสภาฯ เพ่ือจัดกิจกรรม
แลกเปล่ียนและการเรียนรู้ โดยเฉพาะด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก และด้านจิตตาภิบาล 
เช่น โครงการเย่ียมโรงเรียนในเครือข่าย จัดนิทรรศการร่วมกัน การประชุม แลกเปล่ียน 
การศกึษาดงูาน การนิเทศแบบกลัยาณมิตร เพ่ือน ามาปรับใช้ในการพฒันาโรงเรียน 
 7.4 จัดให้มีเว็บไซต์ของสภาฯเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมดีเด่นของ
โรงเรียนเก่ียวกบัอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก และแลกเปล่ียนข้อมลูกบัโรงเรียนเครือขา่ย 
 7.5 คดัเลือกและสร้างโรงเรียนต้นแบบของอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก
ในด้านตา่งๆ เชน่ โรงเรียนต้นแบบการเรียนรู้ท่ีเน้นการไตต่รอง โรงเรียนต้นแบบการบรูณาการ
คุณค่าพระวรสาร รายวิชา โรงเรียนต้นแบบการสอนแบบสหวิทยาการ โรงเรียนต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ และส่งเสริมให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ศึกษาและดงูานจากโรงเรียน
ต้นแบบ 
 พันธกิจท่ี 8 สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันต ิ
ท่ามกลางความแตกต่างด้านเช่ือชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเร่ิมต้นจากประชาคม
อาเซียน (Asian Community) 
 8.1 พฒันาหลกัสตูรและวดัผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษาเทียบกบัหลกัสตูรใน
ประเทศผู้น าทางการศกึษา เชน่ สิงคโปร์ องักฤษ ฯลฯ 
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 8.2 จดัท าหลักสูตรเฉพาะด้านภาษาต่างๆ ท่ีเน้นในด้านการส่ือสาร ทัง้
การสอนภาษาไทย-องักฤษ โดยมีภาษาถ่ินหรือภาษาเพ่ือนบ้าน เช่น จีน ยาวี พม่า เป็นวิชา
เลือก หรือกิจกรรมเสริมเพ่ือสง่เสริมให้นกัเรียนได้ปฏิบตัจิริง 
 8.3 จัดกิจกรรมส่วนเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่นักเรียน เช่น 
โครงการภาษาน่ารู้ (กิจกรรมพูดหน้าแถววันละค า กิจกรรมเล่านิทาน พูดค าคล้องจอง)  
โครงการสปัดาห์วิชาการ  (การอ่าน การเขียน การพดู การแข่งขนัทกัษะ เชิญวิทยากรท้องถ่ิน
มาให้ความรู้ เสียงตามสาย) และจัดให้ผู้ เรียนได้ฝึกใช้ภาษาต่างๆ โดยการปฏิบตัิจริง เช่น     
จดัคอร์ส ฝึกงานร่วมกบัหน่วยงานเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ตามแหล่งท่อง เท่ียวตา่งๆ 
ฯลฯ 
 8.4 ศึกษาดูงาน และเรียนรู้โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ
สถานศกึษาอ่ืนท่ีเน้นทางด้านภาษา ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
 8.5 แลกเปล่ียน เรียนรู้วฒันธรรม เน้นการเรียนรู้ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 8.6 เสริมสร้างทัศนคติของนักเรียนในการท างาน ท่ีมี “แรงขับเพ่ือ
ความส าเร็จ”(Drive for Success) เสริมสร้างภาวะผู้น า กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น และ
รู้จกัการท างานเป็นทีม 
 พนัธกิจท่ี 9 ชว่ยเหลือและจดัการศกึษาให้แก่ผู้รอโอกาส 
 9.1 รับนกัเรียนคาทอลิกทกุคนเข้าเรียนในโรงเรียน  และหาทนุการศกึษา
แก่  ผู้ รอโอกาส มีทุนการศึกษาส าหรับนกัเรียนท่ีมีความสามารถในด้านต่างๆ เช่น ด้านการ
เรียน ด้านดนตรี กีฬา คณุธรรมจริยธรรม และทุนส าหรับนกัเรียนท่ีขาดแคลนต่างๆ เช่น ทุน
อาหารกลางวนั ทนุอปุกรณ์การเรียน ฯลฯ 
 9.2 จัดโครงการระดมทุน เพ่ือให้หน่วยงานอ่ืนเข้ามาร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษา รวมทัง้ทุนการศึกษาเพ่ือผู้ รอโอกาส และสนบัสนุนให้ผู้ รอโอกาสได้ฝึกวิชาชีพ 
เพ่ือสร้างรายได้เสริม จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ โดยจัดโครงการ เช่น ถนนคนเดินใน
โรงเรียน90 
 
 

                                                           
90 สภาการศึกษาคาทอลิก, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

(กรุงเทพฯ, โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2555), 18-23. 
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 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย 
 กระทรวงศกึษาธิการในฐานะเป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านการศกึษาของประเทศไทยได้
พยายามออกหลกัเกณฑ์ต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศึกษาทัง้โรงเรียน
ภาครัฐและเอกชน หลกัเกณฑ์เหล่านีเ้ป็นประโยชน์เพ่ือช่วยให้เกิดความชดัเจนในการปฏิบตัิ
ส าหรับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา ก่อให้เกิดผลดีต่อคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ ดงัปรากฏให้เห็นดงัตอ่ไปนี ้
 1.  แผนการศกึษาแหง่ชาต ิฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) 
  แนวคิดการพฒันาการศึกษาของไทยก าหนดไว้ในแผนการศกึษาแห่งชาติ  ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนา
การศกึษาของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีสงักดักระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงานอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน โดยสอดคล้องกับ พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและบรูณการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬากบัการศกึษาทกุระดบั
และเช่ือมโยงการพัฒนาการศึกษากับการพัฒนาในด้านอ่ืนๆ โดยเน้นการศึกษาท่ีเป็นการ
พฒันาอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต เป็นการศึกษาทัง้ในระบบและนอกระบบหรือการศึกษาตาม
อธัยาศยั ซึง่ได้ก าหนดเป้าหมายการน าแผนสูก่ารปฏิบตัเิพ่ือบรรลเุป้าหมายทัง้เชิงปริมาณและ
คณุภาพในปี พ.ศ. 2559 อนัเป็นปีสิน้สุดแผนฯไว้ดงันี  ้ในด้านเชิงปริมาณ เน้นผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนในกลุ่มสาระหลกั สดัส่วนผู้ เรียนอาชีวศกึษามากขึน้  และเป้าหมายเชิงคณุภาพ 
คือคนไทยเป็นคนดี เก่ง มีความสขุ มีความรู้เชิงวิชาการและสมรรถนะทางวิชาชีพ มีคณุธรรม 
จริยธรรม ใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีความสขุ  มีสขุภาพกายและใจท่ีสมบรูณ์สามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืน
ได้อยา่งมีความสขุ เพ่ือเป็นเป้าหมายและฐานหลกัของการพฒันาประเทศ 
  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (พ.ศ. 2552 -2561)เน้นการ
ท างานอย่างเป็นระบบ  โดยพิจารณาระบบการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งต้องเช่ือโยงกับการพัฒนาระบบอ่ืนๆ ทัง้ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ
ปกครอง เกษตรกรรม สาธารณสขุ การจ้างงาน ฯลฯ  โดยมีกรอบแนวทางการพฒันาคณุภาพ
การศึกษา 4 คณุภาพ ดงันี ้1) พฒันาให้เป็นคนไทยยุคใหม่ ให้มีนิสยัใฝ่เรียนรู้ตัง้แต่ปฐมวัย 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและแสวงหาความรู้อย่างตอ่เน่ืองตลอดชีวิต สามารถส่ือสาร คิด 
วิเคราะห์ แก้ปัญหาริเร่ิมสร้างสรรค์มีจิตสาธารณะมีระเบียบวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์
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สว่นรวมท างานเป็นกลุม่ได้ มีศีลธรรม คณุธรรม จริยธรรมคา่นิยม จิตส านึกและภูมิใจในความ
เป็นไทยก้าวทันโลกเป็นก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีทักษะความรู้พืน้ฐานท่ีจ าเป็นสมรรถนะ  
ความรู้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีโอกาสเรียนรู้อย่างเท่าเทียม เสมอภาค โดย
การพฒันาคณุภาพการศกึษาและเรียนรู้ ผลิตและพฒันาก าลงัคนท่ีมีคณุภาพมีสมรรถนะและ
ความรู้ความสามารถ 2) พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่  ให้เป็นผู้ เอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนเกิดการ
เรียนรู้เป็นวิชาชีพท่ีมีคณุค่ามีระบบการผลิตและพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศกึษามีคณุภาพมาตรฐานเหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชัน้สูง สามารถดงึดดูคนเก่งและคนดี
ให้มีใจรักมาเป็นครู มีปริมาณเพียงพอและความสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
คณุภาพ สามารถพัฒนาตนเองและแสงวงหาความรู้อย่างต่อเน่ือง มีสภาวิชาชีพท่ีเข้มแข็ง 
บริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลให้มีคณุภาพท่ีดี  โดยการพฒันาระบบผลิตครูคณาจารย์
และบคุลากรทางการศกึษา  มีการพฒันาครู คณาจารย์และบคุลกรทางการศกึษาและการใช้
คณุภาพสถานศกึษาและแหลง่การเรียนรู้ทัง้ในระบบและนอกระบบ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ตาม
อัธยาศัยเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3) พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการแบบใหม ่
มุ่งเน้นการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเขตพืน้ท่ีการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
รวมทัง้การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและทุกภาคส่วน มีระบบการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ มีการน าระบบและวิธีการ
บริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ควบคู่กับการสร้างผู้ น าการเปล่ียนแปลง การบริหารจัดการ
การเงินและงบประมาณท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ ให้ผู้ เรียนเลือกรับบริการโดยการกระจาย
อ านาจการบริหารและการจดัการศกึษาให้กบัสถานศกึษาและเขตพืน้ท่ีการศกึษาพฒันาระบบธรร
มาภิบาลให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม มีระบบตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ พฒันาการบริหาร
จดัการเพ่ือเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ พฒันาระบบบริหารจดัการศึกษาและ
สนบัสนุนการศกึษาและเรียนรู้ได้มากขึน้ พฒันาระบบบริหารจดัการทรัพยากรเพ่ือการศกึษา
ให้มีคณุภาพ91 
 2. แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 
  แผนพฒันาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555 -2559  
ได้แนวคิดมาจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

                                                           
91 กระทรวงศกึษาธิการ, แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555-2559 

(กรุงเทพฯ : ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2555), 4-12. 
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พทุธศกัราช 2550 พระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ. 2545 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552 -2559) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ีสิบเอ็ด พ.ศ. 2555-2559 โดยมีมีเป้าหมายท่ีจะพัฒนา
คณุภาพของประชาชนชาวไทยให้มีความพร้อมทัง้กายและจิตใจ สติปัญญา มีจิตส านึกถึง
วฒันธรรมท่ีดีงามและรู้คณุค่าของความเป็นไทย สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อ
การเปล่ียนแปลงของโลก สามารถมีพลังท่ีจะพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ประเทศ จงึได้ออกแผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาตขิึน้ โดยมาจากการระดมความคิดเห็นจากทัง้
ภาครัฐ เอกชน ชุมชน และประชาชนท่ีสนใจ โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของพืน้ท่ีและท้องถ่ินให้มากท่ีสดุ โดยก าหนดวตัถปุระสงค์ของแผนฯ ดงันี ้
  1. วตัถปุระสงค์ 
   1.1 เพ่ือพฒันาคณุภาพการศกึษาและคณุภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกนัต่อการ
เปล่ียนแปลงและการพฒันาประเทศในอนาคต 
   1.2 เพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน เพ่ือรองรับการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ 
   1.3 เพ่ือสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวตักรรม สนบัสนนุการพฒันาประเทศ
อยา่งยัง่ยืน 
   1.4 เพ่ือให้คนไทยได้เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
   1.5 เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพตามหลัก      
ธรรมาภิบาล  โดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
  2. แผนยทุธศาสตร์ 
   เพ่ือท าให้การด าเนินการในการพฒันาคณุภาพการศกึษาของประเทศบรรลสุู่
วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานเพ่ือ
ความส าเร็จ ดงันี ้
   2.1 แผนยุทธศาสตร์ท่ี  1 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้ เ รียน  ครู 
คณาจารย์  บคุลากรทางการ ศกึษาและสถานศกึษา 
   2.2 แผนยทุธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตและพฒันาคณุภาพก าลงัคนรองรับการพฒันา 
และเสริมสร้างศกัยภาพการแขง่ขนัของประเทศ 
   2.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้
เทคโนโลยี  นวตักรรม 
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   2.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการ
เรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองตลอดชีวิต 
   2.5 ยทุธศาสตร์ท่ี 5 พฒันาระบบบริหารจดัการ  และส่งเสริมให้ทกุภาคส่วน
มีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา 
    จงึเห็นได้วา่ การท่ีแผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 
11 พ.ศ. 2555-2559 จะไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลในการพัฒนาการศึกษาของไทยนัน้  
จ าเป็นต้องมีปัจจยัต่างๆ สนบัสนุน ตลอดจนมีแนวทางในการด าเนินการท่ีชดัเจน สิ่งท่ีถือว่า
เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัท่ีจะต้องพิจารณาคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ทกุระดบัในสงักดักระทรวงศกึษาธิการในการด าเนินการแปลงเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ กลยทุธ์  
และแนวทางการด าเนินงานไปสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างความเช่ือมโยงระหว่าง
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนีก้ับนโยบายรัฐบาล การตระหนักถึง
ความส าคญัของหวัหน้าหน่วยงานตา่งๆ ในกระทรวงศกึษาธิการท่ีมีตอ่แผนฯ การให้ทกุฝ่ายท่ี
เก่ียวข้องเข้าใจถึงความส าคัญของแผนฯ การพัฒนาศักยภาพของผู้ ปฏิบัติงานให้มี
ความสามารถด้านเทคนิคใหม่ๆ   และการสนบัสนนุทรัพยากรท่ีเพียงพอตอ่การปฏิบตัิงานตาม
แผนฯ  ทัง้หมดคือสิ่งท่ีจะมีสว่นส าคญัท่ีจะท าให้แผนฯประสบผลส าเร็จตามท่ีตัง้ไว้92 
 3. การพฒันาคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาของชาติ 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติเป็นข้อก าหนดเก่ียวกับ คณุลกัษณะคณุภาพท่ีพึง
ประสงค์และมาตรฐานท่ีต้องการให้เกิดในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
เทียบเคียงส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน และการประกัน
คณุภาพทางการศึกษา โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 26 
ตลุาคม 2547 และก าหนดให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดบัน าไปเป็นแนวทางปฏิบตัิใน
การจัดการศึกษาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ   ซึ่งได้ก าหนด
มาตรฐานการศกึษาไว้ 3 มาตรฐาน ได้แก่ 
 

                                                           
92 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , แผนพัฒนาการศึกษาของ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่สิบเอ็ด พ.ศ. 2555 -2559, เข้าถึงเม่ือ 30 มกราคม 2555, 
เข้าถึงได้จากhttp://www.tu.ac. th/org/ofrector/planning/m1_m1/m1_m11/05_plan. 
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  มาตรฐานท่ี 1 คณุลกัษณะของคนไทยท่ีพงึประสงค์  ทัง้ในฐานะพลเมืองและพล
โลก 
  การพฒันาคนไทยท่ีจบจากการศึกษาให้เป็นคน “เก่ง ดี และมีความสุข” โดยมี
การพฒันาท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย  พฒันาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ ตรงตาม
ความต้องการ ทัง้ในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรม 
และจิตส านกึท่ีดี  เพ่ืออยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ 
  ตวับง่ชี ้
  1.1 ก าลังกาย ก าลังใจท่ีสมบูรณ์ คือพัฒนาการด้านร่างกายและจิตใจ  
สตปัิญญามีการเจริญเตบิโตอยา่งสมบรูณ์ตามเกณฑ์การพฒันาในแตล่ะชว่งวยั 
  1.2 ความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นและเพียงพอในการด ารงชีวิตและการพฒันาสงัคม 
คือคนไทยมีการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ  มีงานท าและน าความรู้ไปใช้ในการสร้างงานและ
สร้างประโยชน์ให้สงัคมได้อยา่งเตม็ท่ี 
  1.3 ทกัษะการเรียนรู้และการปรับตวั  คือ สามารถเรียนรู้ได้ตนเอง รักการเรียนรู้ 
รู้ทันโลก สามารถใช้ส่ือหรือแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ มาพัฒนาตนเองและสังคมได้ ตลอดจน
สามารถปรับตวัมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดี  ท างานร่วมกบัคนอ่ืนได้เป็นอย่างดี 
  1.4 ทกัษะทางสงัคม คือ เข้าใจเคารพธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสงัคม มีทกัษะ
ในการด าเนินชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสุข โดยตระหนกัถึงคณุค่าในวฒันธรรมท่ีแตกต่าง 
สามารถแก้ปัญหาในฐานะสมาชิกของสงัคมไทยและสงัคมโลกด้วยสนัตวิิธี 
  1.5 คณุธรรม จิตสาธารณะ และจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก 
คือ การด าเนินชีวิตด้วยการคิดดี ท าดีและพูดดี มีคณุธรรมและจริยธรรม มีความเป็นไทย รัก
ชาติ รักแผ่นดี ปฏิบตัิตนตามระบอบประชาธิปไตย มีจิตอาสาเป็นสมาชิกท่ีดีต่อชมุชนและใน
ฐานะพลโลก 
  มาตรฐานท่ี 2 แนวทางจดัการศกึษา 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน 
โดยผู้ เรียนเห็นแบบอย่างท่ีดี  ได้ฝึกการคิดและเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงท่ีหลากหลายตรง
กับความต้องการรายบุคคล ครูรู้จกัเด็กเป็นรายบุคคลและสามารถใช้ส่ือท่ีบูรณการความรู้
สากลและภมูิปัญญาไทย จดับรรยากาศท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ โดยพฒันาแห่งเรียนรู้ท้องถ่ินและ
พฒันาความคดินกัเรียนอยา่งเป็นระบบและสร้างสรรค์ 
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  การจัดระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัท่ีเน้น 1. ความร่วมมือของผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการศึกษา ได้แก่ นักเรียน ครู อาจารย์ ผู้บริหาร ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ชมุชน 2.การบริหาร ได้แก่ ระบบการบริหารและหลกัธรรมาภิบาล 
  ตวับง่ชี ้
  2.1 การจดัหลกัสตูรการเรียนรู้  และสภาพแวดล้อมท่ีส่ง่เสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันา
ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ คือ การจัดหลักสูตรท่ีหลากหลายเหมาะแก่ผู้ เรียน  
สอดคล้องกบัความต้องการผู้ เรียนและท้องถ่ิน และทัว่ถึง ตลอดจนมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อ
การเรียนรู้  มีอาคารสถานท่ีท่ีเหมาะและปลอดภัย  ตลอดจนมีส่ือและนวตกรรมการจดัการ
เรียนรู้ ส่ือสมยัใหมท่ี่เอือ้ตอ่การเรียนรู้ด้วยตวัเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
  2.2 การพฒันาผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศกึษาอย่างเป็นระบบ
และมีคุณภาพ คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองและเป็นระบบทัง้ความรู้และคุณธรรม มีความพึงพอใจต่อการท างาน มีอัตราการ
ลาออกและผิดวินยัน้อย มีแนวโน้มท่ีจะตัง้องค์กรอิสระเพ่ือสร้างเกณฑ์มาตรฐานและติดตาม
การด าเนนิงานของบคุลากรและสถานศกึษา 
  2.3 มีการบริหารจัดการท่ีใช้สถานศึกษาเป็นฐาน คือ การมีส่วนร่วมในการ
จดัการเรียนรู้ตามสภาพปัญหาและความต้องท้องถ่ิน โดยผู้ รับบริการมีความพึงพอใจ ก าหนด
ระบบประกนัคณุภาพภายในให้เป็นสว่นหนึง่ของการบริหารการศกึษาเพ่ือน าไปสู่การพฒันาท่ี
เป็นระบบสามารถรองรับการประเมินคณุภาพภายนอก  
  มาตรฐานท่ี 3 แนวการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้และสงัคมแหง่ความรู้ 
  การสร้างวิถีการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ให้เข้มแข็ง ด้วยการเช่ือมโยงระหว่าง  
การเรียนรู้ ความรู้ นวตักรรม ส่ือ และเทคโนโลยี โดยการสง่เสริมและสร้างโอกาสให้ทกุคนได้มี
โอกาสเข้าถึงปัจจยัการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 
โดยได้รับความร่วมมือจากทกุภาคส่วนของประชาสงัคม อนัน ามาซึ่งขีดความสามารถของคน
ไทยในการพฒันาประเทศและเพิ่มศกัยภาพการแขง่ขนั 
  ตวับง่ชี ้ 
  3.1 การบริการวิชาการและสร้างความร่วมมือ ระหว่างสถานศกึษากบัชมุชนให้
เป็นสงัคมแห่งกาเรียนรู้และสังคมแห่งความรู้ คือ สถานศึกษาร่วมมือกับทุกส่วนในชุมชน
ร่วมกันจดัปัจจยัและกระบวนการเรียนรู้ภายในขุมชน โดยให้บริการวิชาการท่ีเป็นประโยชน์
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เพ่ือพัฒนาคนในชุมชนให้เป็นสงัคมแห่งภูมิปัญญา เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความปลอดภัย ลด
ความขดัแย้ง และมีการพฒันาก้าวหน้าอยา่งตอ่เน่ือง 
  3.2 การศกึษาวิจยั สร้างเสริม สนบัสนนุแหลง่การเรียนรู้และกลไกการเรียนรู้ 
คือ ศึกษาวิจยั จดัตัง้แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ เพ่ือคนไทยสามารถเข้าถึงแหล่ง
การเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จริง เพ่ือประโยชน์ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่และ
พฒันาประเทศ 
  3.3 การสร้างและการจดัการความรู้ในทุกระดบัทุกมิติของสงัคม คือ ครอบครัว 
ชมุชน องค์กรทุกระดบั และองค์กรท่ีจดัการศกึษามีการสร้างและใช้ความรู้ มีการแลกเปล่ียน
เรียนรู้จนกลายเป็นวฒันธรรมแหง่การเรียนรู้93 
  จะเห็นได้ว่า มาตรฐานการศึกษาของชาติ เป็นการพยายามท่ีจะพัฒนา
การศกึษาให้มีคณุภาพ โดยด้านผู้ เรียนท่ีจบจากการศกึษามีความรู้ควบคูก่บัคณุธรรม เคารพ
วฒันธรรม และมีนิสยัท่ีรักการศกึษาตลอดชีวิต โดยอาศยัความร่วมมือของทกุภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการจดัการศกึษา เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน นอกจากนี ้ในด้านการบริหาร
การศึกษามีตวับ่งชีส้ามารถตรวจสอบคุณภาพได้อย่างชัดเจน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศอยา่งยัง่ยืน สามารถแขง่ขนัได้ในระดบันานาชาติ 
 4. การพฒันาคณุภาพการศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
  กระทรวงศกึษาธิการและส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน ในฐานะ
ผู้ รับผิดชอบงานด้านการศึกษาของชาติ ได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาขึน้พืน้ฐานขึน้ โดย
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และ
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร  ตลอดจนมาตรฐานการเ รียน รู้ตามหลักสูตรการศึกษาขึ น้ พื น้ฐาน โดย
กระทรวงศกึษาธิการประกาศให้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานนีมี้การประกนัคณุภาพภายใน
สถานศึกษาทุกแห่งท่ีจัดการศึกษาหลกัสูตรขึน้พืน้ฐาน ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการก าหนดมาตรฐาน
ผู้ เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรนัน้ๆ โดยก าหนด
มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐานขึน้ ประกอบด้วย 5 ด้าน 15 มาตรฐาน ดงันี ้
  1. ด้านคณุภาพผู้ เรียน ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน  

                                                           
93

 ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, มาตรฐานการศึกษาชาติ (กรุงเทพฯ :             
ห้างหุ้นสว่นจ ากดั สหายบล็อกและการพิมพ์, 2548), 3-9. 
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   มาตรฐานท่ี 1 ผู้ เรียนมีสขุภาวะท่ีดีและมีสนุทรียภาพ 
   ผู้ เรียนมีสขุนิสยัในการดแูลสขุภาพ ออกกาลงักายสม ่าเสมอ มีน า้หนกัส่วนสงู 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน รู้จกัป้องกนัตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและ
หลีกเล่ียงตนเองจากสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั อบุตัิเหตแุละปัญหาทางเพศ เห็น
คณุค่าในตนเอง มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม มีมนุษยสมัพนัธ์ท่ีดีและให้
เกียรติผู้ อ่ืน รวมทัง้แสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึกซาบซึง้ เห็นคณุคา่ในศิลปะอนังดงาม 
ความไพเราะน่าร่ืนรมย์ของดนตรี พฒันาฝึกฝนซึมซบัจนเป็นนิสยัในชีวิตประจ าวนั สามารถ
สร้างผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นนัทนาการตาม
จินตนาการได้ตามวยั 
  มาตรฐานท่ี 2 ผู้ เรียนมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมท่ีพงึประสงค์ 
  ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
มีความเอือ้อาทรต่อผู้ อ่ืน กตญัญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้ มีพระคุณ ยอมรับความคิดและ
วฒันธรรมท่ีแตกตา่ง เพ่ือการอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ มีความตระหนกั รู้คณุคา่ ร่วมอนรัุกษ์
และพฒันาสิ่งแวดล้อม และเป็นคนดีของสงัคม 
  มาตรฐานท่ี 3 ผู้ เรียนมีทกัษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ
พฒันาตนเองอยา่งตอ่เน่ือง 
  ผู้ เรียนมีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่ง
เรียนรู้ และส่ือตา่งๆ รอบตวั มีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ูพดู เขียน และตัง้คาถาม เพ่ือค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเตมิ เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุม่ แลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือการเรียนรู้ระหว่างกนั และ
สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และน าเสนอผลงาน 
  มาตรฐานท่ี 4 ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตดัสินใจแก้ปัญหาได้อยา่งมีสตสิมเหตผุล 
  ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ และคิดได้ตลอดแนวมีการจดั
ระเบียบ ความคิด ใช้เหตแุละผลในการอ้างอิงแนวคิด สรุปความคิดจากเร่ืองท่ีอ่าน ฟัง และดู
ส่ือสารโดยการพดูหรือเขียนตามความคิดของตนเอง  น าเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษา
หรือวิธีการของตนเอง มีความคิดริเร่ิม และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ ก าหนด
เป้าหมาย คาดการณ์ และตดัสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตผุลประกอบ 
  มาตรฐานท่ี 5 ผู้ เรียนมีความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสตูร 
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  ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเฉล่ียทัง้ 8 กลุ่มสาระ มีผลการประเมิน
สมรรถนะส าคญัตามหลกัสตูร และมีผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน เป็นไป
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศกึษาก าหนดรวม ทัง้มีผลการทดสอบระดบัชาตเิป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  มาตรฐานท่ี 6 ผู้ เรียนมีทักษะในการท างาน รักการท างาน สามารถท างาน
ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ และมีเจตคตท่ีิดีตอ่อาชีพสจุริต 
  ผู้ เรียนมีความสามารถในการท างานอย่างเป็นระบบ โดยมีการวางแผนการ
ท างาน ด าเนินงานตามแผนอยา่งรอบคอบ เอาใจใส่ มานะ พากเพียร มีการตรวจสอบทบทวน
การท างานเป็นระยะๆ จนงานท่ีท าด าเนินการบรรลผุลส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ และเป้าหมายท่ี
ก าหนดจนส าเร็จอย่างมีคณุภาพ ท างานอย่างมีความสุข มุ่งมัน่พฒันางาน และภูมิใจใน
ผลงานของตนเองสามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ มีความรู้สึกท่ีดีตอ่อาชีพสจุริต สามารถบอก
แหลง่ข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพ และหาความรู้เก่ียวกบัอาชีพท่ีตนเองสนใจ 
  ด้านท่ี 2 การจดัการศกึษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 33 ตวับง่ชี ้
  มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  ครูปฏิบตัหิน้าท่ีตามมาตรฐานต าแหนง่และมาตรฐานวิทยฐานะ ด้วยความมุ่งมัน่ 
ทุ่มเทการสอนอย่างเต็มเวลา และเต็มความสามารถเพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้บรรลเุป้าหมายของ
หลกัสูตร โดยการวิเคราะห์หลกัสูตรอย่างรอบด้าน ก าหนดเป้าหมายในการพฒันาคณุภาพ
ผู้ เรียนท่ีชดัเจน ศึกษาและวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล น าข้อมูลสารสนเทศจากผลการ
วิเคราะห์มาออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบคุคล ใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม และน าภูมิปัญญาท้องถ่ินมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้และ
ประเมินผลท่ีมุ่งเน้นพฒันาการผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ให้ค าแนะนา ค าปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาผู้ เรียนอย่างทัว่ถึง ตลอดจนพฒันาการจัดการเรียนรู้และพฒันาผู้ เรียนโดยการ
กระบวนการวิจยัอยา่งตอ่เน่ือง 
  มาตรฐานท่ี 8  ผู้บริหารปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 
  ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ มีภาวะผู้น า มีความสามารถทางวิชาการ และมีความคิด
ริเร่ิมในการบริหารจดัการสถานศกึษาและพฒันาผู้ เรียน โดยใช้กระบวนการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมและใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาวิชาการและการบริหารจัดการสถานศึกษา  
ครอบคลมุภารกิจทัง้ 4 งาน ได้แก่ งานบริหารวิชาการ งานบริหารงบประมาณ งานบริหาร
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บุคคล งานบริหารทัว่ไป ให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผน ส่งเสริมและพฒันา
ศกัยภาพบคุลากรให้พร้อมรับการกระจายอ านาจ ให้ค าแนะนา ค าปรึกษาทางวิชาการ เอาใจ
ใส่การจดัการศกึษาเต็มศกัยภาพ เต็มเวลา ผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ได้แก่ นกัเรียน ผู้ปกครอง และ
ชมุชนพงึพอใจผลการบริหารการจดัการศกึษา 
  มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศกึษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบตัิงานตาม
บทบาทหน้าท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
  คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าท่ีตามระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  
พ.ศ. 2543 ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและการปฏิบตัิหน้าท่ีของ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีเป็นนิตบิคุคลในสงักดัเขตพืน้ท่ีการศกึษา พ.ศ. 2546 มาตรา 26 และ
ระเบียบอ่ืนๆ คณะกรรมการสถานศึกษามีการกากับ ติดตาม ดูแลและขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาให้เกิดประโยชน์สงูสุด และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดย
ผู้ปกครอง ชมุชน ศษิย์เก่าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสถานศกึษาและมีความพงึพอใจตอ่การบริหารจดัการของคณะกรรมการสถานศกึษา 
  มาตรฐานท่ี 10 สถานศกึษามีการจดัหลกัสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรม
พฒันาคณุภาพผู้ เรียนอยา่งรอบด้าน 
  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีสอดคล้องและครอบคลุม
หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และแสดงจดุเน้นของสถานศกึษา โดยมีการออกแบบ
โครงสร้างหลกัสตูรให้มีรายวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนท่ีหลากหลาย ให้ผู้ เรียนเลือก
เรียนตามความถนดั ความสามารถ ความสนใจ มีการบริหารจัดการท่ีส่งเสริมให้ครูนา
หลกัสูตรสู่การจดัการเรียนรู้ในห้องเรียน เพ่ือพฒันาผู้ เรียนให้มีคณุภาพบรรลุตามมาตรฐาน
หลกัสตูร จดัระบบดแูลชว่ยเหลือนกัเรียนให้นกัเรียนทกุคนได้รับบริการอย่างทัว่ถึง มีการนิเทศ 
ติดตามกากบัดแูลการใช้หลกัสตูรให้เกิดประสิทธิภาพ นาผลการนิเทศ การจดัการเรียนรู้มา
เป็นข้อมลูในการพฒันาผู้ เรียน และปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งตอ่เน่ือง 
  มาตรฐานท่ี 11 สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อมและการบริการท่ีส่งเสริมให้
ผู้ เรียนพฒันาเตม็ศกัยภาพ 
  สถานศกึษามีการจดัสภาพแวดล้อม สิ่งอ านวยความสะดวก พอเพียง  ใช้การได้
ดี น าไปสู่การพฒันาผู้ เรียนทกุด้าน ให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม ได้แก่ ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ห้องสมดุ อาคารเรียน อาคารประกอบ แหล่งเรียนรู้ 
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การบริการส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสุขภาพอนามยั และความปลอดภัยของ
ผู้ เรียน 
  มาตรฐานท่ี 12 สถานศกึษามีการประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา ตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
  สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานด าเนินการประกันคณุภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงวา่ด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 โดยใช้
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้ภาครัฐและเอกชน  โดยท่ีการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาต้องครอบคลุมมาตรฐานและตัวบ่งชีต้ามประกาศกระทรวง  
ศกึษาธิการ เร่ือง ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพ่ือการประกนัคณุภาพภายในของ
สถานศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง 
  ด้านท่ี 3 ด้านการสร้างสงัคมแหง่การเรียนรู้ ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน  
  มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็น  
สงัคมแหง่การเรียนรู้ 
  สถานศึกษามีการก าหนดวิธีการหรือขัน้ตอนการด า เนินงานการส่งเสริม 
ช่วยเหลือ สนบัสนนุให้มีกระบวนการท่ีเกือ้หนนุให้บคุลากรในสถานศกึษา  ชมุชน ผู้ปกครอง 
และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเกิดการเรียนรู้โดยผ่านส่ือเทคโนโลยี  สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์
ความรู้ตา่งๆ จนสามารถสร้างความรู้ ทกัษะ มีระบบการจดัการความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัทัง้บคุลากรในสถานศกึษา ชมุชน ผู้ปกครองและผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
  ด้านท่ี 4  ด้านอตัลกัษณ์ของสถานศกึษา ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน  
  มาตรฐานท่ี 14 การพฒันาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามวิสยัทศัน์ ปรัชญา
และจดุเน้นท่ีก าหนดขึน้ 
  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีด าเนินการ เพ่ือให้
คณุภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเกิดสมัฤทธ์ิผลตามวิสยัทัศน์ ปรัชญา จุดเน้น 
เป้าหมาย กลยทุธ์ กิจกรรมหรือโครงการท่ีส่งเสริมพฒันาผู้ เรียนอย่างรอบด้าน ซึ่งเกิดจากการ
มีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บคุลากรในชมุชนและองค์กรภายนอก และมีผลการด าเนินงาน
สะท้อนความเป็นเอกลกัษณ์ของสถานศกึษา 
  ด้านท่ี 5  ด้านมาตรการสง่เสริม  ประกอบด้วย 1 มาตรฐาน 
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  มาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูป
การศกึษา เพ่ือพฒันาและสง่เสริมสถานศกึษาให้ยกระดบัคณุภาพสงูขึน้ 
  สถานศึกษาจดักิจกรรมตามนโยบายจุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศกึษาเพ่ือ
พฒันาและส่งเสริมสถานศกึษาให้ยกระดบัคณุภาพสูงขึน้ โดยมีการก าหนดแนวทางพฒันา 
ร่วมกันชีแ้นะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสงัคมตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางการปฏิรูป
การศกึษาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีสถานศึกษาได้รับมอบหมายหรือก าหนดเอง เพ่ือ
พัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงขึน้  แนวทางพัฒนาดังกล่าว สามารถ
ปรับเปล่ียนได้ตามกาลเวลาและปัญหาสงัคมท่ีเปล่ียนไป เช่น การปฏิรูปการศึกษา การ
ส่งเสริมหรือสืบสานโครงการพระราชด าริ และหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การป้องกนัสิ่ง
เสพตดิ การป้องกนัอบุตัภิยั การอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม การพร้อมรับการเป็นสมาชิก
ประชาคมอาเซียน เป็นต้น โดยสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชมุชนและสงัคมมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดมาตรการสง่เสริมและส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาให้การรับรอง 
  ผลการด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็น
ข้อก าหนดเก่ียวกับคณุภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขัน้พืน้ฐานว่า ผู้จบ
การศึกษามีทกัษะ ความรู้และคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีหลกัสูตรก าหนด คือจะต้องเป็นคนดี  
คนเก่ง และอยูใ่นสงัคมได้อยา่งมีความสขุ  ตลอดจนสามารถมีส่วนร่วมในการพฒันาสงัคมให้
ก้าวหน้าไปตามกระแสโลกาภิวตัน์ได้ นอกจากนี ้ยงัเป็นกรอบทิศทางเพ่ือการพฒันาคณุภาพ
สถานศึกษาให้ยั่งยืน เพ่ือใช้ในการประเมินตนเองว่าในแต่ละปีหรือแต่ละช่วงปีท่ีก าหนด 
สามารถบริหารการศึกษาจนบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หน่วยงานต้นสังกัดสามารถน าไปเป็น
เป้าหมายในการก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพได้  เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ
วางแผนยกระดบัคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษาได้94 สอดคล้องกบัแนวคิดของ อรวรรณ 
จนัทร์ชะลอ ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์ตวับง่ชีค้ณุภาพการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกสาย
สามญัในประเทศไทย พบว่าตวับ่งชีค้ณุภาพการจดัการศึกษาฯท่ีบ่งบอกลกัษณะเฉพาะของ
โรงเรียนคาทอลิกแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ด้านผู้ เรียน ประกอบด้วย 5 ตวัประกอบ 41  ด้าน 

                                                           
94  กระทรวงศึกษาธิการ, ประกาศเร่ืองมาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานเพื่อการ

ประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา , เข้าถึงเม่ือ 13  กุมภาพันธ์ 2559, เข้าถึงจาก 
http://www.obec.go.th/sites/obec.go.th/files/document/attachment/3604/34246.  
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ครูผู้ สอนตัวบ่งชีป้ระกอบด้วย 2 ตัวประกอบ 10 ด้านผู้ บริหารตัวบ่งชีป้ระกอบด้วย 6 ตัว
ประกอบ 31 ตวับง่ชี ้95 
  กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่าแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกเป็นแนวคิดท่ีผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในด้านการจัดการศึกษาให้ความส าคญัอยู่เสมอ 
เพราะเป็นงานท่ีจะต้องกระท าอย่างตอ่เน่ืองไม่มีวนัจบ พระศาสนจกัรคาทอลิกโดยผ่านทาง
กระทรวงศึกษาอบรมคาทอลิกได้ให้แนวคิดในการด าเนินการ ซึ่งสภาการศกึษาคาทอลิกฯได้
น าแนวคิดมาก าหนดแนวทางในการท างานเพ่ือก่อให้เกิดการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ซึ่ง
สอดคล้องกบักระทรวงศกึษาธิการในฐานะท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบงานด้านการศกึษาของประเทศ
ไทยได้มีกฎหมายมาเพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดการอย่างมีคุณภาพ ดังนัน้ ผู้ ท่ีท างาน
ทางด้านการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ควรน าแนวทางเหล่านีม้าบรูณการ
เพ่ือด าเนินการ พฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษาท่ีก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป สอดคล้อง
กบัแนวคิดของ นงลกัษณ์ เรือนทองท่ีท าการศกึษารูแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 
พบว่าประกอด้วย 1)การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2)ผู้บริหารและครูเป็นมืออาชีพ 3)การ
ประกันคณุภาพ การตรวจสอบได้และความน่าเช่ือถือ 4) สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้     
5)การมีวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน 6) เน้นการเรียนการสอน 7)การสอนท่ีมี
วตัถปุระสงค์ 8)มีความคาดหวงัตอ่นกัเรียนสงู 96 
 

การจัดการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

ความเป็นมา 
 การศกึษาคาทอลิกเกิดขึน้ครัง้แรกในสมยัอยุธยาพร้อมๆ กับการเข้ามาของบรรดา       
มิสชนันารี (Missionaries) ท่ีเข้ามาด้วยเหตผุลในการประกาศเผยแผ่คริสต์ศาสนา โรงเรียน
คาทอลิกแห่งแรกท่ีตัง้ขึน้อย่างเป็นทางการคือ วิทยาลยัทัว่ไป (General Collage) ท่ีกรุงศรี

                                                           
95 อรวรรณ จนัทร์ชะลอ, “การวิเคราะห์ตวับ่งชีค้ณุภาพการจดัการศึกษาโรงเรียน

คาทอลิกสายสามญัในประเทศไทย” (ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 

96
 นงลกัษณ์ เรือนทอง, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” (ดษุฎีนิพนธ์

ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลยั
ศลิปากร, 2550), บทคดัยอ่. 
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อยธุยาในปี พ.ศ. 220897  จดุประสงค์เพ่ือให้การศึกษาอบรมแก่บรรดาเยาวชนในการเตรียม
ตวัเพ่ือเป็นบาทหลวงเพื่อท าหน้าท่ีในการเผยแผศ่าสนาคริสต์ตอ่ไป แตก็่ยงัเปิดโอกาสท่ีรับเด็ก
ทั่วๆ ไปเข้ามาเรียนด้วย วิชาท่ีเปิดสอนประกอบด้วยวิชาทัง้ทางโลกและทางศาสนา เช่น  
วิทยาศาสตร์ ปรัชญา เทววิทยา ฯลฯ ท่ีน่ีจึงถือเป็นโรงเรียนเอกชนคาทอลิกท่ีเป็นระบบแห่ง
แรกของประเทศไทย  ซึง่ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนสง่บตุรหลานเข้ามาเรียน ท าให้มีการ
ขยายออกไปตัง้ตามเมืองตา่งๆ รอบกรุงศรีอยธุยาพร้อมๆ กบับรรดามิสชนันารีท่ีออกไปเผยแผ่
ศาสนาคริสต์  เช่น ท่ีลพบรีุในปี พ.ศ. 2216  ท่ีบางกอกในปี พ.ศ. 2217 ท่ีพิษณุโลกในปี พ.ศ.
2218 และท่ีจนัทบรีุในปี พ.ศ. 2250 
 โรงเรียนคาทอลิกท่ีกรุงศรีอยุธยาได้รับความเสียหายถกูเผาท าลายพร้อมๆ กับการ
เสียกรุงฯ ให้กับพม่าครัง้ท่ีสองในปี พ.ศ. 2310 และได้กลับมารับการบูรณะขึน้ใหม่ในยุค
พระบาทสมเด็จพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก สมัยกรุงรัตนโกสินธ์เป็นราชธานี  โดยพระองค์มี            
พระประสงค์ท่ีจะสร้างสมัพนัธ์กบัชาติตะวนัตก  คณะบาทหลวงชาวตะวนัตกจึงได้รับเชิญให้
เข้ามาอีกครัง้หนึ่ง พร้อมๆ  กับการจดัการศึกษาท่ีเป็นระบบแบบตะวนัตก  โรเบิตร์  ก๊อตเต 

(Robert Coste)98  ได้ให้รายละเอียดในเร่ืองนีจ้ากงานเขียนของท่านว่า  “การจดัการศกึษา
เป็นนโยบายท่ีส าคญัท่ีบรรดาบาทหลวงต้องกระท าควบคู่ไปกับประกาศสอนศาสนาคริสต์ 
เพราะเป็นหนทางในการพฒันาสติปัญญาของคน  และยงัเป็นการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ในการเผยแผศ่าสนาอีกด้วย” 
 การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยไ ด้ รับการปฏิ รูปอย่างแท้จ ริงในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั พระองค์ได้เสร็จประพาสยโุรป ได้มีประสบการณ์
เห็นถึงระบบการศกึษาของยโุรปท่ีมีการสอนอยา่งเตม็รูปแบบในรูปของโรงเรียนและหลกัสตูรท่ี
แน่นอน จึงได้ทรงส่งเสริมให้คณะบาทหลวงได้จัดการศึกษามากขึน้ มีการเปิดโรงเรียน
อัสสัมชัญในปี พ.ศ.2428 เพ่ือเป็นโรงเรียนส าหรับนักเรียนชาย และต่อมาได้เปิดโรงเรียน

                                                           

 97 สภาการศึกษาคาทอลิก, ตลอดกาลนิรันดร์ 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย  
(กรุงเทพฯ:  อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2558), 20. 
 98 เอกชัย  ชินโคตร, การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

คาทอลิกในทศวรรษหน้า (กรุงเทพฯ: ปิตพิาชิช, 2551), 18. 
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โรงเรียนส าหรับนักเรียนหญิงช่ืออัสสัมชัญคอนแวนต์ ในปี 244499 นอกจากนีย้ังมีคณะ

นกับวชคณะตา่งๆ  เข้ามาท างาน มากขึน้และได้มีการเปิดโรงเรียนตา่งๆ เพิ่มเติม เช่น คณะ
นกับวชหญิงอูร์สุลิน (Eusuline) ได้เข้ามาท างานเผยแผ่พระธรรมและท างานอภิบาลดูแล
เยาวชนหญิง  เร่ิมเปิดโรงเรียนในกรุงเทพฯ  และจังหวดัเชียงใหม่ในปี 2467 และในปี พ.ศ. 
2470 คณะนกับวชซาเลเซียน (Salesians) ได้เข้ามาท างานจดัการศกึษาให้แก่เยาวชนในด้าน
วิชาชีพ  โดยตัง้โรงเรียนท่ีช่ือว่าอาชีวะดอนบอสโก คณะเยสุอิต  (Jesuit) ได้เข้ามาในปี 2497 
โดยมารับผิดชอบงานกิจกรรมนักศึกษาระดบัอุดมศึกษาท่ีเป็นคาทอลิกตามมหาวิทยาลัย
ตา่งๆ นอกจากนีก็้ยงัมีคณะนกับวชทัง้ชาย และหญิงอีกหลายคณะท่ีเดนิทางเข้ามาในประเทศ
ไทย และได้ด าเนินงานในด้านการศึกษาตลอดจนงานทางด้านสังคมสงเคราะห์เร่ือยมา100 
ตลอดจนได้ขยายงานออกไปจนทัว่ประเทศ 
 ในปี พ.ศ. 2512 งานในด้านการศกึษาคาทอลิกได้มีพฒันาการ โดยมีการรวมตวักนั
จัดตัง้เป็น “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแห่งประเทศไทย” ซึ่งประกอบด้วยบรรดา            
นักการศึกษาคาทอลิก บาทหลวง นักบวชชาย-หญิงท่ีท างานในด้านการศึกษา ผู้ บริหาร
โรงเรียน ครู โดยพยายามท่ีจะมีการประชมุกนัและจดัสมัมนาประจ าปีเพ่ือพฒันางานทางด้าน
การศกึษาคาทอลิก ตอ่มาในปี พ.ศ. 2533  คณะกรรมการฯได้เปล่ียนช่ือเป็น “สภาการศกึษา
คาทอลิกแห่งประเทศไทย” โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ร่วมมือกันระหว่างองค์กรสมาชิกในการ
ด าเนินงานทางด้านการศึกษา เ พ่ือพัฒนาคุณภาพและเสถียรภาพของบุคลากรใน
สถาบนัการศึกษาคาทอลิก มีความร่วมมือส่งเสริมและช่วยเหลือระหว่างสถาบนัการศึกษา
คาทอลิกและสถาบนัการศกึษาอ่ืนๆ   
 กล่าวโดยสรุป การศึกษาคาทอลิกได้มีการพฒันาการเร่ือยมาในสงัคมไทยจากใน
อดีตมีนกับวชชาย-หญิงเข้ามาเผยแผ่พระธรรมและตัง้โรงเรียนเพ่ือสอนเด็กนกัเรียน เพราะถือ
วา่เป็นวิธีการพฒันามนษุย์อย่างแท้จริง ท าให้การศกึษาได้รับการพฒันาขึน้มาตามล าดบั จน
ในปัจจุบันมีการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบและได้มาตรฐาน  พร้อมๆ กับการเพิ่ม
จ านวนขึน้ของบรรดานักบวช-พระสงฆ์พืน้เมือง ท่ีรับหน้าท่ีต่อจากบรรดามิสชันนารีชาว

                                                           

 99  เอกชยั  ชินโคตร, การศึกษาคาทอลิก : วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

คาทอลิกในทศวรรษหน้า (กรุงเทพฯ: ปิตพิาชิช, 2551), 20. 
 100  เร่ืองเดียวกนั, 21. 
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ตา่งประเทศ ท าให้การศกึษาคาทอลิกได้รับการพฒันาทัง้ปริมาณและคณุภาพ เป็นท่ีไว้วางใจ

ของผู้ปกครองท่ีสง่ลกูหลานมาเรียนรุ่นตอ่รุ่น จนกระทัง้ถึงปัจจบุนัเป็นระยะเวลา  350  ปี101  
 
เป้าหมายของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 
 การศึกษาคาทอลิกจะด ารงคณุค่าและความส าคญัเอาไว้ได้นัน้จะต้องต่อสู้ กับสิ่ง      
ท้าทายท่ีเกิดขึน้เร่ือยมา  สิ่งเหล่านีท้ าให้โรงเรียนคาทอลิกมีการพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง  
ด้วยเหตนีุส้ภาการศึกษาคาทอลิกประเทศไทยจึงได้ก าหนดปรัชญา วิสยัทศัน์และพนัธกิจไว้

ดงันี ้102 

 ปรัชญาการศกึษา  การศกึษาคาทอลิกพฒันามนุษย์ทัง้ครบตามหลกัคริสตธรรมใน
ทุกมิติ ทัง้ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสงัคม เคารพคุณค่าวัฒนธรรม พัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือสร้างคนให้เป็นมโนธรรมของสงัคม  อนัคณุประโยชน์สูงสุดแก่สงัคมและ
ประเทศชาต ิ
 วิสัยทัศน์  บุคคลแห่งการเรียนรู้ ชุมชนท่ีรักและเอือ้อาทร มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่ง
ความเป็นมนุษย์ตามหลักพระคริสตธรรม (Learning persons, Loving and Caring 
Community, Reaching for Human Excellence according to Christian Principles) 
 สภาการศกึษาคาทอลิกฯได้ให้ความหมาย ดงัตอ่ไปนี ้  
 บคุคลแหง่การเรียนรู้  คือบคุคลท่ีน าข้อมลู ประสบการณ์มาพิจารณาไตร่ตรองอย่าง
สม ่าเสมอ เกิดความเข้าใจ และสามารถประยุกต์ความรู้ไปสู่การปฏิบตัิ จนกลายเป็นวิถีชีวิต
ของตน 
 ชมุชนท่ีรักและเอือ้อาทร  โรงเรียนคือกลุ่มบคุคลท่ีผกพนักนัด้วยความคิด  และอุดมคต ิ 
ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียน สะท้อนความเป็นประชากรของพระเจ้า  โดยการปฏิบัติ
บญัญัติแห่งความรัก  ให้ความเคารพ  ความเอาใจใส่  เอือ้อาทรตอ่ความต้องการของกัน้และ
กนัมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กนัอยา่งสม ่าเสมอ 

                                                           
101  เอกชัย  ชินโคตร, การศึกษาคาทอลิก  : วัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียน

คาทอลิกในทศวรรษหน้า (กรุงเทพฯ: ปิตพิาชิช, 2551), 22. 
102 สภาการศึกษาคาทอลิก, ตลอดกาลนิรันดร์ 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย 

(กรุงเทพฯ,  อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2558), 41-42. 
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 มุ่งสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแห่งความเป็น
มนุษย์  เป็นเร่ืองของคุณธรรม ความรู้  และการหล่อหลอมบุคคลอย่างเป็นองค์รวมในมิติ
บคุคล ความเป็นเลิศแหง่ความเป็นมนษุย์ หมายถึงมนษุย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ด้านจิตวิญญาณ อารม  
และร่างกายในมิติสังคม ความเป็นเลิศแห่งความเป็นมนุษย์ หมายถึงมนุษย์ท่ีรับผิดชอบ
ท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  เสียสละและอทุิศตนเพ่ือสว่นรวม  กลา่วคือเป็นคนเพ่ือคนอ่ืน 
 จากวิสยัทศัน์ท่ีก าหนดในเบือ้งต้น สง่ผลถึงพนัธกิจทางการศกึษา ดงันี ้
 พนัธกิจ: สถาบนัการศึกษาคาทอลิก  มุ่งมั่นท่ีจะด าเนินการตามวิสัยทศัน์ท่ีกล่าว
มาแล้วดงันี ้
 บคุคลแหง่การเรียนรู้ 
   จดัการศกึษาอบรมท่ีเสริมสร้างคณุธรรม ความรู้  โดยให้ผู้ เรียนมีความสขุ 
   จดัการศกึษาด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นนกัเรียนเป็นส าคญั 
   ให้โอกาสผู้ยากไร้  และด้อยโอกาสเข้ารับการศกึษาตามความเหมาะสม 
 ชมุชนท่ีรักและเอือ้อาทร 
   สร้างชมุชนแหง่การเรียนรู้ในบรรยากาศแห้งความรักเอือ้อาทร 
   ให้การอภิบาลเพื่อเสริมสร้างคณุคา่ของชีวิตครอบครัว 
         สง่เสริมการมีสว่นร่วมระหวา่วงบ้าน วดั สถานศกึษาและชมุนในการพฒันา       
                          บคุคลให้มีคณุภาพ 
   สง่เสริมบรรยากาศการเสวนาระหวา่งศาสนา  วฒันธรรม  และประเพณี 

   เช่ือมโยงความรู้กบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินให้เกิดความหมายท่ี   
               แท้จริงสูก่ารปฏิบตัใินชีวิต 

 มุง่สูค่วามเป็นเลิศแหง่ความเป็นมนษุย์ 
   เป็นประจกัษ์พยานถึงศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย์ด้วยชีวิตท่ีเป็นรูปธรรม 
   จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เพ่ือสร้างสังคมแห่งความจริง ยุติธรรมและ   

สนัต ิ
 
การบริหารงานโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 
 โรงเรียนคาทอลิกอยู่ภายใต้นโยบายของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย               
มีฐานะเป็นองค์กรหนึ่งท่ีอยู่ภายใต้การบริหารของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ซึ่งเป็นระบบการบริหารของพระศาสนจกัรคาทอลิกท่ีเน้นการบริหารงานด้วยระบบ “สภา”      
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อนัเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้น าท้องถ่ินท่ีเรียกว่า ”พระสงัฆราช” (Bishop) ท่ีท าหน้าท่ีในการ
บริหารจดัการเขตปกครองของตนเอง ส าหรับประเทศไทยได้แบ่งพืน้ท่ีการปกครองของพระ-
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยออกเป็น 10 เขตการปกครอง เรียกว่า “สังฆมณฑล” 
(Diocese) และแต่ละสังฆมณฑลจะประกอบด้วยพืน้ท่ีของจังหวัดต่างๆ มากบ้างน้อยบ้าง
ตามความเหมาะสม โดยแตล่ะสงัฆมณฑลมีโรงเรียนคาทอลิกกระจายอยู่ภายในสงัฆมณฑล
ขึน้อยูก่บัความจ าเป็นของแตล่ะพืน้ท่ี 
 โรงเรียนคาทอลิกในแต่ละสังฆมณฑลสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทคือ 
โรงเรียนของสังฆมณฑล  โรงเรียนของคณะนักบวช  และโรงเรียนของฆราวาส  ทัง้นีข้ึน้อยู่
สถานภาพของเจ้าของโรงเรียนท่ีเป็นสังฆมณฑล คณะนักบวช หรือฆราวาสคาทอลิก ซึ่ง
โรงเรียนแตล่ะประเภทจะมีระบบบริหารอย่างอิสระตามนโยบายและเอกลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง  โดยมีการด าเนินงานตามสายงานบงัคบับญัชา ในส่วนของสังฆมณฑลผู้ มีอ านาจ
สูงสุดในด้านบริหารโรงเรียนสังฆมณฑลคือพระสังฆราช (Bishop) ส่วนผู้ มีอ านาจสูงสุดใน
ด้านบริหารโรงเรียนของคณะนักบวชคืออธิการเจ้าคณะ (Superior) และผู้ มีอ านาจบริหาร
สงูสดุของโรงเรียนฆราวาสคือเจ้าของหรือผู้ รับใบอนญุาตของโรงเรียนนัน้ๆ เอง 
 โรงเรียนของสังฆมณฑล จะมีระบบบริหารภายใต้นโยบายบริหารของแต่ละ         
สงัฆมณฑล ซึ่งประกอบด้วยคณะผู้ บริหารท่ีสงัฆมณฑลแต่งตัง้ขึน้ท่ีอาจจะเป็นบาทหลวง 
นกับวชหรือฆราวาสก็ได้ ร่วมกันด าเนินงานบริหารโรงเรียนในแต่ละสังฆมณฑลอย่างอิสระ    
โรงเรียนสงัฆมณฑลประกอบด้วย  136  โรงเรียนกระจายอยู่ในสงัฆมณฑลตา่งๆ 10 แห่ง คือ 
อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ สงัฆมณฑลนครสวรรค์ สงัฆมณฑลเชียงใหม่ สงัฆมณฑลจนัทบุรี 
สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี อัครสังฆณฑลท่าแร่-หนองแสง สังฆมณฑล
นครราชสีมา สงัฆณฑลอดุรธานี และสงัฆมณฑลอบุลราชธานี   
  โรงเรียนคณะนกับวชจะอยู่ภายใต้นโยบายการบริหารของนกับวชแตล่ะคณะท่ีจะ
แตง่ตัง้คณะท างานขึน้มาบริหารงานด้านการศกึษาของคณะฯ ซึ่งอาจประกอบด้วยนกับวชใน
คณะหรือฆราวาสผู้ เช่ียวชาญท่ีคณะแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือบริหารงานโรงเรียนในสงักัดของคณะฯ               
ในประเทศไทยมีคณะนักบวชทัง้ชายและหญิงเปิดโรงเรียนท างานด้านการศึกษาคือ         
คณะเซนต์-คาเบียล คณะลาซาล คณะซาเลเซียน คณะรอยแผลศกัดิ์สิทธ์ิ คณะพระมหาไถ่ 
คณะอร์ูสลุิน คณะธิดาแมพ่ระองค์อปุถมัภ์ คณะพระกมุารเยซู คณะพระหฤทยัของพระเยซูเจ้า 
คณะเซนต์-ปอล  เดอ ชาร์ตร คณะนกับุญยอแซฟแห่งการประจกัษ์ คณะซิสเตอร์รักกางเขน 
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คณะซิสเตอร์ผู้ รับใช้ดวงหทยันิรมลของพระแม่มารีย์ ฯลฯ โดยเปิดโรงเรียนรวมกนัทัง้สิน้ 100 
โรงเรียน 
 โรงเ รียนของฆราวาส คือโรงเรียนท่ีด าเนินการบริหารโดยฆราวาส ท่ีนับถือ
คริสตศาสนานิกายโรมนัคาทอลิก โดยเจ้าของหรือผู้ รับใบอนญุาตอาจแตต่ัง้คณะท างานเพ่ือ
บริหารโรงเรียนหรือโรงเรียนในเครือฯ เช่น  กลุ่มโรงเรียนในเครือสารสาสน์  กลุ่มโรงเรียนใน
เครือสากลศกึษา  กลุม่โรงเรียนในเครือพนัธศกึษา  โรงเรียนในเครือมารีวิทย์  โรงเรียนในเครือ
กสินธร โรงเรียนดลวิทยา  โรงเรียนนฤมลทินธนบุรี  โรงเรียนบูรณวิทย์  โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ิ 
ฯลฯ โดยเปิดโรงเรียนรวมกนัทัง้สิน้ 89 โรงเรียน 

โรงเรียนคาทอลิกในสังฆมณฑลต่างๆ ของประเทศไทย 
 จากระบบการปกครองของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทยท่ีแบง่การปกครอง
ออกเป็น 10 สงัฆมณฑล (diocese) ดงัท่ีกล่าวมาแล้ว และพืน้ท่ีของสงัฆมณฑลประกอบด้วย
จงัหวดัต่างๆ มากบ้างน้อยบ้างตามความเหมาะสม โดยมีประวตัิความเป็นมาและมีจ านวน
โรงเรียนคาทอลิกทัง้ 3 ประเภทกระจายอยูใ่นสงัฆมณฑล ดงัตอ่ไปนี ้
 1. อคัรสงัฆณฑลกรุงเทพฯ ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกวนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2212 ในสมยั
อยธุยา โดยคณะบาทหลวงฝร่ังเศส แรกเร่ิมใช้ช่ือมิสซงัสยาม (Vicariate Apostolic of Siam) 
ตอ่มาเปล่ียนช่ือเป็นอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ วนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ประกอบด้วย 11 
จงัหวดั  คือ กรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (อ าเภอบ้านนา) นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี สุพรรณบุรี สมทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง มีประชากร
คาทอลิก 115,945 คน  มีจ านวนโรงเรียนคาทอลิก 129 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสังฆ-
มณฑลกรุงเทพฯ  จ านวน 36 โรงเรียน โรงเรียนสงักดัคณะนกับวช  30 โรงเรียน และโรงเรียน
ของฆราวาสคาทอลิก 63 โรงเรียน 
 2. อคัรสงัฆมณฑลทา่แร่-หนองแสง คริสต์ศาสนาเผยแผไ่ปสู่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใน 
ปี พ.ศ. 2424 ได้ช่ือวา่ “มิสซงัลาว” ศนูย์กลางอยูท่ี่จงัหวดั นครพนม ครอบคลมุอาณาเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ตอ่มาในปี พ.ศ. 2479 แขวงเวียงจนัทร์และแขวงหลวง
พระบางได้แยกตวัออกไปตัง้เขตปกครองตา่งหาก ในปี พ.ศ. 2503 มิสซงัลาวได้เปล่ียนช่ือเป็น 
“ทา่แร่-หนองแสง มีเขตปกครองทัง้หมด 15 จงัหวดั ตอ่มาวนัท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ได้รับ
สถาปนาเป็นอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง มีศูนย์กลางอยู่ท่ี อ.ท่าแร่ จ.สกลนคร  
รับผิดชอบพืน้ท่ี 4 จงัหวดั คือ สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ์ และมกุดาหาร  มีจ านวนประชากร
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คาทอลิก 54,394 คน มีจ านวนโรงเรียนคาทอลิกทัง้หมด 12 โรงเรียนเป็นโรงเรียนสงักดัสงัฆ
มณฑล 7  โรงเรียน  โรงเรียนสงักดัคณะนกับวช 5 โรงเรียน ไมมี่โรงเรียนท่ีเป็นของฆราวาส 
 3. สังฆมณฑลนครสวรรค์ แยกตัวออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  วันท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2510 พร้อมกบัได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลนครสวรรค์ มีศนูย์กลางอยู่ท่ี
จงัหวัดนครสวรรค์ รับผิดชอบพืน้ท่ี 13 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร ชยันาท ตาก 
พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี สุโขทยั อุทยัธานี และอุตรดิตถ์ มีจ านวน
ประชากรคาทอลิก 16,463 คน มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 18 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัด             
สังฆมณฑล 11 โรงเรียน เป็นโรงเรียนของคณะนักบวช 7 โรงเรียน และเป็นโรงเรียนของ
ฆราวาสคาทอลิก 1 โรงเรียน 
 4. สงัฆมณฑลเชียงใหม ่ คริสต์ศาสนาเผยแผ่สู่ภาคเหนือของประเทศไทยโดย กลุ่ม
คณะบาทหลวงคณะเบธารามท่ีอพยพจากประเทศจีนเข้ามาในประเทศไทยเพราะปัญหา
ทางการเมือง ต่อมาได้มีการแยกตวัออกจากสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสถาปนาเป็นสังฆ-
มณฑลเชียงใหม่วันท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2502  โดยศูนย์กลางอยู่ท่ีจังหวัดเชียงใหม ่
ปัจจุบันมีประชากรคาทอลิก 61,847 คน ประกอบด้วยพืน้ท่ี 8 จังหวัดทางภาคเหนือ คือ 
เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน  มีโรงเรียนคาทอลิก
ทัง้สิน้ 21 โรงเรียน เป็นโรงเรียนสงักดัสงัฆมณฑล 7 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนของคณะนกับวช 8 
โรงเรียน และเป็นโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 6 โรงเรียน 
 5. สงัฆมณฑลราชบรีุ  แยกออกจากสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ในปี 2470 ซึ่ง มีนกับวช
คณะซาเลเซียนเข้ามาท างานในด้านการเผยแผ่คริสตศาสนธรรมในพืน้ท่ีแห่งนี ้ โดยกินพืน้ท่ี
ตัง้แต่จังหวัดราชบุรีไปจนถึงจังหวัดในภาคใต้ทัง้หมด (ต่อมาได้แยกออกเป็นสังฆมณฑล
สุราษฏร์ธานี)  ได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ปัจจุบนัมีพื น้ท่ี
รับผิดชอบ 4 จงัหวดัได้แก่ ราชบุรี กาญจนบรีุ เพชรบุรี สมุทรสางคราม โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ี
จงัหวดัราชบรีุ  มีจ านวนคริสตชนคาทอลิก 15,674 คน มีโรงเรียนคาทอลิกจ านวน 23 โรงเรียน  
แบ่งออกเป็นโรงเยนสังกัดสังฆมณฑล 15 โรงเรียน  โรงเรียนสงักัดคณะนกับวช 4 โรงเรียน  
และโรงเรียนฆราวาส 4 โรงเรียน 
 6. สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี แยกตวัออกจากสังฆมณฑลราชบุรีในปี 2512 และ
ได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2512 มีพืน้ท่ีทัง้หมด 13 จงัหวดัทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย  คือ ประจวบคีรีขนัธ์  ชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา 
สตลู  ปัตตานี  นราธิวาส  ยะลา  ระนอง ภเูก็ต  พงังา  กระบี่  ตรัง  และพทัลุง โดยมีศนูย์กลาง
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อยูท่ี่จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี  มีจ านวนคริสตชนคาทอลิก 7,065 คน มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 23 
โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนท่ีสงักดัสงัฆณฑล 9  โรงเรียน  โรงเรียนสงักดัคณะนกับวช 14 
โรงเรียน  ไมมี่โรงเรียนท่ีเป็นของฆราวาสคาทอลิก 
 7. สังฆมณฑลอุบลราชธานี  แยกออกจากสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง วันท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.  2508 มี
พืน้ท่ีทัง้หมด 7 จงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ อุบลราชธานี  มหาสารคาม ยโสธร 
ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สริุนทร์ และอ านาจเจริญ โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีจงัหวดัอบุลราชธานี  มีจ านวนค
ริสตชนคาทอลิก 26,301 คน มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 19 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนท่ี
สงักดัสงัฆณฑล 11  โรงเรียน  โรงเรียนสงักดัคณะนกับวช 7 โรงเรียน และโรงเรียนท่ีเป็นของ
ฆราวาสคาทอลิก  1 โรงเรียน 
 8. สังฆมณฑลอุดรธานี แยกออกจากสังฆมณฑลท่าแร่ -หนองแสง วันท่ี 7 
พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.  2508  มี
พืน้ท่ีทัง้หมด 5 จงัหวดัทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ คือ อดุรธานี  ขอนแก่น  เลย หนองคาย  
หนองบวัล าภู  และบงึกาฬ  โดยมีศนูย์กลางอยู่ท่ีจงัหวดัอดุรธานี  มีจ านวนคริสตชนคาทอลิก  
19,594  คน  มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 23 โรงเรียน  ประกอบด้วยโรงเรียนท่ีสงักดัสงัฆณฑล 
12  โรงเรียน  โรงเรียนสังกัดคณะนักบวช 10 โรงเรียน  และโรงเรียนท่ีเป็นของฆราวาส
คาทอลิก 1 โรงเรียน 
 9. สังฆมณฑลนครราชสีมา แยกออกจากสังฆมณฑลอุบลราชธานี วันท่ี 21 
เมษายน พ.ศ. 2508 และได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.  2508 มีพืน้ท่ี
ทัง้หมด 3 จังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี  ขอนแก่น  เลย  หนองคาย 
หนองบัวล าภู และบึงกาฬ  โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีจ านวนคริสตชน
คาทอลิก 6,170 คน มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 13 โร งเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนท่ี
สงักดัสงัฆณฑล 16  โรงเรียน  โรงเรียนสงักัดคณะนกับวช 1 โรงเรียนและโรงเรียนท่ีเป็นของ
ฆราวาสคาทอลิก  5 โรงเรียน 
 10. สงัฆมณฑลจนัทบรีุ แยกตวัออกจากอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯวนัท่ี 18 ตลุาคม 
พ.ศ. 2487 ได้รับสถาปนาเป็นสงัฆมณฑลจนัทบรีุวนัท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ.  2508  มีศนูย์กลาง
อยูท่ี่จงัหวดัจนัทบรีุ รับผิดชอบพืน้ท่ี 8 จงัหวดัทางภาคตะวนัออกของประเทศไทย ได้แก่ ตราด   
จนับุรี ชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (บางส่วน) มี
จ านวนประชากรคาทอลิก 41,010 คน มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 41 โรงเรียน เป็นโรงเรียน



96 

สงักัดสงัฆมณฑล 18 โรงเรียน  เป็นโรงเรียนของคณะนกับวช 14 โรงเรียน  และเป็นโรงเรียน
ของฆราวาสคาทอลิก 9 โรงเรียน103 
 โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามสถิติปี 2557 มีโรงเรียนคาทอลิกทัง้สิน้ 325 
โรงเรียน เป็นโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล 136 โรงเรียน เป็นโรงเรียนของคณะนักบวช 100 
โรงเรียน และเป็นโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 89 โรงเรียน ในจ านวนเหล่านีมี้นกัเรียนของ
โรงเรียนคาทอลิกรวมกนัทัง้สิน้  525,083 คน มีครูและบคุคลากรทางการศึกษารวมกนัทัง้สิน้ 
31,476 คน ทัง้หมดนีคื้อผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาคาทอลิก ท่ีต้องมีส่วนในการพัฒนา
คณุภาพตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก104 
 
คุณค่าพระวรสารที่เป็นคุณธรรมพืน้ฐานของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย 
 การศกึษาคาทอลิก มีพืน้ฐานมาจากคณุคา่พระวรสาร (Gospel Values) คือ คณุคา่ท่ี
พระเยซูสัง่สอน และเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างแก่บรรดา สานศุิษย์ และประชาชน ดงัท่ีมีบนัทึก
ในพระคมัภีร์ตอนท่ีมีช่ือเรียกวา่ “พระวรสาร”  ซึ่งแปลว่า “ข่าวดี” ค าว่า "ข่าวดี" หมายถึงข่าวดี
แห่งความรอดพ้นของมนุษย์จากความทุกข์ และข่าวดีนีคื้อข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าท่ี
ทรงรักมนษุย์จนกระทัง่ประทานพระบุตรของพระองค์ มาบงัเกิดเป็นมนุษย์ คือพระเยซูคริสตเจ้า
เพ่ือไขแสดงพระองค์และแสดงพระธรรมแก่มนุษย์ ท าการกอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากทุกข์  โดย
พระเยซูพระองค์นีท้รงสิน้พระชนม์บนไม้กางเขน  และทรงกลบัคืนพระชนม์ชีพเพ่ือไถ่กู้มนษุย์
ให้รอดพ้นจากบาป บนัดาลให้มนุษย์ได้รับชีวิตนิรันดร สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย  ได้สรุปคณุค่าพระวรสารตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกไว้  21 ประการ อนัเป็นคณุ
คา่ท่ีพงึปฏิบตัติอ่พระเจ้า (สิ่งสงูสดุ) ตอ่ตนเอง ตอ่เพ่ือนพ่ีน้องและตอ่สิ่งแวดล้อม  ดงันี ้
 1. ความเช่ือศรัทธา (faith) 
  ความเช่ือศรัทธาหมายถึง ความเช่ือศรัทธาในพระเจ้า ความเช่ือในความเป็นจริง
ท่ีอยู ่เหนือสิ่งท่ีเราจบัต้องมองเห็น ความเช่ือในความเป็นจริงของจิตวิญญาณ  และในมิติทาง
ศาสนาของชีวิต  พระเยซูสอนว่า หากเรามีความเช่ือศรัทธา อศัจรรย์จะเกิดขึน้ในชีวิตของเรา 
หากเรามีความเช่ือศรัทธา เราจะได้รับความรอดพ้น จากบาป และทุกข์ เราต้อง มีความเช่ือ

                                                           
103 สภาการศึกษาคาทอลิก, ตลอดกาลนิรันดร์ 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย  

(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง, 2558), 56-172. 
104 เร่ืองเดียวกนั, 472. 
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ศรัทธาเม่ือเราภาวนา และเม่ือเราอยู่ในวิกฤต  ความเช่ือศรัทธาเป็นพืน้ฐานของคณุค่าพระวรสาร
อ่ืนๆ ทัง้หมด 
 2. ความจริง (truth) 
  พระเยซูตรัสว่าพระองค์คือ  “หนทาง ความจริง และชีวิต”  ชีวิตของเราเป็นการ
แสวงหา ความจริง ความจริงของโลก ของชีวิต และของมนษุย์ พระองค์สอนเราว่า ความจริง
ท าให้เราเป็นไท บคุคลท่ีไมซ่ื่อตรงคือบตุรแหง่ปีศาจผู้ มีแตค่วามเท็จ 
 3. การไตร่ตรอง/ ภาวนา (reflection/ prayer) 
  พระเยซูสอนให้เราไตร่ตรองอยู่เสมอ  พระองค์สอนให้เรารู้คณุคา่ของความสงบ 
และการไตร่ตรองเพ่ือหาความหมายท่ีลึกซึง้ของปรากฎการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ในชีวิต การ
ไตร่ตรองน าไปสู่การเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบตัิคณุค่าจนเกิดผลมากมาย พระเยซูภาวนาอยู่
เสมอพระองค์ภาวนาเป็นพิเศษ เม่ือประกอบภารกิจส าคญั เม่ือมีการประจญ และเม่ือมีวิกฤติ
ของชีวติ พระองค์สอนเรา ให้ภาวนาอยูเ่สมอ 
 4. มโนธรรม/  วิจารณญาณ/ ความกล้าหาญเชิงศีลธรรม (conscience/ discernment/ 
moral courage) 
  พระเยซูสอนให้เรามีความกล้าหาญเด็ดเด่ียวในการรักษาศีลธรรม มีมโนธรรม
เท่ียงตรง วิจารณญาณแยกแยะชัว่ดี  รู้จกัตดัสินใจเลือกทางแหง่ความดีงาม และยึดมัน่ในทาง
แหง่ความดี แม้ในสถานการณ์ท่ีเราถกูคกุคาม 
 5. อิสรภาพ (freedom) 
  พระเยซูสอนว่า “ความจริงท าให้เราเป็นอิสระ” ซึ่งหมายถึงความเป็นอิสระจาก
การเป็นทาสของบาป  เราปฏิบตัิหน้าท่ีของเราด้วยความเช่ือมัน่ ด้วยความรัก มิใช่ด้วยความ
กลวั  
 6. ความยินดี (joy) 
  ความยินดีเป็นผลของประสบการณ์การสมัผสัความรักของพระเจ้า พระเยซูสอน
ให้เรา มีใจเบิกบานอยู่เสมอ เพราะช่ือของเราถูกจารึกไว้ในสวรรค์แล้ว ไม่มีสิ่งใดท า ให้เรา
หวัน่ไหว หรือหวาดกลวั เพราะพระเจ้ารักเรา 
 7. ความเคารพ/ ศกัดิศ์รี (respect/ dignity) 
  มนุษย์ถูกสร้างตามพระฉายาลักษณ์ของพระเจ้า มนุษย์เป็นลูกของพระเจ้า 
ดงันัน้ ชีวิต มนุษย์จึงมีความศกัดิ์สิทธ์ิ  พระเยซูสอนให้เราเคารพศกัดิ์ศรีของตนเอง และของ
กนัและกนัเราแตล่ะ คนมีคา่มากในสายพระเนตรของพระเจ้า 
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 8. ความสภุาพถ่อมตน (humility) 
  พระเยซูเชือ้เชิญให้เราเลียนแบบพระองค์ “เรียนจากเรา เพราะเรามีใจอ่อนโยน
และสภุาพ”  ค าสอนหลกัท่ีพระเยซูเน้นย า้บอ่ยครัง้คือ ผู้ ใดถ่อมตวัลง ผู้นัน้จะได้รับการยกย่อง
ให้สงูขึน้ ผู้ใดมีใจสภุาพออ่นโยนผู้นัน้ยอ่มเป็นสขุ  ผู้ใดมีใจสภุาพเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นัน้จะเป็น
ผู้ยิ่งใหญ่ท่ีสดุ ในพระอาณาจกัรสวรรค์ 
 9. ความซ่ือตรง (honesty) 
  พระเยซูคาดหวงัให้เราเป็น “มนุษย์ใหม่” มนุษย์ท่ีซ่ือตรง ชอบธรรม ประพฤติ
ชอบในสายพระเนตรของพระเจ้า ด ารงตนอยู่ในศีลธรรม ไม่หน้าซ่ือใจคด  ไม่คดโกงหรือ
เบียดเบียนผู้ อ่ืน ผู้ ซ่ือตรงต้องเร่ิมจากการซ่ือสตัย์ ในสิ่งเล็กน้อย ผู้ ซ่ือตรงจะเกิดผลมากมาย 
 10. ความเรียบง่าย/ ความพอเพียง (simplicity/ sufficiency) 
  พระเยซูเจริญชีวิตท่ีเรียบง่าย คลุกคลีกับประชาชนคนสามัญ ทุกคนเ ข้าหา
พระองค์ได้แม้แตเ่ดก็ๆ พระองค์สอนเรามิให้กงัวลใจในเคร่ืองแตง่กาย ในอาหารการกิน เพราะ
พระเจ้าดแูลชีวิต ของเราทกุคน สนุขัจิง้จอกยงัมีโพรง และนกในอากาศยงัมีรัง แตพ่ระองค์ไม่มี
ท่ีท่ีจะวางศีรษะ 
 11. ความรัก (love) 
  พระเยซูสอนให้เรามีความรักแท้ ความรักท่ีสงูส่งกว่าความรักใคร่ เป็นความรัก
ท่ีไม่เห็นแก่ตัว ไม่หวังสิ่งตอบแทน ความรักท่ีมอบแก่ทุกคน ความรักท่ีเอาชนะอารมณ์
ความรู้สึกของตนจนกระทัง่ สามารถ รักแม้แตค่นท่ีเป็นอริกับเรา หลกัปฏิบตัิพืน้ฐานของการ
แสดงความรัก คือ “ปฏิบตัิต่อผู้ อ่ืน ดงัท่ีเราอยากให้ผู้ อ่ืนปฏิบตัิต่อเรา” หลกัปฏิบตัิขัน้สูงของ
การแสดงความรัก คือ “รักกนัและกนัเหมือนท่ีพระเจ้าทรงรักเรา” ความรักเป็นคณุคา่ท่ีส าคญั
ท่ีสดุ เป็นจดุมุง่หมายท่ีคณุคา่พระวรสารอ่ืนๆ ทัง้หมดน าไปสู่ 
 12. เมตตา (compassion) 
  พระเยซูเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างของความเมตตา พระองค์เมตตาต่อทุกคน  
คนเจ็บป่วย คนตกทุกข์ได้ยาก และคนด้อยโอกาส พระองค์ร่วมทุกข์กับคนท่ีมีความทุกข์ 
เข้าถึงความรู้สึกและความต้องการของผู้ อ่ืน พระองค์สอนเราให้รู้จกัพระเจ้าผู้ เป็น พระบิดาผู้
เมตตา และสอนให้เราเป็นผู้ เมตตาเหมือนพระบิดาทรงเป็นผู้ เมตตา เล่านิทานเปรียบเทียบท่ี
นา่ฟังเร่ืองชาวสะมาเรียผู้ใจเมตตา 
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 13. ความกตญัญรูู้คณุ (gratitude) 
  พระเยซู ตรัสชมเชยผู้ ท่ีได้รับการรักษาจากโรคภัย ท่ีกลบัมาขอบคณุพระองค์   
พระเยซูขอบคณุพระเจ้าในทกุขณะ และสอนให้เรารู้จกักตญัญ ูรู้คณุตอ่พระเจ้า และตอ่ทกุคน
ท่ีมีบญุคณุตอ่เรา 
 14. การงาน/ หน้าท่ี (work/ duty) 
  พระเยซูสอนให้เราเห็นคุณค่าของการท างาน ผู้ ท่ีท างานก็สมควรได้รับ
ค่าตอบแทน  พระองค์จะประทานรางวัลแก่ทุกคนตามการท างานของแต่ละคน พระองค์
ท างานอยู่ เสมอเหมือนพระบิดาท างานอยู่เสมอ พระองค์ยงัสอนว่าการท างานเป็นการถวาย
เกียรติ แด่พระเจ้า เราพึงระลึกอยู่เสมอว่าเราต้องท างานเพ่ืออาหารท่ีคงอยู่ เป็นชีวิตนิรันดร์ 
“จงท างานหนกัเพ่ือเข้าประตแูคบสูพ่ระราชยัสวรรค์” 
 15. การรับใช้ (service) 
  พระเยซูเสด็จมาในโลกเพ่ือมารับใช้มิใช่มาเพ่ือได้รับการรับใช้ พระองค์สอน
สานศุิษย์ว่าพระองค์ผู้ เป็น พระเจ้ายงัรับใช้พวกเขา ดงันัน้พวกเขาต้องรับใช้ผู้ อ่ืนเช่นเดียวกัน  
ผู้ใหญ่กวา่จะต้อง รับใช้ผู้ น้อยกวา่ 
 16. ความยตุธิรรม (justice) 
  พระเยซูสอนให้เราแสวงหาความยุติธรรมให้กับผู้ อ่ืนก่อนให้กับตนเอง ความ
ยตุธิรรมเรียก ร้องให้เราเปิดใจกว้างตอ่ความต้องการของผู้ อ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีด้อยกว่า
เรา 
 17. สนัต/ิ การคืนดี (peace/ reconciliation) 
  พระเยซูตรัสวา่ พระองค์มอบสนัตขิองพระองค์แก่เรา  สนัตเิป็นผลมาจากความ
ยุติธรรม  เราสามารถน าสันติสู่สังคมท่ีเราอยู่โดยมีความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกันและกัน  มีใจท่ี
ปล่อยวาง หลุดพ้นจากความว้าวุ่นใจ หลีกเล่ียงความรุนแรงทุกชนิด และเม่ือมีความขดัแย้ง 
เราต้องพร้อมท่ีจะคืนดีเสมอ  การคืนดีเป็นผลจากการเคารพซึ่งกนัและกัน และใจเปิดตอ่การ
เสวนา 
 18. อภยั (forgiveness) 
  พระเยซูสอนศิษย์ให้ภาวนาต่อพระบิดาเสมอๆ ว่า  “โปรดอภัยแก่ข้าพเจ้า 
เหมือนท่ีข้าพเจ้าอภยัให้ผู้ อ่ืน ท่ีท าผิดตอ่ข้าพเจ้า” พระเยซูเลา่นิทานของบดิาผู้ ใจดีท่ีให้อภยัแก่
ลูกท่ีล้างผลาญทรัพย์ สมบัติของบิดา พระเยซูให้อภัยแก่ผู้ ท่ีตรึงพระองค์บนกางเขน (ลก 
23:34) การรู้จกัให้อภยั ผู้ อ่ืนเกิดขึน้ได้เม่ือเรารู้จกัเอาชนะความโกรธเคือง ความอาฆาตมาด
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ร้ายทุกชนิด  การให้อภัยของเราต้องไม่มีขอบเขตเหมือนท่ีพระเจ้าให้อภัยแก่เราอย่างไม่มี
ขอบเขต 
 19. ความเป็นหนึง่/ ความเป็นชมุชน (unity/ community) 
  พระเยซูสอนว่า มนุษย์ทุกคนเป็นพ่ีน้องกัน ทุกคนมีพระเจ้าเป็นพระบิดาองค์
เดียวกัน ดงันัน้ มนุษย์จึงต้องสร้างสงัคมมนุษย์ให้น่าอยู่ มีความเป็นพ่ีเป็นน้องกัน มีสายใย   
ยึดเหน่ียวกันอย่างมัน่คง ไม่ว่าเราจะอยู่ในหน่วยใดของสงัคม ทัง้บ้าน โรงเรียน และท้องถ่ิน   
เราต้องแสดงความเป็นเจ้าของ การมีสว่นร่วมในชีวิตของชมุชนนัน้ๆ 
 20. การพิศเพง่สิ่งสร้าง/ รักษ์ธรรมชาต ิ(wonder/ conservation) 
  พระเยซูสอนให้เรามองดคูวามสวยงามของธรรมชาติ ดวงดาวบนท้องฟ้า นกท่ี
บินในอากาศ ดอกไม้ในทุ่งหญ้าแล้วมองเห็นความยิ่งใหญ่ของพระผู้ สร้างธรรมชาติ มองเห็น
ความน่าพิศวงของธรรมชาติ ท่ีถูกสร้างมาเพ่ือให้มนุษย์เอาใจใส่ดูแล  เราจึงต้องหวงแหน
ธรรมชาต ิอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม พิทกัษ์โลกของเราให้อนชุนรุ่นหลงั 
 21. ความหวงั (hope) 
  ความหวังมีพืน้ฐานอยู่บนค าสัญญาของพระเยซูว่า พระองค์มาเพ่ือกอบกู้
มนษุย์ทกุคน ให้ได้ความรอดพ้นจากบาป และมีชีวิตนิรันดร์ ความหวงัท าให้เรามีความอดทน 
พากเพียร และมัน่คงในความดี ความหวงัยงัท าให้เราคิดบวก มองโลกในแง่ดี เราหวงัในพระ
เจ้ามิใชใ่นวตัถ ุความหวงัเป็นแรงบนัดาลใจให้เรายดึมัน่ในคณุคา่พระวรสารอ่ืนๆ ทัง้หมด 
  ท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า คณุคา่ท่ี 1 ความเช่ือเป็นพืน้ฐานของทุก
คณุคา่ คณุคา่ท่ี 2–9 คณุคา่ท่ีเป็นหน้าท่ีต่อพระเจ้าและตอ่ตนเอง คณุค่าท่ี 11 ความรักเป็น
จดุมุ่งหมายสูงสดุของทุกคณุคา่ คณุค่าท่ี 12 – 20 คณุค่าท่ีเป็นหน้าท่ีตอ่ผู้ อ่ืนและสิ่งสร้าง     
คณุคา่ท่ี 21 ความหวงัเป็นความมัน่คงของทกุคณุคา่ ทัง้หมดเป็นคณุคา่ของพระวรสารท่ีควร
บรูณาการในกระบวนการเรียนการสอนของโรงเรียนคาทอลิก105 

ความท้าทายต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 
 พระศาสนจักรคาทอลิกสากลภายใต้การด าเนินการของสมณกระทรวงศึกษา
คาทอลิกได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาอบรมทัง้ในสถานอบรม (Seminary)  และใน
สถาบนัการศกึษาหรือในโรงเรียน เพราะเป็นสว่นส าคญัในการพฒันามนษุย์ อนัเป็นการสืบตอ่

                                                           
105 สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์

การศึกษาคาทอลิก (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2555), 60-65.  



101 

พนัธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า  ด้วยเหตนีุส้มณกระทรวงฯ จึงมีการศกึษาทบทวนพนัธกิจนีอ้ยู่
เสมอโดยออกสมณสาส์นต่างๆ เร่ือยมา เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานในด้านการจัด
การศึกษาอบรมให้เหมาะสมกับยุคสมยัปัจจุบนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและสมณ
สาส์นเล่มล่าสดุท่ีออกมาคือ การศกึษาในปัจจบุนัและในอนาคต ฟืน้ฟูความกระตือรือร้นใหม่ 
(Educating today and Tomorrow – A Renewing Passion) ซึ่งเป็นเอกสารเพ่ือการไตร่ตรอง
เตรียมการประชุมสมชัชาใหญ่ของพระศาสนจกัรคาทอลิกสากลในเร่ืองอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก พ.ศ. 2558 ด้วยเหตุนี  ้สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยในฐานะเป็น
ผู้ รับผิดชอบด้านการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย จึงได้รับแนวทางเหล่านีม้าไตร่ตรอง
ร่วมกบังานวิจยัท่ีได้ท ามาอย่างตอ่เน่ืองเก่ียวกบัโรงเรียนคาทอลิก การไตร่ตรองนีไ้ด้ด าเนินการ
ตามกรอบแนวคดิจากเอกสารของพระศาสนจกัรสากล โดยมีประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้
 1. ความท้าทายด้านอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก
คือการพัฒนามนุษย์ทัง้ครบด้วยการเลียนแบบชีวิตและพันกิจของพระเยซูคริสตเจ้า น่ีคือ
ธรรมชาติ (Nature) ของโรงเรียนคาทอลิกท่ีเป็นเคร่ืองมือของพระศาสนจักรในการสืบสาน
พนัธกิจการพฒันามนษุย์ของพระเยซูคริสตเจ้า (Human development) เป็นพนัธกิจแห่งการ
เผยแผพ่ระธรรม สมณสาส์น”โรงเรียนคาทอลิก” ได้กล่าวถึงเร่ืองนีไ้ว้ว่า “เพ่ือการให้การอบรม
สั่งสอนทัง้ครบและช่วยพัฒนาบุคลิกลักษณะบรรทัดฐานของบุคคล สิ่งเหล่านี  ้ โรงเรียน
คาทอลิกต้องด าเนินการโดยบคุคลและคณะบคุคลท่ีได้รับแรงบนัดาลใจจากพระวรสาร เป็นผู้
ท่ีได้รับการหล่อหลอมโดยวิธีการสอนแบบคริสต์ เพ่ืออบรมให้คนหนุ่มสาวได้รู้จักอุทิศตน 
เสียสละและรับใช้สงัคม น่ีคือแนวทางส าหรับสถาบนัการศกึษาและโรงเรียนคาทอลิกต้องจดั

การศกึษาตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจกัรคาทอลิก”106 
  จากสภาพบริบทโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในปัจจุบนัพบความจริงว่า 
โรงเรียนคาทอลิกไหลตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคม ผู้บริหารโรงเรียนขาดความรู้    
และการใส่ใจต่อการบริหารงานตามแนวอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก เน้นการแข่งขนัด้าน
วิชาการเพ่ือช่ือเสียงมากกว่าการอบรมด้านศีลธรรม มุ่งแสวงหาผลก าไร จนท าให้ภาพลกัษณ์

                                                           
106 The sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School on 

the Threshold of the Third Millennium (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1997), No. 11. 



102 

ของโรงเรียนคาทอลิกบางแหง่ถกูมองว่าเป็นธุรกิจการศกึษา เป็นโรงเรียนของคนมัง่มี ยงัไม่ได้

สนองตอบตอ่พนัธกิจนีข้องพระศาสนจกัรคาทอลิกเทา่ท่ีควร107  
  อย่างไรก็ตามสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เห็นถึงความส าคญัใน
การน าอตัลกัษณ์ของการศกึษาคาทอลิกมาใช้ในการจดัการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยได้มีการด าเนินการในเร่ืองนีอ้ย่างเป็นรูปธรรมด้วยการจัดสัมมนาเชิง
ปฏิบตัิการผู้บริหาร ครูและบคุคลากรทางการศกึษาจ านวน 16 ครัง้ มีผู้ เข้าร่วมประมาณ 800 
คน โดยสรุปเป็นเอกสาร “ก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ปี 2012-2015 ท่ี
ก าหนดแนวทางในการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกอย่างเป็นรูปธรรม  นอกจากนีฝ่้าย
การศึกษาของสงัฆมณฑลต่างๆ  รวมทัง้คณะนกับวชและฆราวาสยงัได้มีการจดัสมัมนาเพ่ือ
ท าความเข้าใจเร่ืองอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกแก่ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องและบุคลากรในสงักัด
อยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือน าลงสูก่ารปฏิบตัอิยา่งเป็นรูปธรรมและมีโครงการตา่งๆ สนบัสนนุเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในเร่ืองอัตลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิกต่อทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการจัด

การศกึษาคาทอลิก108 
 2. ความท้าทายด้านแนวคิดชมุชนการศกึษา (Educational community) และด้าน
การเสวนา (dialogue) หมายถึงการเปล่ียนแนวคิดท่ีมองโรงเรียนเป็นชมุชนการศกึษา โดย
มองโรงเรียนว่ามีลักษณะเหมือนชุมชน (Community) ท่ีประกอบด้วยสมาชิกท่ีเป็นบุคคล
หลายฝ่าย  ได้แก่ ครู ผู้อ านวยการ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนกัเรียน ซึ่งแต่ละ
คนก็มีบทบาทหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนั แตท่กุคนได้มามีส่วนร่วมกนัในการท าให้พนัธกิจการศกึษา
บรรลุสู่เป้าหมาย ด้วยเหตุนี  ้สมาชิกทุกคนในชุมชนจึงต้องมีความสัมพันธ์กัน มุ่งมั่นท่ีจะ
ร่วมมือกนัด้วยจิตตารมณ์แหง่ความรักตามคณุคา่พระวรสาร 
  จากแนวคิดนี ้ส่งผลถึงการท างานท่ีเน้นความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในชุมชน
(โรงเรียน) อนัประกอบไปด้วย  ผู้ปกครอง  ผู้บริหาร ครู นกัเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
ฯลฯ  ทุกฝ่ายจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีช่องทางท่ีจะได้ส่ือสารกัน ร่วมกนัถกเถียงปัญหาและ
หาทางออกร่วมกนัอยูเ่สมอ โรงเรียนในฐานะท่ีเป็นชมุชนแหง่กาศกึษาจ าเป็นท่ีจะต้องปรับปรุง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันสมาชิก โดยอาศัยการเสวนา Dialogue แลกเปล่ียนกันในหมู่ครู  

                                                           
107 สภาการศกึษาคาทอลิก, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2556), 9.  
108 เร่ืองเดียวกนั, 39-41. 
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ระหวา่งครูกบันกัเรียน  และในหมูน่กัเรียนด้วยกนั109 นอกจากนีย้งัมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน  เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้           
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา  จัดตัง้เครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมครูผู้ปกครอง  และสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชมุชน และภมูิปัญญาท้องถ่ินเข้ามามีสว่นในการจดัท าหลกัสตูรและจดัการศกึษาของโรงเรียน 
ส ารวจแหง่เรียนรู้ ภมูิปัญญาท้องถ่ิน และจดัท าฐานข้อมลูจดัการการเรียนรู้110  สิ่งเหล่านี ้เป็น
อุดมการณ์ท่ีโรงเรียนคาทอลิกทุกแห่งจะต้องพยายามท าให้เกิดขึน้ในโรงเรียน ท่ามกลาง
แนวคิดด้านปัจเจกนิยม(Individualism) ท่ีเน้นความส าคญัของบุคคลจนลืมความสมัพนัธ์ท่ี
บคุคลจะต้องมีตอ่กนั 
 3. ความท้าทายด้านสงัคมการเรียนรู้ท่ีไม่มีขอบเขต หมายถึงกระแสโลกาภิวตัน์ 
(Globalization) และการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสาระสนเทศ (ICT) ส่งผล
กระทบต่อการเจริญชีวิตของมนุษย์อย่างมาก ทัง้เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวฒันธรรม       
ผู้ ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดคือบรรดาเด็กๆ และเยาวชน ท่ียงัขาดบรรทดัฐานในการตดัสินใจ
เลือกคุณค่าส าหรับการเจริญชีวิต ในฐานะท่ีโรงเรียนคาทอลิกเป็นสถานท่ีท่ีจะต้องเตรียม
บคุคลท่ีจะไปรับผิดชอบตอ่สงัคมโลกตอ่ไปในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน าเสนอวิธีการ
อบรมนกัเรียนแบบใหม่ท่ีมิใช่เพ่ือตอบสนองความต้องการของปัจเจกชน โดยเพียงให้บริการ
ด้านวฒุิบตัรเพ่ือเป็นหลกัประกนัในองค์ความรู้เทา่นัน้ แตเ่ป็นสถานท่ีหล่อหลอมประสบการณ์
อย่างเข้มข้นจากการแบ่งปันของครูท่ีจะต้องเตรียมการสอนอย่างดี ปลุกเร้าให้นักเรียนมุ่ง
แสวงหาความจริง ค้นพบคุณค่าทีมีความหมายต่อการด ารงชีวิต พร้อมทัง้เลือกคณุค่าท่ีจะ
น าสู่การพฒันาความเป็นมนษุย์ให้มากขึน้อย่างไม่มีวนัจบ เป็นการศกึษาตลอดชีวิต ด้วยเหตุ

                                                           
109 The sacred Congregation for Catholic Education, The Religious 

Dimension of Education in a Catholic School (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 
1988), No. 31-32. 

110 สภาการศกึษาคาทอลิก, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2555), 20-21. 
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นีจ้ึงเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนท่ีจะต้องหาวิธีการสอนท่ีเหมาะกับยุคสมยัในปัจจุบนั เพ่ืออบรม

นกัเรียนให้รู้เทา่ทนัส่ือสมยัใหม่  อนัเป็นเป้าหมายของโรงเรียนท่ีเป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้111 
  จากสภาพความเป็นจริงของโรงเรียนคาทอลิก ด้วยผลการศกึษาเร่ือง “บทบาท
และศกัยภาพของโรงเรียนคาทอลิก”  ได้น าเสนอผลการวิจัยด้านหลักสูตรท่ีอาจมีผลท าให้
โรงเรียนคาทอลิกไม่สามารถเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง เพราะหลักสูตรเป็น
การศกึษาแบบแยกส่วนไม่สอดคล้องกบัการด ารงชีวิตในสงัคม หลกัสูตรบงัคบัให้มุ่งเน้นเร่ือง
วิชาการจนเด็กขาดการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานต่างๆ ประกอบกับหลักสูตรมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามนโยบายของรัฐบาลหรือกระทรวงศกึษาธิการ การถ่ายทอดความรู้สู่บคุลากร
ทัง้ประเทศยงัท าได้มีประสิทธิภาพเพียงพอ สง่ผลให้บคุลากรมีความเข้าใจต ่าและการน าไปใช้
ยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร นอกจากนี ้ ระบบการประเมินผลและการแข่งขนัเป็นแบบ
ประเมินท่ีวดัความสามารถในการจดจ ามากกว่าความสามารถในการประยกุต์ใช้ความรู้  ท า
ให้การเรียนการสอนยงัเน้นท่ีการท่องจ าเพ่ือน ามาสอบมากกว่าการเรียนเพ่ือน าไปได้ในชีวิต
จริง112 
 4. ความท้าทายด้านการศึกษาท่ีมีการบรูณาการสู่การปฏิบตัิ หมายถึง โรงเรียน
คาทอลิกจะต้องเป็นสถานท่ีท่ีจะสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่นักเรียน  โดยไม่เพียงแต่สอนให้
เข้าถึงองค์ความรู้และประโยชน์ศาสตร์แขนงนัน้ๆ เท่านัน้ แตส่ามารถบรูณการองค์ความรู้และ
คณุคา่แห่งพระวรสารเข้าด้วยกนั จนท าให้พวกเขาสามารถค้นพบความหมายและคณุคา่ของ
ชีวิตของตนได้  ความรู้ไม่เพียงแต่การรับรู้และเข้าใจว่าสิ่งนัน้คืออะไร แต่เป็นการประยุกต์ใช้
ความรู้นัน้เพ่ือท่ีจะสามารถด าเนินชีวิตร่วมกบัผู้ อ่ืนและสภาพแวดล้อมทัง้ปวงได้ โดยมีทกัษะ
ด้านจิตส านึก การคิดวิพากษ์เชิงสร้างสรรค์ และการปฏิบัติเพ่ือการเปล่ียนแปลง ท่ีดีขึน้ 

(Transformative Action)113 

                                                           
111 The Sacred Congregation for Catholic Education, Educating Together in 

Catholic Schools (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 2007), 1-2.  
112 สภาการศึกษาคาทอลิก, รายงานผลการศึกษาเร่ือง...บทบาทและศักยภาพ

ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ, จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั, 2557), 9. 
113 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Catholic School 

(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1977), No. 38-43. 
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  สภาพความเป็นจริงในสงัคมโลกพบว่า  การศึกษาในโรงเรียนปัจจบุนัมีหน้าท่ีท่ี
จะต้องตอบสนองตอ่ตลาดแรงงาน  โรงเรียนถูกใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือเพ่ือรับใช้ระบบเศรษฐกิจ
การตลาด โรงเรียนขาดอิสรภาพในการก าหนดจดุมุง่หมายของการศกึษาของตนเอง สิ่งเหล่านี ้
เกิดขึน้สงัคมไทย  จากเอกสาร “ก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ปี 2012-
2015”  พบว่าสภาพปัจจุบันของโรงเรียนคาทอลิกหลายแห่งพบกบัข้อท้าทายและตกอยู่ใน
สภาพไหลตามกระแสการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก  เน้นการแข่งขนัด้านวิชากรเพ่ือช่ือเสียง 
จนขาดอตัลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก เป็นธุรกิจการศกึษาท่ีเน้นด้านวิชาการมากกว่าการ
อบรมบ่มเพาะทางด้านศีลธรรม  ดงันัน้ โรงเรียนคาทอลิกจึงต้องหนัมาทบทวนพนัธกิจด้าน
การจัดการศึกษาของตนท่ีจะต้องสร้างคนขึน้มาเพ่ือเป็นมโนธรรมของสังคม เป็นผู้น าการ
เปล่ียนแปลงสงัคมให้ดีขึน้  
 5. ความท้าทายด้านเคร่ืองมือและทรัพยากรท่ี มีอย่างจ ากัดหมายถึง สภาพ
ความก้าวหน้าของวิทยาการสมยัใหม ่จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนคาทอลิกจะต้องมีอปุกรณ์และ
เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั  เพ่ือท าให้การเรียนการสอนมีคณุภาพทนัตอ่ยคุสมยัท่ีพฒันาขึน้ สิ่งเหล่านี ้
ไม่ใช่ความฟุ่ มเฟือย แต่เป็นอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อโรงเรียนในการด าเนินงานในฐานะของ
สถาบันการศึกษา เช่น อาคารเรียนท่ีเหมาะสมท่ีใช้เป็นห้องเรียน ห้องประกอบการต่างๆ 
ห้องพกัครู ห้องประชุม ห้องส าหรับพบปะผู้ปกครอง ตลอดจนเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์
การสอนทางเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ฯลฯ เพราะด้วยหลกัความยตุิธรรมนกัเรียนมีสิทธิท่ีจะได้อยู่
ในสภาพแวดล้อมท่ีอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตวัเอง มีความปลอดภยั และสามารพัฒนาตนเองได้
เต็มศกัยภาพ ดงันัน้ โรงเรียนคาทอลิกจึงมีสิทธิท่ีจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ อ่ืนให้สามารถ
มีทรัพยากรและองค์ความรู้ท่ีทนัสมยัตลอดจนได้ซือ้อปุกรณ์การศกึษาท่ีจ าเป็นเหล่านี ้ ทัง้จาก

บคุคลและองค์กรสาธารณะท่ีมีหน้าท่ีในการสนบัสนนุการศกึษา114 
  จากสภาพความเป็นจริงทางเศรษฐกิจท่ีตกต ่าอันเลวร้ายในปัจจุบนั และการ
สนับสนุนจากภาครัฐท่ีจ ากัด ส่งผลกระทบอย่างมากต่อปัญหาทางด้านการเงินและด้าน
บคุลากรของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในขณะนี ้เพราะโรงเรียนคาทอลิกเป็นโรงเรียน
เอกชน มีรายได้หลกัมาจากค่าเล่าเรียนและเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ซึ่งได้รับค่อนข้างจ ากัด 

                                                           
114 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious 

Dimension of Education in a Catholic School : guidelines for reflection and renewal 
(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No. 27-29. 
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โรงเรียนต้องน างบประมาณเหล่านีม้าใช้ในการบริหารจดัการทัง้ส่วนท่ีเป็นเงินเดือนครูและงบ
พฒันาโรงเรียน เก่ียวกับเร่ืองนี ้หากเปรียบเทียบสถาบนัการศึกษาของรัฐบาลและเอกชนจะ
พบว่าเกิดช่องว่างอย่างมากระหว่างการสนับสนุนของภาครัฐบาลต่อโรงเรียนเอกชนและ
โรงเรียนรัฐบาล ทัง้ในส่วนด้านเงินเดือนครูและด้านอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่างๆ จึงเป็นความท้า
ทายของโรงเรียนคาทอลิกท่ีจะต้องด าเนินการเพ่ือรักษาคณุภาพทางด้านการศึกษาท่ามกลาง

ข้อจ ากดัเหลา่นี ้115 

 6. ความท้าทายด้านอภิบาล หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกตอ่งานพฒันามนษุย์ของ
องค์พระเยซูคริสตเจ้าโดยอาศยักิจกรรรมด้านงานอภิบาล (Pastoral Work) คือกระบวนการ
เรียนการสอนท่ีเน้นการบูรณการคณุคา่พระวรสารท่ีเป็นแก่นของการศึกษาคาทอลิกเข้าไปสู่
วฒันธรรมและความเช่ือของนกัเรียน พร้อมๆ กับการศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆ ท่ีเป็นความรู้
ของมนุษย์  โดยกระตุ้นให้นกัเรียนได้ค้นพบคณุค่าในชีวิตและตดัสินใจเลือกคณุค่ามาใช้ใน
การเจริญชีวิตพร้อมทัง้พยายามส่งเสริมคณุคา่นัน้ให้เกิดขึน้ในสงัคม โดยอาศยัครูเป็นผู้ มีส่วน
ร่วมในการจดัสสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดพฒันาตนเองและน าสู่การปฏิบตัิ จึงอาจกล่าวได้ว่า 
โรงเรียนคาทอลิกใช้กระบวนการอภิบาลนักเรียนเพ่ือท าให้พวกเขากลายเป็นผู้ ท่ีจะออกไป

อภิบาลคนอ่ืนในสงัคมตอ่ไป 116 
 จากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทยในปัจจบุนัพบว่า เยาวชนไทยให้ความส าคญั
ต่อการมุ่งมัน่ในการเรียน เพ่ือมีเป้าหมายท่ีจะประสบผลส าเร็จในชีวิตในการท่ีจะได้งานดีๆ 
เพ่ือสร้างความมั่นคงในชีวิต ทัง้ด้านต าแหน่งและทรัพย์สิน ทุกคนต่างพยายามต่อสู้ เพ่ือ
ปกป้องสิทธิของตนเอง แตข่ณะเดียวกนับทบาทหน้าท่ีตอ่ส่วนรวมเป็นต้นในด้านกิจกรรมเพ่ือ
สงัคมและชุมชนตลอดจนงานด้านมีจิตอาสาและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านการเมือง 
พบวา่ยงัมีน้อยมากส าหรับเยาวชนไทย จงึจ าเป็นต้องช่วยกนัปลกูฝังสิ่งเหล่านีใ้ห้เกิดขึน้ในหมู่
เยาวชน เพ่ืออนาคตท่ีดีของประเทศ  เพราะประเทศชาติจะเจริญได้ก็ต่อเม่ือคนในชาติมีจิต
สาธารณะท่ีจะเห็นประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  ดงันัน้ บทบาท

                                                           
115 สภาการศกึษาคาทอลิก, รายงานผลการศึกษาเร่ือง...บทบาทและศักยภาพ

ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั, 2557) 10. 
116 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious 

Dimension of Education in a Catholic School : guidelines for reflection and renewal 
(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No. 31. 
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หน้าท่ีท่ีส าคัญของโรงเรียนคาทอลิกจะต้องเป็นผู้ สร้างผู้ อภิบาลให้แก่สังคมโดยอาศัย

กระบวนการอภิบาล117 
 7.  ความท้าทายด้านการหล่อหลอมเยาวชนในมิติด้านศาสนา หมายถึงโรงเรียน
คาทอลิกใช้หลักธรรมทางศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจของนักเรียน เพราะพันธกิจการพัฒนา
มนษุย์ด้วยการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก มุง่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงบคุคลจากภายใน เป็น
การฟืน้ฟจูิตใจมนษุย์ขึน้ใหม่ เพ่ือเจริญชีวิตในแนวทางท่ีสง่เสริมคณุคา่ความดีงามตามประสา
มนุษย์ ด้วยเหตนีุ ้โรงเรียนคาทอลิกจึงจ าเป็นท่ีจะต้องหล่อหลอมเยาวชนด้วยศาสนา เพราะ
ศาสนาจะท าให้เยาวชนได้ค้นพบความจริงท่ีจะท าให้ชีวิตของตนมีความหมาย และมี
เป้าหมายในการเจริญชีวิต  อนัจะน าชีวิตไปสู่จุดหมายสูงสุดของความเป็นมนษุย์ ด้วยเหตนีุ ้
จงึถือเป็นลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิกท่ีจะต้องอบรมสัง่สอนในเร่ืองศาสนาด้วยการ “สอน
ค าสอน” ซึง่หมายถึง การอบรมสัง่สอนท่ีรวมเร่ืองศาสนาเข้าด้วยกนักบัการให้การศกึษาอบรม
ในศาสตร์อ่ืนๆ น่ีคืออตัลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก เป็นเหตผุลท่ีท าให้โรงเรียนคาทอลิกด ารง

อยูแ่ละเป็นท่ีสนใจของผู้ปกครองสง่ลกูหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนคาทอลิก118 

  จากสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียนในปัจจุบัน พบว่าวิชาคริสตศาสตร์       
และวิชาท่ีเก่ียวกบัด้านศาสนาด้านศีลธรรมและจริยธรรม ก าลงัจะสญูหายไปจากหลกัสตูรของ
กระทรวงศึกษาธิการ วิชาเหล่านีเ้ป็นวิชาท่ีช่วยสร้างมโนธรรม (Conscience) ให้แก่นกัเรียน  
ท าให้พวกเขาได้ค้นพบความหมายของชีวิต  โลก จิตและวิญญาณ  ท าให้มนุษย์รู้จกัความดี 
ความชัว่  ค้นพบจดุหมายของตนในการเจริญชีวิตในฐานะมนุษย์  ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส าคญัท่ี

จะท าให้มนุษย์ชาติด ารงอยู่ได้อย่างสงบสุข119 จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องน ากลับมาให้
ความส าคญั เป็นต้นในหลกัสตูรของโรงเรียนคาทอลิก 

                                                           
117 สภาการศกึษาคาทอลิก, ก้าวต่อไปด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (เอกสาร

การวิจยัโรงเรียนคาทอลิก, 2557), 47. 
118 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious 

Dimension of Education in a Catholic School: guidelines for reflection and renewal 
(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), 66. 

119 สภาการศกึษาคาทอลิกฯ, “ก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก,” (เอกสาร
การวิจยัโรงเรียนคาทอลิก, สภาการศกึษาคาทลิกฯ 2557), 51. 



108 

 8. ความท้าทายจากสงัคมพหศุาสนาและพหวุฒันธรรม หมายถึง โรงเรียนคาทอลิก
เป็นสงัคมท่ีเคารพในความแตกตา่ง เพราะศกัดิ์ศรีของความเป็นมนษุย์ทกุคนมีสิทธิท่ีจะได้รับ
การพัฒนาด้วยการศึกษาท่ีเหมาะสมกับเชือ้ชาติ สถานะ วัย เพศ วัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนชาติตน120  สิทธินีจ้ะท าให้เขาสามารถพัฒนาตนเองไปสู่
เป้าหมายสูงสุดในชีวิตของเขา และสามารถใช้ชีวิตของตนสร้างความสัมพนัธ์กลมกลืนกับ
ผู้ อ่ืน เสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกันเพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคมและพวกเขาจะ
ร่วมกนัรับผิดชอบกับผู้ อ่ืนในการพฒันาโลกตอ่ไป  สิ่งเหล่านีจ้ะสามารถเกิดขึน้ได้ในโรงเรียน
คาทอลิก เม่ือมนษุย์เปิดใจรับบริบททางสงัคมท่ีแตกตา่ง ความหลากหลายทางวฒันธรรมและ
ความเช่ือ และพร้อมท่ีจะเสวนา (Dialogue) แลกเปล่ียนกับความหลากหลายเหล่านัน้ด้วย
การเจริญชีวิตท่ีเป็นประจกัษ์พยานในสิ่งท่ีเขาเช่ือนัน้ด้วย 
  สภาพความหลากหลายทางวฒันธรรมและศาสนาเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ในสงัคมไทย
ในปัจจบุนั  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกบัผู้คนท่ีตา่งเช่ือชาติ วฒันธรรมและศาสนา และนโยบายของ
ชาติท่ีก าลังน าพาประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asian Community) สภาการศึกษา
คาทอลิกฯ พบว่าโรงเรียนคาทอลิกยังขาดวิสัยทัศน์และการเตรียมตัวเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างเหมาะสมในด้านต่างๆ121  ผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัคือ ครูในโรงเรียนคาทอลิกยัง
ไม่ได้รับการเตรียมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงทางสงัคมนีเ้ท่าท่ีควร  การเตรียมตวัท่ีส าคญั
มิใช่การเตรียมในเร่ืองภาษาเท่านัน้  แตเ่ป็นการเปิดใจรับวฒันธรรมท่ีแตกต่าง  ครูควรได้รับ
การศกึษาอบรมท่ีลกึซึง้เก่ียวกบัเอกลกัษณ์ ความศรัทธาและความเช่ือของตนเองและพร้อมท่ี
จะเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมท่ีแตกต่างของผู้ อ่ืน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันระหว่าวกลุ่ม
บคุคลท่ีมีความเช่ือท่ีแตกตา่ง ทัง้ระหว่างนกัเรียน ครูและบคุลากรทางการศกึษา เพ่ือสามารถ
ท างานร่วมกนัในการพฒันาสงัคมไปสูค่วามสงบสขุ และสนัตภิาพ 
 9. ความท้าทายด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตของครูและกระบวนการฝึกอบรมครู 
หมายถึง ครูในโรงเรียนคาทอลิกต้องได้รับการพัฒนา มีนิสัยใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะ

                                                           
120 The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education(Gravissimum Educationis) (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), 1. 
121 ศนูย์วิจยัค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม, การวิเคราะห์ความ

พร้อมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (นครปฐม: 
วิทยาลยัแสงธรรม, 2555), 125. 
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บทบาทของครูคือผู้ ท่ีจะท าให้พันธกิจด้านการเรียนการสอนส าเร็จ “ครู”  ถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญในการขับเคล่ือนพันธกิจนี  ้การท่ีจะท าให้ครูมีคุณภาพท่ามกลางสิ่งท้าทาย ท่ี
หลากหลายในยคุปัจจบุนั ครูต้องได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง (Ongoing Formation) ตลอด

ชีวิต122  รู้เทา่ทนักบัการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็ว มิฉะนัน้การสอนของเขาจะ
ไม่น่าเช่ือถือ  ไม่น่าไว้วางใจ  เพราะบทบาทของครูคือผู้ ท่ีสอนความจริงและเจริญชีวิตท่ีเป็น
ประจกัษ์พยานในสิ่งท่ีตนเองได้สอนแก่บรรดานกัเรียน เพราะการสอนมิใช่แค่เพียงให้เนือ้หา
ด้านวิชาการในศาสตร์แขนงตา่งๆ เท่านัน้ แตเ่ป็นการเช่ือมโยงความรู้ท่ีมีตอ่โลกและบรูณการ
เข้าด้วยกันกบัคณุคา่พระวรสาร ซึ่งเป็นการประกาศข่าวดีในบริบทของการศึกษา เพ่ือน าพา
นกัเรียนแตล่ะคนสูเ่ป้าหมายสงูสดุในชีวิตของพวกเขา 
  นอกจากนี ้ สถานท่ีและทรัพยากรส าหรับการฝึกอบรมครู ควรจะถูกก าหนดไว้
อย่างชดัเจนจากผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง เพราะสิ่งนีถื้อว่าเป็นภารกิจท่ีส าคญัของพระศาสนจกัร
คาทอลิกในทุกระดบั ทัง้ระดบัชาติและสงัฆมณฑล โดยอาจมอบหมายให้สถาบนัต่างๆ เช่น  
คณะนกับวช  มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัคาทอลิก  วดัในเขตสงัฆมณฑลตลอดจนสถาบนัการ

อบรม (Seminary) เป็นผู้ รับผิดชอบพนัธกิจนีแ้ละด าเนินการจนส าเร็จ123 
  รายงานการวิจยัเร่ือง “บทบาทและศกัยภาพของโรงเรียนคาทอลิก ปี  2014” ได้
พบปัญหาหาด้านบคุลากรในโรงเรียนคาทอลิกวา่ ครูขาดความพร้อมในการสอน  เน่ืองจากไม่
มีความรู้ความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรอย่างแท้จริง ท าให้ปัจจบุนัการเรียนการสอน
เป็นแค่การบอกตอ่ข้อมลูให้นกัเรียนไปท่องจ า โรงเรียนขาดแคลนจ านวนครูท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการสอน เน่ืองจากขาดการสนบัสนนุด้านงบประมาณจากภาครัฐ  โดยเฉพาะในช่วงเวลา
ของการเรียกสอบบรรจุครูผู้ช่วยของรัฐบาล ครูไม่มีเวลาเพียงพอในการให้ความเอาใจใส่เด็ก
เป็นรายบคุคล เน่ืองจากมีปริมาณเดก็เป็นจ านวนมากท่ีต้องดแูล124 

                                                           
122 The sacred Congregation for Catholic Education, Declaration on Christian 

Education(Gravissimum Educationis)  (Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1965), 8.  
123 The Sacred Congregation for Catholic Education, Educating Today and 

Tomorrow – A Renewing Passion (Vatican: Vatican City, 2557) No. 3 (1)(K). 
124 สภาการศกึษาคาทอลิกฯ, รายงานผลการศึกษาเร่ือง บทบาทและศักยภาพ

ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั, 2557), 10. 
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  สภาการศกึษาคาทอลิกได้ตระหนกัถึงความส าคญัในการฝึกอบรมและพฒันาครู
อย่างต่อเน่ือ  เพ่ือพฒันาความรู้และทกัษะในด้านต่างๆ โดยได้ก าหนดถึงพนัธกิจท่ีโรงเรียน
คาทอลิกพึงกระท าในด้านนีคื้อการส่งครูเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจิตตาภิบาลในจ านวนท่ี
เพียงพอ จดัให้มีการอบรมครูในการจดัท าหลกัสตูร แผนการสอนการสอน  และกระบวนการ
เรียนการสอน โดยบรูณาการคณุคา่พระวรสารกบัเนือ้หาวิชาการ และใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ส่ือการสอน จัดอบรมครูและบุคลากรให้เข้าใจถึงคุณค่าและเป้าหมายของอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก ตลอดจนทกัษะท่ีจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างทกัษะความเป็นครูมืออาชีพและจิต
วิญญาณครูโรงเรียนคาทอลิกพร้อมทัง้จัดให้มีกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูและบุคลากรในระดบั
โรงเรียนสงัฆมณฑล และสภาการศึกษาคาทอลิกฯ  เพ่ือให้ซึมซบัในคณุค่าพระวรสารอย่าง
สม ่าเสมอ125 
   10. ความท้าทายด้านกฎหมาย หมายถึงโรงเรียนคาทอลิกควรได้รับสิทธิทาง
กฎหมายอย่างเท่าเทียม เพราะการศึกษาคาทอลิกได้จดัการศกึษาโดยปฏิบตัิตามกฎหมายท่ี
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  เพ่ือพฒันาคนให้เป็นพลเมืองท่ีดีของชาติ เข้าใจในบทบาทสิทธิและ
หน้าท่ีของตน มีความซ่ือสัตย์ เสรีภาพ และความยุติธรรม ปฏิบตัิตนตามหลักการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัติย์เป็นประมุข  รู้จกัใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างถูกต้อง  
โดยไม่ไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของคนอ่ืน ร่วมกันอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข โดยปฏิบตัิ
ตามหลกัขนบธรรมเนียมอนัดีงามของไทย ภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนญูอนัเป็นกฎหมายสงูสดุ

ของชาติ126  อย่างไรก็ตาม โรงเรียนคาทอลิกในฐานะท่ีเป็นโรงเรียนเอกชนยังไม่ได้รับการ
สนบัสนนุจากภาครัฐอยา่งเทา่เทียมตามสิทธิทางกฏหมาย  
 จากรายงานของงานวิจัยเร่ือง บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิก        
ปี 2014 ได้สรุปประเด็นในเร่ืองสภาพโรงเรียนคาทอลิกในบริบทของสงัคมไทยในปัจจุบนัว่า      
มีความเหล่ือมล า้ในการได้รับสิทธิทางกฎหมายและการสนับสนุนด้านต่างๆ จากภาครัฐท่ี
มุง่เน้นสนบัสนนุโรงเรียนของภาครัฐมากกว่าภาคเอกชน  และทศันะท่ีมองเห็นโรงเรียนเอกชน

                                                           
125 สภาการศึกษาคาทอลิกฯ, ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2555), 18-20. 
126 The Sacred Congregation for Catholic Education, The Religious 

Dimension of Education in a Catholic School : guidelines for reflection and renewal 
(Rome: Libreria Editrice Vaticana, 1988), No. 45. 
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เป็นคู่แข่ง ก่อให้ไม่เกิดความร่วมมือกันในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู่จ ากัดอย่างคุ้มค่า”127 
นอกจากนีจ้ากผลสรุปของการสัมมนาในเอกสาร “ก้าวไปข้าหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกปี  2012-2015 พบว่า ขาดความเสมอภาคด้านนโยบายจัดการศึกษาของรัฐ โดย
โรงเรียนคาทอลิกในฐานะเป็นโรงเรียนเอกชนยังไม่สามารถเรียกร้องสิทธิได้เท่าเทียมกับ
โรงเรียนของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม  สภาการศึกษาคาทอลิกได้ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของ
โรงเรียนคาทอลิกในการเรียกร้องสิทธิอันพึงได้จากรัฐบาลและปกป้องสิทธิของโรงเรียน
คาทอลิก  ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ งโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดเล็กท่ีกระจายตวัอยูใ่นชนบท 
  ท่ีกล่าวมาทัง้หมดสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาของสภาการศึกษา
คาทอลิกฯในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบงานทางด้านการศึกษาของพระศาสนจักร
คาทอลิก ได้พยายามประสานความร่วมมือกับโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศ เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง  โดยมีเป้าหมายท่ีส าคญัคือการพัฒนามนุษย์ให้เต็ม
ศกัยภาพ  ซึ่งกระบวนการดงักล่าว ได้ด าเนินไปในทิศทางเดียวกบัพระศาสนจกัรสากลท่ีเน้น
ความส าคัญของการศึกษาอบรมตามแนวคริสตศาสนา  อันเป็นอัตลักษณ์ของการศึกษา
คาทอลิกและพยายามบรูณาการร่วมกบัมาตรฐานการศกึษาไทย ด าเนินการจดัการศกึษาใน
สงัคมไทยเร่ือยมา ท่ามกลางกระแสความท้าทายต่างๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมโลกอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตาม โรงเรียนคาทอลิกต้องยืนหยดัท่ีจะก้าวผ่านความท้า
ทายเหล่านัน้โดยยืนยนัถึงอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก พร้อมทัง้ซ่ือสตัย์ตอ่พนัธกิจของตนท่ี
ได้รับมอบหมายจากองค์พระเยซูคริสตเจ้าในงานพัฒนามนุษย์ เพ่ือสร้างอนาคตท่ีดีต่อ
ประเทศและสงัคมโลกตอ่ไป 
 
แนวคิดของนักวิชาการและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาคาทอลิก  
 การศึกษาคาทอลิกเป็นเคร่ืองมือของพระศาสนจกัรในการพัฒนามนุษย์ และเป็น
สนามแห่งการเผยแผ่ธรรม ด้วยเหตนีุจ้ึงมี มีนกัวิชาการ และนกัการศกึษามากมายท่ีได้มีส่วน
เก่ียวข้องและได้ให้ทัศนะกับการจัดศึกษาคาทอลิก ตลอดจนมีงานวิจัยต่างๆ ทัง้ไทยและ
ต่างประเทศท่ีให้แนวคิดในหลายแง่มุมกับการศึกษาคาทอลิก ซึ่งพอจะประมวลความคิดได้
ดงันี ้ 
                                                           

127 สภาการศกึษาคาทอลิก, รายงานผลการศึกษาเร่ือง...บทบาทและศักยภาพ
ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั, 2557),10. 
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  เลาลา แบลกแวล คาร์ก (Laura Blackwell Clark) ได้ท าการวิจยัเก่ียวกบัอตัลกัษณ์
ของโรงเรียนคาทอลิกในสหรัฐอเมริกา ในปี 2005/2548 เร่ือง “เพราะว่าเราเป็นคาทอลิก:      
อัตลักษณ์คาทอลิกในโรงเรียนคาทอลิกกับความเช่ือมั่นของนักเรียนท่ีไม่เป็นคาทอลิก ” 
(Because we are catholic: Catholic identity in catholic schools with predominantly 
non-Catholic student populations) งานวิจยันีไ้ด้อธิบายถึงอตัลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก 
4 อย่าง คือ  1) นโยบายและการด าเนินงานของโรงเรียน 2) การพฒันาความเช่ือทางศาสนา       
3) บรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน และ 4) หลกัสูตรและวิธีการสอน  สิ่งเหล่านี ้
ของโรงเรียนคาทอลิก เป็นสิ่งท่ีสร้างความเช่ือมัน่แก่ผู้ปกครองท่ีไม่เป็นคาทอลิกให้ส่งลกูหลาน
มาเรียนในโรงเรียนคาทอลิก128  
 พระอคัรสงัฆราช เจ ไมเคิล้ มิลเลอร์ (J. Michael Miller) อคัรสงัฆมณฑลแวนคูเวอร์ 
(Vancouver) ประเทศคานาดา ระบุว่า มี 5 เคร่ืองหมายท่ีส าคญัท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นอัต
ลกัษณ์ของการศกึษาคาทอลิก คือ 1) มีแรงบนัดาลใจจากวิสยัทศัน์ท่ีเหนือธรรมชาติ หมายถึง
การมีเป้าหมายท่ีจะพฒันาคนให้กลายเป็นคนดีจนกลายเป็นนกับญุ  2) มีพืน้ฐานอยู่บนความ
เช่ือเก่ียวกับมนุษย์ของคริสตศาสนา ความเช่ือถึงพระประสงค์ท่ีมีแนวทางให้แต่ละคนไปสู่
ความสมบูรณ์ 3) อบรมบ่มเพาะด้วยกลุ่มคน (Community) ท่ี มีความเป็นหนึ่ง เดียว 
(Communion) กลุ่มบุคคลท่ีมีความเช่ือเดียวกนั ร่วมกันท าพนัธกิจเป็นทีมงาน (Teamwork) 
มีการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างนกัเรียนและครู และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการอบรมบ่มเพาะ  
มีความคิดว่าโรงเรียนคือบ้านท่ีขยายกว้างขึน้ (School-home) 4) มีลักษณะของความเป็น
คาทอลิกท่ีปรากฏในหลักสูตร หลกัสูตรท่ีส่งเสริมการพัฒนาทัง้ครบ คือ ความสามารถทาง
สติปัญา กายภาพ จิตใจ ศีลธรรม และศาสนา 5) หล่อเลีย้งตนเองอย่างยั่งยืนด้วยคุณค่า
พระวรสารท่ีลงสู่การปฏิบัติในชีวิตจริงทัง้นักเรียนและคุณครูตลอดจนบุคลากรทางการ
ศกึษา129 

                                                           
128

 Laura Backwell Clark, “Bacause we are catholic: Catholic identity in 
catholic schools with predominantly non-Catholic student populations” (Ph.D. 
dissertation, Faculty of Peabody College, Vanderbilt University, 2005 ), Abstract. 

129
 J. Michael Miller, Five Essential Marks of Catholic Schools (Atlanta: 

Sophia Institute Press, 2006): 17-63.  
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 จอห์น เจ คอนเว (John J.Convey) ท าการวิจัยเร่ือง “การรับรู้ถึงอัตลักษณ์
คาทอลิก: ภาพของผู้บริหารและครูโรงเรียนคาทอลิก” ได้ข้อค้นพบว่า วัฒนธรรมโรงเรียน
คาทอลิกหรือความเช่ือกลุ่มบคุคลในโรงเรียนคาทอลิก (Faith Community) หมายถึง บรรดา
ครูและผู้บริหารท่ีท างานในโรงเรียนเป็นเวลานานๆ เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีแสดงให้เห็น
ถึงอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก นอกจากนี ้การสวดภาวนา เนือ้หาวิชาศาสนา ผู้ สอนวิชา
ศาสนา พิธีกรรมทางศาสนา และการมีส่วนร่วมกันในงานด้านสังคมสงเคราะห์ ก็เป็นภาพ
ของอตัลกัษณ์คาทอลิกท่ีปรากฏอยูใ่นโรงเรียนด้วย130 
 คอร์แนเรีย อาร์ เฟอร์เรรา (Cornelia R. Ferreira) ในบทความวิชาการเร่ือง
การศึกษาคาทอลิกคืออะไร โดยท่านได้กล่าวถึงหลกัการของการเป็นการศึกษาคาทอลิกใน
โรงเรียนคาทอลิก 11 อย่างท่ีส าคญัคือ 1) เป้าหมายเพ่ือแนะน ามนษุย์ให้เจริญชีวิตเพ่ือความสขุ
ท่ีเท่ียงแท้  2) ผลิตบุคคลท่ีเจริญชีวิตท่ีรู้จักเลือกว่าอะไรถูกผิด 3) ปฏิบตัิตามค าสอนของ
พระศาสนจักรคาทอลิก 4) เน้นการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการอบรม 5) ได้รับกา ร
สนบัสนุนจากรัฐ 6) ธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิกประสานงานกับครอบครัวและพระศาสน
จกัรคาทอลิกในการอบรม 7) หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนา  8) ครูเป็นแบบอย่างของ
ความเช่ือทางศาสนา 9) นกัเรียนมีระเบียบในการเจริญชีวิต 10) เน้นการอบรมท่ีเหมาะสมกบั
ความแตกตา่งระหวา่งเพศ 11) ให้การศกึษาในเร่ืองเพศอยา่งถกูต้องในเชิงสร้างสรรค์131 
 พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ และปรีชา เมธาวัสรภารย์ “งานวิจัยสนับสนุนอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก” งานวิจยันีส้ ารวจประเด็นค าถามส าคญั 3 ประการ คือโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย 1) ให้ความส าคัญกับการสอนค าสอนมากเพียง ไร 2) มีแนวทางในการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกอย่างไร และ 3) มีการน าหลักการศึกษามาในการ
บริหารงานเด่นชดัมากน้อยเพียงไร สิ่งท่ีค้นพบจากงานวิจยัเก่ียวกับการสอนค าสอนคือ ร้อย
ละ 54.1 สอนค าสอนสปัดาห์ละ 3 คาบหรือมากกว่า และร้อยละ 28.8 สอนค าสอนสปัดาห์ละ 
1 คาบ นอกจากนีใ้นงานวิจยัยงัพบอีกวา่ การสอนค าสอนด าเนินการสอนโดยครูคาทอลิก ร้อย
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 John J. Convey, “Perceptions of Catholic Identity: Views of Catholic 
School Administrators and Teachers Catholic Education” A Journal of Inquiry and 
Practice, Vol.16, No.1, (September 2012), 187-214. 

131
 Cornelia R. Ferreira, What is Catholic Education, accessed  August 30, 

2015, available from  www.google.co.th /#q= what+is+catholic+education+part+1-2 
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ละ 50.2 และร้อยละ 40.5 ท่ีผู้บริหารมอบหมายการสอนค าสอนให้กบัครูโดยตรง และผู้บริหาร
ร้อยละ 52.2 ท่ีมีการตดิตามการสอนค าสอนในโรงเรียน132 
 วิวฒัน์ แพร่สิริ กล่าวถึงลกัษณะของการศกึษาคาทอลิก คือ การศกึษาคาทอลิกเป็น
แก่นของการพัฒนาศกัยภาพของมนุษย์ในการเรียนรู้ เป็นกระบวนกิจกรรมการศึกษาและ
วิทยาความรู้ (knowledge) ท่ีเป็นเคร่ืองมือของมนษุย์ในการรักษาชีวิต ถ่ายทอดและพฒันา
ชีวิตให้เจริญก้าวหน้า ครบทกุด้าน ให้บุคคลสามารถบรรลถุึงความดีงามของมนุษย์ตามหลัก  
พระคริสตธรรมและอยู่ร่วมกนัอย่างเป็นสุขในสงัคม ด้วยความรัก ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
และสังคม เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคล รักและภูมิใจในวัฒนธรรมของตน บิดามารดามี
หน้าท่ีให้การศึกษาอบรมแก่บุตรหลาน เพ่ือให้ทกุคนเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ รู้จกัใช้
ทกัษะตา่งๆ  มีการใช้ศิลปวิทยาการและเทคโนโลยี เพ่ือสร้างคณุประโยชน์ของชีวิตในการอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข ให้การช่วยเหลือปกป้องผู้ อ่อนแอและผู้ ด้อยโอกาสในสังคม ให้ได้รับ

เกียรตแิละศกัดิศ์รีแหง่ความเป็นมนษุย์133  
 เซอร์อนัเฟรด  วรศิลป์ กล่าวถึงโรงเรียนคาทอลิกมีจุดเป้าหมายทางการศึกษาท่ีมี
ลกัษณะแตกตา่งการจดัการศกึษาอ่ืนๆ ทัง้นีโ้รงเรียนคาทอลิกมีเป้าหมายการศกึษาท่ีมีกรอบ
อ้างอิง ได้แก่ 1) เอกลกัษณ์เฉพาะของโรงเรียนคาทอลิกคือ คณุคา่พระวรสารต้องชดัเจน 2) 
บรรยากาศของโรงเรียนต้องเตม็ไปด้วยความชดัเจนตามหลกัค าสอนของพระวรสาร ทัง้ในด้าน
วิชาครู การศึกษา และวัฒนธรรม 3) เนือ้หาในการอบรมตลอดจนค่านิยมต่างๆ จะต้อง
สอดแทรกคณุค่าพระวรสาร 4) การจดัระเบียบและการจดัการในโรงเรียน ต้องยึดหลกัของ
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 พีระนนัท์ นมัคณิสรณ์ และปรีชา เมธาวัสรภารย์ “งานวิจยัสนบัสนุนอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก”, (งานวิจยัสนบัสนนุอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกได้อย่างไร, 2555), อ้าง
ถึงใน สภาการศึกษาคาทอลิก, “ก้าวตอ่ไปด้วยอตัลึกษณ์การศึกษาคาทอลิก”, (เอกสารวิจยั
เก่ียวกบัโรงเรียนคาทอลิก, 2557), 52. 

133 วิวัฒน์ แพร่สิริ ,”วิวัฒนาการและอนาคตภาพของการศึกษาคาทอลิกกับการ
พัฒนาสังไทย” (วิทยานิพันธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาสารัตถ
ศกึษา บณัฑิตว่ิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542), อ้างถึงใน อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ, “การ
พัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหน้า ” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยับรูพา, 2551), 58. 
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ความชดัเจนและถกูต้องตามความยตุิธรรม และแฝงด้วยความเมตตากรุณาท่ีไม่สร้างปัญหา
ให้กบัใคร 5) จะต้องเคารพวฒันธรรมท้องถ่ิน และการศกึษาวฒันธรรมนัน้ให้ชดัเจน เพ่ือช่วย
นกัเรียนให้เข้าใจ เห็นคณุค่า และน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดคณุค่าในการด าเนินชีวิต 6) การ
ปรับปรุงกระบวนการศกึษา ควรเคารพตอ่สภาพการณ์เฉพาะของนกัเรียนแตล่ะคน ครอบครัว 
เพ่ือให้พวกเขามีความพอเพียงกบัสภาพของตน และพฒันาให้เจริญก้าวหน้าขึน้เร่ือยๆ เพ่ือจะ
ช่วยเขาให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขกบัตนเองและสงัคมท่ีเขาอยู่ 7) เป้าหมายทางการศกึษา 
ควรได้รับการทบทวนแก้ไขทุกปี เพ่ือความเหมาะสมของยคุสมยั ครู นกัเรียน และครอบครัว
ของนักเรียน พวกเขาจะต้องได้รับทราบถึงความเปล่ียนแปลงสภาพของสังคม และมีการ
เตรียมพร้อมเพ่ือจะก้าวสูก่ารเปล่ียนแปลงด้วยความเข้าใจ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เพ่ือ

ความอยูร่อดของตน ครอบครัว สงัคม และประเทศชาติ 134  
 อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ วิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก
สงักดัสงัฆมณฑลในทศวรรษหน้า” การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือพฒันารูปแบบการบริหารของ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลในประเทศไทยในทศวรรษหน้า โดยใช้เทคนิคการ
วิจยัอนาคต (EDFR) ผลการวิจยัพบวา่ การพฒันารูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมกบัสภาพของ
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสงักัดสงัฆมณฑลในประเทศไทยในทศวรรษหน้า มี 3 รูปแบบ ดงันี ้ 
1) โรงเรียนคาทอลิก “การประกาศข่าวดี” ซึ่งเป็นพืน้ฐาน ด้านการวางแผนมีวตัถปุระสงค์คือ 
เป็นการสร้างมนุษย์สู่ความสมบูรณ์เหมือนพระคริสตเจ้า กล่าวคือ การเป็นมนษุย์ท่ีสมบูรณ์  
ด้านการจดัองค์การท่ีให้ความส าคญักบั “การแพร่ธรรม” ด้านการน าเป็นผู้ อภิบาลท่ีดี คือ เป็น
ต้นแบบของผู้ ท่ีมีอดุมการณ์แหง่ความรักและการรับใช้ ตามจิตตารมณ์แหง่พระวรสารด้านการ
ก ากับด้วยการสร้างมาตรฐานคาทอลิกร่วมกันระหว่างโรงเรียนคาทอลิก การประเมิน
มาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งเป็นมาตรฐานท่ีบ่งชีถ้ึงคณุธรรม ทัง้ด้านผู้ เรียน ด้านครู ด้าน
ผู้บริหาร 2) โรงเรียนเอกชนคาทอลิก “เครือข่าย” ซึ่งเพิ่มเติมด้านการวางแผนด้วยการสร้าง
ความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนคาทอลิกและโรงเรียนอ่ืนๆ องค์กร และหน่วยงานตา่งๆ และการ 
บูรณาการแบบสหวิทยาการ ด้านการจดัองค์การมีการจดัองค์การเพ่ือรองรับเครือข่าย ด้าน
การน า นอกจากเป็นผู้ อภิบาลท่ีดีและผู้น าเชิงวิสยัทศัน์  ด้านการก ากับ โรงเรียนเครือข่ายมี
การก าหนดมาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุณภาพของโรงเรียนของส านักงานรับรอง

                                                           
134 เซอร์อลัเฟรด วรศิลป์, “บทบาทของโรงเรียนคาทอลิกกับการศึกษา: การศึกษา

คาทอลิกในประเทศไทย 3”  (สิงหาคม 2545-กรกฎาคม 2549),131. 
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มาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และ 3) โรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
“โรงเรียนทางเลือก”  ซึง่เพิ่มเตมิ ด้านการวางแผนเป็นการจดัการศกึษาทัง้ในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยัด้วยหลกัสตูรท่ีหลากหลาย ด้านการจดัองค์การ มีศนูย์การบริหารเครือข่าย
เป็นศูนย์ด าเนินการ ด้านการน า ผู้น าโรงเรียนทางเลือกนอกจากเป็นผู้ อภิบาลท่ีดี ผู้น าเชิง
วิสยัทศัน์ ยงัเป็นผู้น าเหนือผู้น าชัน้ยอด และใช้หลักการเทียบโอนทางการศกึษาและหลกัสตูร

การเรียนรู้ เป็นการก ากบัโรงเรียน135  
 เอกชยั ชิณโคตร  วิจัยเร่ือง “วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกสงักัดสังฆ-
มณฑลในทศวรรษหน้า” ผลการวิจยัพบว่า วฒันธรรมองค์การของโรงเรียนคาทอลิกคือ การ
พฒันามนษุย์ในทกุมิติ (Holistic) ทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และอยู่ในสงัคม
อย่างมีความสขุ วิสยัทศัน์ คือ เป็นสนามของการประกาศพระคริสตธรรม เป็นบ้านของทกุคน  
พนัธกิจของโรงเรียน คือ ปลูกฝังคณุค่าตามหลักพระคริสตธรรม เป้าหมายของโรงเรียน คือ 
ผู้ เรียนเป็น ศาสนิกท่ีดี เป็นเลิศด้านความเป็นมนุษย์ เป็นคนเพ่ือคนอ่ืน ยุทธศาสตร์ของ
โรงเรียน คือ สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกบัองค์การอ่ืน มีโครงสร้างการบริหารแบบ
ราบ บริหารแบบมีส่วนร่วม ยึดหลกัประชาธิปไตย เน้นการบริหารจดัการท่ีดี ครูมีจิตวิญญาณ 
บคุคลท่ีควรยดึเป็นแบบอยา่งคือคนท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม มีอดุมการณ์ อทุิศตนเป็นแบบอย่าง
ท่ีดี สญัลกัษณ์ของโรงเรียน คือ พระเยซูเจ้า กางเขน โบสถ์ พระแม่มารีย์ นกับญุองค์อุปถมัภ์ 
เช่ือว่ามนุษย์เป็นสุดยอดของสิ่งสร้างของพระเจ้า เป็นภาพลกัษณ์ของพระองค์ เป็นพ่ีน้องกัน 
มีคณุค่ามีศกัดิ์ศรีเท่าเทียมกัน ยึดหลกัพระคริสตธรรม ได้แก่ ความยตุิธรรม ความรัก การรับ
ใช้ ไม่มีการแบง่ชัน้วรรณะ การอนรัุกษ์และน าคณุค่าขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม
อนัดีงามมาประยกุต์ใช้ในชีวิต ประจ าวนั สง่เสริมให้ทกุคนได้ปฏิบตัิศาสนกิจอย่างเสรี การนบั
ถือศาสนาอยู่ในระดับคุณค่ามิใช่อยู่ในระดับพิธีกรรม เน้นหลักศาสนสัมพันธ์ มีหลักสูตร
แกนกลางและหลกัสูตรท้องถ่ิน เป็นหลกัสูตรบูรณาการ จดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียน
เป็นส าคญั  โรงเรียนเป็น “ประชาคม” สมัพนัธ์กนัดีระหว่างผู้บริหาร บคุลากร นกัเรียน ชมุชน 
รณรงค์ให้ทกุคนเคารพและส านกึวา่ตนเป็นสว่นหนึง่ของธรรมชาต ิเทคโนโลยีเป็นของประทาน

                                                           
135 อภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ, “การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนเอกชนคาทอลิก

สงักดัสงัฆมณฑลในทศวรรษหน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยับรูพา, 2551), บทคดัยอ่. 
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จากพระเจ้าจงึควรน าเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใช้และต้องสร้างภูมิคุ้มกนัให้ผู้ เรียนสามารถใช้

เทคโนโลยีเกิดประโยชน์สงูสดุ136  
 ศนูย์ค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม และสภาการศกึษาคาทอลิก
ประเทศไทย ศกึษาวิจยัเร่ือง “การส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” ผลการวิจยั
สรุปได้ดงันี ้1) ปัจจบุนั โรงเรียนคาทอลิกให้ความส าคญัตอ่การพฒันาและส่งเสริมคณุธรรม
และจริยธรรมแก่นกัเรียนและสอดคล้องกบัแนวคิดและจดุประสงค์การจดัการศกึษาคาทอลิก
ในภาพรวม 2) นกัเรียนโรงเรียนคาทอลิกได้รับการปลกูฝังทางด้านคณุธรรมและจริยธรรมบน
พืน้ฐานของปรัชญาทางคริสต์ศาสนาอย่างต่อเน่ือง 3) ผู้ปกครองมีความพึงพอใจและ
สนบัสนุนให้บุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังคณุธรรมจริยธรรมมากเป็นอนัดบัหนึ่ง 

สว่นทางวิชาการเป็นอนัดบัสอง และการเป็นคนทนัสมยั ก้าวทนัโลกเป็นอนัดบัสาม137  
 ศนูย์วิจยัค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม การวิจยัเชิงส ารวจเร่ือง 
“บทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นจริงและความคาดหวังของการบริหารจัดการด้านการศึกษาของฝ่าย
การศกึษาอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ” ในกลุ่มงานวิชาการพบว่า บทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นจริงอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากท่ีสุด ควรพัฒนาระบบคลังข้อสอบ สร้าง
มาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก จัดระบบประเมินผลให้ด าเนินการในทิศทางเดียวกัน ปรับปรุง
หลกัสตูรให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและชมุชน ส่วนในเร่ืองของการ
ส่งเสริมการวิจยั เพ่ือให้ครูสามารถด าเนินการวิจยัและพฒันางานวิจยัได้ ตลอดจนลดภาระ
งานด้านเอกสารลง เ พ่ือให้สามารถท างานวิจัยในชัน้ เ รียนได้อย่างเต็มท่ี  และควร
ประชาสมัพนัธ์ทราบความเคล่ือนไหว ควรพฒันาครูให้เป็นผู้ รู้ โดยการส่งเสริมให้ครูได้เข้ารับ
การอบรมมากขึน้ จัดอบรมมาตรฐานวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ครูได้พัฒนาด้านการ
เรียนการสอน ตลอดจนสามารถรักษามาตรฐานท่ีดีไว้ กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนควรลงลึกถึงตวั

                                                           
136เอกชยั ชิณโคตร, “วฒัธรรมองค์กรโรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลในทศวรรษ

หน้า” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยับรูพา, 2549), บทคดัยอ่. 

137 ศูนย์วิจัยค้นคว้าศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม และ สภาการศึกษา
คาทอลิกประเทศไทย, การวิจัยเร่ืองการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก 
(นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2550), บทคดัยอ่. 
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ผู้ เรียนมากขึน้ เช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลกูเสือ เนตรนารี ชมรมตา่งๆ  และภูมิปัญญา

ท้องถ่ิน เพ่ือปลกูฝังให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะชีวิตครบทกุด้าน138 
 ลัดดาวรรณ์  ประสูตร์แสงจันทร์ ศึกษาวิจัย “รูปแบบการพัฒนาครูค าสอนใน
โรงเรียนคาทอลิก” พบว่า องค์ประกอบการพัฒนาครูค าสอนโรงเรียนคาทอลิก เป็นพหุ
องค์ประกอบ มี 9 องค์ประกอบ คือ 1) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2) การเสริมสร้างปัจจัย
ภายในตวัครูค าสอน  3) การจดักิจกรรม อบรม ประชุม สมัมนา 4) ผู้บริหารโรงเรียน  5) การ
เสริมสร้างชีวิตจิต  6) การจดัตัง้กลุม่ครูค าสอน 7) การวางแผนพฒันา 8) สถานท่ีท างาน  และ 
9) การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทาง งานค าสอน และรูปแบบการพฒันาครูค าสอนใน
โรงเรียนคาทอลิกเป็นความสมัพนัธ์ของพหอุงค์ประกอบ โดยองค์ประกอบด้านปัจจยัแวดล้อม 
ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนและสวสัดิการ การจดักิจกรรม อบรม ประชุมสมัมนา ผู้บริหาร
โรงเรียน การเสริมสร้างชีวิตจิต การวางแผนพฒันา สถานท่ีท างาน และการก าหนดนโยบาย 
เป้าหมาย ทิศทางงาน ค าสอน มีความสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบด้านทกัษะความสามารถของ

ครูค าสอน ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัภายในตวัครูค าสอนและการจดัตัง้กลุม่ครูค าสอน139  
 เสียงสะท้อนจากเวีทเสวนา “การเสวนาข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในเวทีเสวนา
ภาคกลาง” ได้น าเสนอข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปการศึกษาไทยดงันี ้1) การปฏิรูปการศึกษา
ต้องเร่ิมท่ีตวัเองก่อน หมายถึงการปรับเปล่ียนทศันคติเก่าๆ เก่ียวกบัการจดัการศกึษา 2) การ
ปฏิรูปการศึกษาต้องกระท าอย่างเป็นระบบ ดังนี ้ปรัชญา จุดมุ่งหมายและหลักการ  การ
จดัการศึกษา สิทธิหน้าท่ีในการจดัการศึกษา ระบบการศึกษา แนวทางจดัการเรียนการสอน           
การบริหารการศึกษา มาตรฐานและการประกันคุณภาพ คณุภาพผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทัพยากรและการลงทุน และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และ3)การปฏิรูป

                                                           
138 ศนูย์วิจยัค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม , บทบาทหน้าที่ที่เป็น

จริงและความคาดหวังของการบริหารจัดการด้านการศึกษาของฝ่ายการศึกษา อัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ (นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2552), บทคดัยอ่. 

139 ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์  “รูปแบบการพัฒนาครูค าสอนในโรงเรียน
คาทอลิก” (ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิต
วิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555), บทคดัยอ่. 
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การศึกษาต้องกระท าอย่างทั่วถึง เพ่ือสร้างโรงเรียนท่ีมีคณุภาพในชนบทและส่งเสริมความ
เข้มแข็งแก่ท้องถ่ินในการจดัการศกึษา140 
 ไพฑรูย์ สินลารัตน์ ได้กลา่วถึงโรงเรียน – ครู ควรปรับตวัอย่างไรในยคุการศกึษา 4.0 
ว่า การศกึษา 4.0 เกิดขึน้ได้ต้องมีการพฒันาการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียน ครู ต้อง
เป็นการจดัการศกึษาเชิงสร้างสรรค์แลผลิตภาพ  เพ่ือให้การศกึษาเป็นไปในทิศทางท่ีมีคณุคา่
ตอ่ตวัผู้ เรียน ต่อสงัคมในทางสร้างสรรค์มากยิ่งขึน้ ซึ่งการเรียนการสอนต้องประกอบไปด้วย
แนวคิด CCPR Model เพ่ือสร้างให้เด็กมีคณุลกัษณะ 4 ประการ คือ 1)Critical คิดวิเคราะห์ 
มองสงัคมได้รอบด้าน รู้ทีมาท่ีไป เข้าใจเหตผุล 2) Creative คิดสร้างสรรค์ เด็กต้องคิดต่อ
ยอดจากท่ีมีอยู่ ประยุกต์และใช้ประโยชน์ มองประเด็กใหม่ๆ  3) Productive คิดผลิตภาพ 
ค านึงถึงผลผลิดต มีวิธีการและคณุภาพ คา่ของผลงาน และ 4) Responsible คิดรับผิดชอบ 
นกึถึงสงัคม ประเทศชาต ิมีจิตส านกึสาธารณะ และมีคณุธรรม จริยธรรม ความดีงาม141 
 

สรุป 

 การจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกมีแนวทางของพระศาสนจกัรคาทอลิกเป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน โดยจะต้องปรับให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลงของยคุสมยั เพ่ือช่วยพฒันาและ
สร้างคนรุ่นใหมท่ี่มีทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิตในยคุปัจจบุนั เช่น ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
การคิดสร้างสรรค์ การเข้าใจวัฒนธรรม การท างานเป็นทีม การส่ือสาร คอมพิวเตอร์ และ
ทกัษะด้านอาชีพฯลฯ  
 อย่างไรก็ตาม พันธกิจทางด้านการศึกษาเป็นงานท่ีส าคัญ จะต้องพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ืองไม่มีวันจบ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบงาน
ด้านการศกึษา  ภายใต้สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ตระหนกัถึงความส าคญั
ในเร่ืองนี ้ โดยพยายามน าแนวคิดตา่งๆ เช่น แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการศกึษาของพระศาสน
จกัรคาทอลิกในยคุปัจจบุนั การจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศกึษาไทย ตลอดจนงานวิจยั

                                                           
140

 เสียงสะท้อนจากเวทีเสวนา, “การเสวนาข้อเสนอการปฏิรูปการศกึษาในเวทีเสวนา
ภาคกลาง” (เอกสารสรุปการเสวนา จัดขึน้ ณ ห้องประชุมอาคารศู่นย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฎันครปฐม, 15 มกราคม 2559) 

141
 ไพฑูรย์ สินลารัตน์, “ไขค าตอบ โรงเรียน – ครู อยู่อย่างไรในยคุ 4.0”, คมชัดลึก 

(14 กมุภาพนัธ์ 2560): 10. 
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และแนวคิดของนกัการการศกึษาคาทอลิก มาบรูณการก าหนดเป็นนโยบายและแผนฯในการ
ท างาน เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะกบัยคุสมยัในปัจจบุนัให้มากท่ีสดุ  
 นอกจากนี ้ สภาการศึกษาคาทอลิกฯ ยังได้พยายามประสานความร่วมมือกับ
โรงเรียนคาทอลิกทัว่ประเทศ เพ่ือน านโยบายและแผนฯการพฒันาคณุภาพการศึกษาเพ่ือลง
มาสู่การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมร่วมกับโรงเรียนคาทอลิก ท่ามกลางกระแสความท้าทาย
ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้จากการเปล่ียนแปลงทางสงัคมอย่างตอ่เน่ือง อย่างไรก็ตาม โรงเรียนคาทอลิก
ต้องยืนหยดัท่ีจะก้าวผ่านความท้าทายเหล่านัน้ โดยยืนยันถึงอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก 
พร้อมทัง้ซ่ือสตัย์ตอ่พนัธกิจของตนท่ีได้รับมอบหมายจากองค์พระเยซูคริสตเจ้าในงานพฒันา
มนษุย์ทัง้ครบ เพ่ือสร้างอนาคตท่ีดีตอ่ประเทศชาตแิละสงัคมโลกสืบตอ่ไป 
 



บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยเ ร่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเ รียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และ2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ซึ่งผู้วิจยัใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน 
(Mixed Methodology) ระหว่างการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) และการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative research)1  โดยมีผู้ ให้ข้อมลูจากโรงเรียนคาทอลิกสงักัดสงัฆมณฑล 
เป็นหนว่ยวิเคราะห์ ดงันัน้ เพ่ือให้การวิจยับรรลผุลตามวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้ดงักล่าว ผู้วิจยัได้
ออกแบบการวิจยัและก าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั และระเบียบวิธีวิจยัไว้  ดงันี ้

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจัย 
 เพ่ือให้การวิจัยด าเนินไปอย่างเป็นระบบและบรรลุวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ก าหนด
ขัน้ตอนในการด าเนินงานวิจยัเป็น 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การจดัเตรียมโครงการวิจยั การด าเนินการ
วิจยั และการรายงานผลการวิจยั ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย 
 ผู้วิจยัศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก การบริหารโรงเรียน
ตามแนวทางอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก โดยรวบรวมจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้ 
แนวคดิการจดัการศกึษาและการพฒันาคณุภาพการศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก แนวคิด
เก่ียวกบัการจดัการศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิกโดยสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย แนวคิดการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 และโรงเรียนมาตรฐานสากล เอกสารงานวิจยัเร่ืองการจดั
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ตลอดจนแนวคิด
ของนกัการศึกษาต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือทราบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกและการ

                                                           

 1 John W. Creswell & Vicki L. Plano Clark, Designing and Conducting Mixed 

Methods Research (2 edition) (Singapore: Sage Publications, 2011), 81-86. 
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พฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก จากนัน้น าผลท่ี
ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างงานวิจัย น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
คณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์ แก้ไขข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
และกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ หลังจากนัน้น าเสนออนุมัติโครงร่างงานวิจัยต่อบณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร เพ่ือด าเนินการวิจยัตามกระบวนการวิจยัตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 2 การด าเนินการวิจัย  
 ผู้วิจยัด าเนินการวิจยัโดย ศกึษาวิเคราะห์ประเดน็เก่ียวกบัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก 
และหลกัการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก โดย
ผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้ 
 1.  ศึกษาการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  โดย
วิเคราะห์แนวคดิด้านการจดัการศกึษาและการพฒันาคณุภาพการศกึษาจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
และการประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ โดยด าเนินการตามขัน้ตอนดงันี ้
  1.1 ผู้วิจยัศกึษา วิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวกบัแนวคดิเก่ียวกบัการจดัการศกึษาและ
การพฒันาคณุภาพการศึกษาคาทอลิกของพระศาสนจกัรคาทอลิก โดยพิจารณาจากสมณสาส์น 
(Church Documents) ตา่งๆ ของสมณกระทรวงศึกษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก ตลอดจน
นโยบายและแนวทางในการจดัการศกึษาของสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เพ่ือสรุป
ประเดน็การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกของพระศาสนจกัรคาทอลิก 
  1.2 ผู้ วิจัยศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทยตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เพ่ือสรุปประเด็นองค์ประกอบด้านการจัด
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
  1.3 ผู้วิจยัศึกษา วิเคราะห์ เอกสารท่ีเก่ียวกับการพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
มาตรฐานการศึกษาไทย โดยพิจารณาจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง         
(พ.ศ. 2552-2559) แผนพฒันาการศึกษาแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2555-2559 และแนวทาง
การจัดการศึกษาของส านักคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน(สพฐ.) เพ่ือสรุปประเด็น
การศกึษาท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาไทย 
  1.4 ผู้ วิจัยศึกษา วิเคราะห์ เอกสารแนวคิดเก่ียวกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
และโรงเรียนมาตรฐานสากล (World- Class Standard School) 
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  1.5 ผู้วิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารทัง้หมดมาสงัเคราะห์เป็นกลุ่ม
ตวัแปรของการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
  1.6 ผู้วิจยัจดัประชุมกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) เพ่ือพิจารณาก าหนด
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 2. การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั เคร่ืองมือวิจยัคือ แบบสอบถามเก่ียวกับแนว
ทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ซึ่งผู้วิจยั
มีการด าเนินการเป็นกระบวนการตามท่ีได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษา ดงันี ้
  2.1 ผู้ วิจัยสร้างเคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถามเก่ียวกับแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  จ านวน 1 ฉบบั โดยการ
น ากลุ่มตัวแปรการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ท่ีได้จากการ
ด าเนินการข้อ 1 มาสร้างเป็นแบบสอบถาม(Opinionnaire) เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
  2.2 ผู้ วิจัยตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อ
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ด้วยวิธีการหาคา่
ดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of Item Objective Congruence) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
พิจารณาคา่ IOC ท่ีมีคา่มากกวา่ 0.6  ขึน้ไป 
  2.3 ผู้วิจยัตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือการวิจยั  โดยน าแบบสอบถามไปทดลอง
ใช้ (try out) กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นโรงเรียนคาทอลิกจ านวน 8 แห่ง ผู้ ให้ข้อมลู
โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน ตวัแทนคณะกรรมการวิชาการท่ีเก่ียวข้องด้าน 
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 1 คน หัวหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล  1 คน และตัวแทน
คณะกรรมการบริหารการศึกษานิติบุคคล 1 คน รวมเป็น 32 คน แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมั่น (Reliability)ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา              

(α-coefficient) ด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient)2   
ซึง่ใช้เกณฑ์ในการพิจารณาท่ีมีคา่มากกวา่ 0.7 ขึน้ไปถือวา่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน 

                                                           

2 Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4 th ed. (New York: 
Harper&Row, 1984), 126. 
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 3. การเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง โดยน าเคร่ืองมือการวิจัยฉบบัสมบูรณ์ไปเก็บ
ข้อมูลจากโรงเรียนคาทอลิกสงักัดสงัฆมณฑลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง เพ่ือหาแนวทางการพัฒนา
คณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ดงันี ้
  3.1 ผู้ วิจัยส่งแบบสอบถาม ไปยังโรงเ รียนคาทอลิก ท่ี เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง                   
ทางไปรษณีย์และสง่ด้วยตนเอง 
  3.2 ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลู จากแบบสอบถามท่ีสง่ไปยงัโรงเรียนกลุม่ตวัอยา่ง 
  3.3 ผู้วิจยัวิเคราะห์และประมวลผลข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้สถิติเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) 
  3.4 สรุปแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 
 4. การยืนยนัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก ผู้วิจยัน าแนวทางฯท่ีได้จากการวิเคราะห์และประมวลผลทางสถิติเสนอต่อ
ผู้ทรงคณุวุฒิท่ีเป็นผู้อ านวยการโรงเรียนหรือฝ่ายการศึกษาของสงัฆมณฑลด้วยแบบสอบถาม 
จ านวน 7 คน หลงัจากนัน้จดัสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพ่ือยืนยนัแนวทางการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  

ขัน้ตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย  
 ผู้ วิจัยรวบรวมผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อค้นพบท่ีได้จากการวิจัย อภิปราย
ผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ  จดัท าร่างรายงานการวิจยัเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการผู้ควบคมุ
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องตามท่ีคณะกรรมการผู้
ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะและจัดท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์เสนอบณัฑิตวิทยาลัย 
เพ่ือขออนุมัติเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา ขัน้ตอนการวิจยั สามารถสรุปได้ตามแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1  รายละเอียดและขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

ขัน้ตอน กิจกรรม ผลทีไ่ด้ 

ขัน้ท่ี 1 
การวิเคราะห์ตวัแปร 

การศกึษา วิเคราะห์เอกสาร
หลกัฐานข้อมลูและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้อง (Documentary 

Analysis) 

ประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ 

 

การศกึษาโรงเรียน
คาทอลิก 

ตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

 

ขัน้ท่ี 2 
การพฒันาเคร่ืองมือ 
และแบบสอบถาม 

จดัท าเคร่ืองมือวจิยั 
โดยการสร้างแบบสอบถาม 

(Opinionnaire) 

ตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
1. หาคา่ดชันีความสอดคล้อง(IOC) 
2. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้  
3.หาคา่ความเช่ือมัน่ (สมัประสทิธ์ิ 
   แอลฟาของครอนบาค) 

น าเคร่ืองมือไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง

รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(Confirmatory Factor Analysis) 

แนวทางการพฒันา
คณุภาพการศกึษา
โรงเรียนคาทอลกิฯ 

การยืนยนัโดย 
ประชมุกลุม่ผู้ทรงคณุวฒุ ิ

(Focus Group Discussion) 

 

วธีิวพิากษโ์ดยครูค าสอน 

2.  

 

เคร่ืองมือฉบบั
สมบรูณ์

(แบบสอบถาม) 

การพฒันาคณุภาพ
การศกึษาโรงเรียน

คาทอลกิตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลกิ 

ขัน้ท่ี 3 
การเก็บรวบรวมข้อมลู 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 เพ่ือให้งานวิจัยเป็นไปตามจุดประสงค์ของการวิจัย ผู้ วิจัยก าหนดระเบียบวิธีวิจัย              
ซึ่งประกอบด้วย แผนแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ผู้ ให้ข้อมูล ตัวแปรท่ีศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลูและการ
วิเคราะห์ข้อมลูและสถิตท่ีิใช้ในการวิจยั ตามรายละเอียด ดงันี ้

แผนแบบการวิจัย 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) โดยน า
ประเด็นท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ความรู้จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และจากการ
ประชุมกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) สรุปเป็นการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก  หลงัจากนัน้จึงน ากลุ่มตวัแปรการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก มาสร้างเป็นเคร่ืองมือแบบสอบถามเพ่ือศกึษาแนวทางการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก การศึกษานีเ้ป็นการตรวจสอบ
สภาพการณ์โดยไม่มีการทดลอง (the one-shot, non-experimental, case study design) ซึ่ง
สามารถแสดงเป็นแผนแบบ (Diagram) ได้ดงันี ้
  
 
 
 
 
 
  เม่ือ R  หมายถึง  กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้จากการสุม่ 
   X  หมายถึง  ตวัแปรท่ีศกึษา 
   O  หมายถึง  ข้อมลูท่ีได้จากการศกึษา 

แผนภาพท่ี 2 แผนแบบการวิจยั 

ประชากร 
 ประชากร คือ โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลในประเทศไทย จ านวน 136 โรง  

                                                   O 

 

 

                R                                  X 
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 กลุ่มตวัอย่าง คือ โรงเรียนคาทอลิกสงักัดสงัฆมณฑลในประเทศไทย จ านวน 103 โรง  
ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากตารางประมาณการขนาดตวัอย่างของเครจซ่ี และมอร์แกน 
(Krejcie and Morgan)3 และท าการสุ่มโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งประเภท(Stratified Random 
Sampling) ในแตล่ะสงัฆมลฑลตามสดัสว่น 

ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้ให้ข้อมลูในแตล่ะโรงเรียนมี 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร (ต าแหน่งผู้ รับใบอนญุาต 
หรือผู้จดัการ หรือผู้อ านวยการโรงเรียน ท าหน้าท่ีบริหารจดัการโรงเ รียนโดยตรง) จ านวน 1 คน 
2) ตวัแทนคณะกรรมการวิชาการ(ท่ีเก่ียวข้องด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก) จ านวน 1 คน 
หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล จ านวน 1 คน และ 4) ตวัแทนคณะกรรมการบริหารการศกึษานิติ
บคุคล จ านวน 1 คน รวมทัง้สิน้จ านวน 412 คน จ านวนประชากร กลุ่มตวัอย่างและผู้ ให้ข้อมลู
แสดงไว้ในตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  จ านวนประชากร กลุม่ตวัอยา่งและผู้ให้ข้อมลูโรงเรียนคาทอลิกสงัฆมณฑล  
                 ใน 10 เขตการปกครองของพระศาสนจกัรคาทอลิกในประเทศไทย 

เขตการปกครอง 
ประชากร 
(โรง) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(โรง) 

ผู้ให้ข้อมูล (คน) 
1 2 3 4 

กรุงเทพฯ 36 27 27 27 27 27 
ทา่แร่-หนองแสง 7 5 5 5 5 5 
จนัทบรีุ 18 14 14 14 14 14 
ราชบรีุ 15 12 12 12 12 12 
นครสวรรค์ 11 8 8 8 8 8 
นครราชสีมา 11 8 8 8 8 8 
เชียงใหม ่ 7 5 5 5 5 5 
อบุลราชธานี 10 8 8 8 8 8 
อดุรธานี 12 9 9 9 9 9 
สรุาษฎร์ธานี 9 7 7 7 7 7 

รวม 136 103 103 103 103 103 

                                                           

3 R.V.Krejcie, and P.W. Morgan, Educational and Psychological Measurement 

(New York : Harper & Row Publishers, 1970), 608-609. 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั ง้ นี  ้ผู้ วิ จัยไ ด้ใ ช้ เค ร่ืองมือในการเ ก็บรวบรวมข้อมูล  คือ 
แบบสอบถาม (Opinionnaires) เร่ืองแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก จ านวน 1 ฉบบั  ส าหรับใช้เก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 ผู้วิจยัด าเนินการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั คือ แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู
จากกลุม่ตวัอย่าง โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 1.  วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัย (Documentary Analysis) เช่น แนวคิดด้าน                    
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การจัดและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก 
การศกึษาตามมาตรฐานการศกึษาไทยและการศกึษาในศตวรรษท่ี 21 
 2. สัง เคราะห์ประมวลผลจากองค์ความ รู้และจัดประชุมกลุ่มผู้ เ ช่ี ยวชาญ 
(Connoisseurship) สรุปเป็นการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 3. น าหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ผลการศึกษาท่ีได้จากองค์ความรู้ท่ีได้ในข้อ 1-2 มา
สงัเคราะห์เป็นตวัแปรส าหรับการสร้างกระทงค าถามในแบบสอบถาม 
 4. สร้างแบบสอบถาม โดยแบง่ออกเป็น 2 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นตัวเลือกท่ี
ก าหนดให้ (Force Choice) ได้แก่ สถานภาพ อาย ุต าแหน่งหน้าท่ี วฒุิการศกึษา ประสบการณ์ 
การท างานหรือเคยศกึษาอยูใ่นโรงเรียนคาทอลิก 
  ตอนท่ี 2 ตวัแปรเก่ียวกับแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(check list) ซึ่งใช้การประเมินตามมาตราส่วนประมาณคา่ (rating scale) 5 ระดบัตามแบบ
ของลิเคร์ิท 4 (Likert’s rating scale)  ซึง่มี 5 ระดบั ดงันี ้
 ระดับ 5   หมายถึง     มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรีย

คาทอลิกระดบัมากท่ีสดุให้มีคา่น า้หนกั 5 คะแนน 
 ระดบั 4   หมายถึง   มีความส าคญัต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

คาทอลิกระดบัมากให้มีคา่น า้หนกั 4 คะแนน 
                                                           

 4 Rensis Likert, The HumanOrganization: Its Management and Values         
(New York: McGraw – Hill, 1967), 179. 
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  ระดบั 3  หมายถึง      มีความส าคญัต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกระดบัปานกลางให้มีคา่น า้หนกั 3 คะแนน 

  ระดบั 2    หมายถึง      มีความส าคญัต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกระดบัน้อยให้มีคา่น า้หนกั 2 คะแนน 

  ระดบั 1   หมายถึง        มีความส าคญัต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกระดบัน้อยท่ีสดุให้มีคา่น า้หนกั 1 คะแนน 

  โดยในการวิเคราะห์ให้ถือว่า ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้จากการตอบแบบสอบถาม
ของผู้ ตอบแบบสอบถามตกอยู่ในช่วงความส าคัญระดับใดก็แสดงว่า ตัวแปรนัน้มีระดับ             
ความส าคัญตามสภาพท่ีเป็นจริงแบบนัน้ โดยผู้ วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ตาม
แนวคดิของเบสท์ (Best) 5   
 5. น าแบบสอบถามเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
แก้ไขตามค าแนะน า 
 6. ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ
จ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) ด้วยวิธีการหาคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ซึ่งใช้เกณฑ์ในการพิจารณาท่ี
มีคา่มากกวา่ 0.6 ขึน้ไป 
 7. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือการวิจัย โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้       
(Try out) กับโรงเรียนคาทอลิกจ านวน 8 แห่ง ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยมีจ านวนผู้ ให้ข้อมูล
โรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร 1 คน (ต าแหน่งผู้ รับใบอนญุาต หรือผู้จัดการ หรือ
ผู้ อ านวยการโรงเรียนท่ีท าหน้าท่ีบริหารจัดการโรงเรียนโดยตรง 2)  ตัวแทนคณะกรรมการ
วิชาการ (ท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก) 1 คน 3)ครูหวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล 
1 คน และ 4) ตวัแทนกรรมการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 1 คน รวมทัง้สิน้ 32 คน แล้วน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น(Reliability) ของแบบสอบถามด้วยการค านวณค่า

                                                           

 5 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1997), 263. 
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สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient)  ด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha coefficient)6  ซึง่ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.980 
 8. น าแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรมข้อมลูการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัมีการด าเนินงาน ดงัตอ่ไปนี ้
 1.  ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือออก
หนังสือขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญในการประชุมกลุ่ม (Connoisseurship) พิจารณา
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 2. ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้ เช่ียวชาญ ในการตรวจสอบเคร่ืองมือการวิจยั 
 3. ผู้วิจยัท าหนงัสือถึงภาควิชาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลยัศิลปากร เพ่ือออก
หนงัสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน ในการทดลองเคร่ืองมือการวิจยั (Try out) แล้ว
ผู้วิจยัด าเนินการสง่แบบสอบและเก็บแบบสอบถามคืนด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ 
 4. ผู้วิจยัท าหนงัสือค าร้องถึงบณัฑิตวิทยาลยั ผ่านทางภาควิชาการบริหารการศกึษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือออกหนังสือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง            
เพ่ือด าเนินการเก็บข้อมูล แล้วผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยส่งแบบสอบถามถึงผู้ บริหาร
โรงเรียนทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง และขอให้โรงเรียนส่งแบบสอบถามคืนแก่ผู้ วิจยัทาง
ไปรษณีย์ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิจัย ผู้ วิจยัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป
วิเคราะห์ข้อมลูตา่งๆ ดงันี ้ 
 1.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  สงัเคราะห์เป็นตวัแปรโดย 
ใช้การวิเคราะห์และสงัเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis and Content Synthesis) 
 2.  การวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ประกอบด้วย 

                                                           

6 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Test, 4th ed. (New York: 
Harper&Row, 1984), 126. 
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  2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูลใช้ค่าความถ่ี (Frequencies)   
และคา่ร้อยละ (Percentage) 
  2.2 การวเิคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของตวัแปร
จากข้อมลูคา่มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean : x )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : S.D.)โดยน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การวิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)7 
ดงันี ้ 
  คา่มชัฌิมเลขคณิต  4.50 – 5.00 หมายถึง ความส าคญัของตวัแปรนัน้อยู่ในระดบั 
มากท่ีสดุ 
  คา่มชัฌิมเลขคณิต  3.50 – 4.49 หมายถึง ความส าคญัของตวัแปรนัน้อยู่ในระดบั 
มาก 
  คา่มชัฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49 หมายถึง ความส าคญัของตวัแปรนัน้อยู่ในระดบั 
ปานกลาง 
  คา่มชัฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49 หมายถึง ความส าคญัของตวัแปรนัน้อยู่ในระดบั 
น้อย 
  คา่มชัฌิมเลขคณิต  1.00 - 1.49 หมายถึง ความส าคญัของตวัแปรนัน้อยู่ในระดบั 
น้อยท่ีสดุ 
  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
ใช้การวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลปัจจยัด้วยดชันีความสอดคล้อง โดยใช้สถิติดงันี ้
คา่สถิติไคสแควร์ (Chi-Square Statistics: 2) คา่ไคสแควร์สมัพทัธ์ (Relative Chi-Square: 


2/df ) ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index :GFI) ดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of fit Index: CFI) คา่รากของคา่เฉล่ียก าลงัสอง
ของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (Standardized Root Mean Square Residual: Standardized 
RMR) และค่ารากของค่าเฉล่ียก าลังสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ(Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) และตรวจสอบความเท่ียงโดยพิจารณานยัส าคญั
ของน า้หนกัองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardized Factor Loading) ค่าความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน (Standard Error: SE) สถิตทิดสอบ T-test และคา่ความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกต
ได้ท่ีอธิบายได้ด้วยความแปรปรวนของตวัแปรแฝง (Squared Multiple Correlations: SMC)  

                                                           

7 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1997), 263. 
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  2.4 การยืนยันแนวทางการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก ใช้แบบสอบถามและการสนทนากลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ (Focus Group 
Discussion) วิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis)  
 

สรุป 

 การวิจยัเร่ือง การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก และ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก โดยการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis) เพ่ือสรุป
เนือ้หาและยืนยนัโดยกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 หลงัจากนัน้เป็นการ
วิจยัเพ่ือให้ได้วตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 ด้วยวิธีวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง คือ โรงเรียนคาทอลิก
สังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย จ านวน 103 โรงเรียน โดยได้มาด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่ง
ประเภท (Stratified  Random Sampling) ในแตล่ะสงัฆมณฑลตามสดัส่วน ผู้ ให้ข้อมลูโรงเรียน
ละ 4 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร ตวัแทนคณะกรรมการวิชาการท่ีเก่ียวข้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก หวัหน้ากลุ่มงานจิตตาภิบาล และตวัแทนคณะกรรมการสถานศึกษานิติบุคคล รวม 
412 คน เคร่ืองมือท่ีใช้เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างเป็นแบบสอบถาม (Opinionnaires) 
แล้วน าข้อมูลท่ีได้รับมาท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้
ประกอบด้วย คา่ความถ่ี (Frequencies) คา่ร้อยละ (percentage : %) คา่มชัฌิมเลขคณิต (Arithmetic 
Mean : x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) การวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA) ส่วนการยืนยนัแนวทางการพฒันาคณุภาพ
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มาจากแบบสอบถามและการ
สนทนากลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิ (Focus Group Discussion)ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content 
Analysis)  
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิก 2) แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก โดยใช้โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลในประเทศไทยเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of 
analysis) โดยผู้ วิจยัได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์และน าเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูลแบ่งออกเป็น   
2 ตอน ดงันี ้
 ตอนที่ 1 การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  
  1.1 การสงัเคราะห์ตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาจากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
  1.2 การสังเคราะห์ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา จากการประชุมกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ
(Connoisseurship) เป็นองค์ประกอบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
 ตอนที่  2   แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
คาทอลิก 
  2.1 การวิเคราะห์สถานภาพทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
  2.2 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญของตัวแปรแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  
  2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
  2.4 แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์คาทอลิก 
  2.5 การยืนยันแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม        
อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกด้วยผู้ทรงคณุวฒุิ 
 ผลการวิเคราะห์ สรุปรายละเอียดการวิเคราะห์ข้อมลู มีดงันี ้

 ตอนที่ 1 องค์ประกอบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก  

 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการสงัเคราะห์ข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และข้อมูลจากการประชุมกลุ่มผู้ เ ช่ียวชาญ 
(Connoisseurship) เพ่ือให้ได้องค์ประกอบตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้
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 1.1 การสังเคราะห์ตัวแปรจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก ท่ีน ามาสงัเคราะห์ประกอบด้วย 

  1.1.1 ค าแถลงของสภาพระสังคายนาวาติกันท่ีสองเร่ืองการศึกษาแบบคริสต์ 
(Declaration of Christian Education) ประกาศปี ค.ศ. 1965  โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ี
ปรากฎตารางท่ี 2 ข้อ 1 
  1.1.2 สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for 
Catholic Education) เร่ือง โรงเรียนคาทอลิก (The Catholic School) ประกาศปี ค.ศ. 1977 
โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ีปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 2 
  1.1.3 สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for 
Catholic Education) เร่ือง ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยานยืนยนัความเช่ือ (Lay Catholic 
in Schools: Witnessed to Faith) ประกาศปี ค.ศ. 1982 โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ี
ปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 3 
  1.1.4 สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for 
Catholic Education) เร่ือง มิติด้านศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The Religious 
Dimension of Education in a Catholic School) ประกาศปี ค.ศ. 1988 โดยสงัเคราะห์เป็นตวั
แปรตามท่ีปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 4  
  1.1.5 สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for 
Catholic Education) เร่ือง โรงเรียนคาทอลิกสู่สหสัวรรษท่ีสาม (The Catholic School on the 
Threshold of the Third Millennium) ประกาศปี ค.ศ. 1997 โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ี
ปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 5 
  1.1.6 สมณสาสน์ของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for 
Catholic Education) เร่ือง นกับวชและพนัธกิจในโรงเรียน (Consecrated Persons and their 
Mission in Schools) ประกาศปี ค.ศ. 2002 โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ีปรากฎ ในตารางท่ี 
2 ข้อ 6 
  1.1.7 แนวคิดในด้านการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกลิกในประเทศไทยตาม   
อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก โดยศกึษางานวิจยัระดบัดษุฎีบณัฑิตของ บาทหลวง ดร.สริุนทร์ 
จารย์อปุการะ โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ีปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 7 
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  1.1.8 แนวความคิดการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกของสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแห่งประเทศไทย ตามแผนอภิบาล ค.ศ. 2010 – 2015 ได้แก่ แผนงานของสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เอกสารก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
ปี ค.ศ. 2012-2015 และเอกสารก้าวต่อไปด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ค.ศ. 2014 โดย
สงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ีปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 8 
  1.1.9 แนวคิดการจดัการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย ได้แก่ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 และ มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขึน้พืน้ฐาน  โดยสงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ี
ปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 9 
  1.1.10 แนวคิดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ วิถี
สร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี 21 แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล และ
คู่มือการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ตลอดจนเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย
สงัเคราะห์เป็นตวัแปรตามท่ีปรากฎ ในตารางท่ี 2 ข้อ 10 
 จากการวิเคราะห์เอกสาร ได้ตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก           
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ดงัปรากฏในตารางท่ี  2 

ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 โรงเรียนคาทอลิกมีพระเยซูคริสต์เจ้าเป็น
ฐานของกิจกรรมทางด้านการศกึษา  

          

2 โรงเรียนคาทอลิกเป็นเคร่ืองมืออภิบาล
และประกาศขา่วดีของพระศาสนจกัร 

          

3 โรงเรียนคาทอลิกร่วมมือและมี
ความสมัพนัธ์กบัพระศาสนจกัรคาทอลิก 

          

4 โรงเรียนคาทอลิกพฒันาตวับคุคลทัง้ครบ
หรือทกุมิต ิ(ร่างกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์ สงัคม จิตวิญญาณ) 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 นกัเรียนรู้จกัดแูลสขุภาพ สขุนิสยัและ
ออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ 

       
   

6 นกัเรียนมีน า้หนกั ส่วนสงู และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

          

7 นกัเรียน ไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์
จากสิ่งเสพตดิและสิ่งมอมเมา หลีกเล่ียง
สภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั 
และอบุตัเิหต ุ รวมทัง้ปัญหาทางเพศ          

          

8 โรงเรียนคาทอลิกบรูณาการคณุคา่
พระวรสารในการจดัการเรียนการสอน
ทกุรายวิชา  

          

9 โรงเรียนคาทอลิกจดัการสอนจริยธรรม/
จริยศาสตร์ อาศยัคณุคา่พระวรสาร  

          

10 มีการทบทวน/ ก าหนดวิสยัทศัน์ จดัท า
แผนพฒันาและแผนปฏิบตังิานของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียนคาทอลิก 

          

11 มีการจดัท าแผนงานอภิบาล โดยสอน  
ค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศกึษา 
และให้มีบคุลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมี
คณุภาพในสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

          

12 มีการบรูณาการคณุคา่พระวรสารในการ
จดัการเรียนการสอนในทกุกลุม่สาระฯ 
พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุอย่าง
เหมาะสม 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13 มีการจดัให้ผู้บริหาร/ ครู/ บคุลากร/ 
ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมอยา่งตอ่เน่ือง
ในเร่ืองคณุคา่การศกึษาคาทอลิกและ
ความหมายของชมุชนการศกึษา 
(Educational Community) 

          

14 โรงเรียนคาทอลิกจดัให้มีฝ่ายจิตตาภิบาล
ในสถานศกึษา 

          

15 มีการประสานความร่วมมือระหวา่งบ้าน 
วดั โรงเรียนและชมุชน เพ่ือพฒันาการ
จดัการศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

          

16 มีการสร้างบรรยากาศโรงเรียนตาม     
จิตตารมณ์พระวรสาร โดยมีความรัก 
และอิสรภาพเป็นพืน้ฐาน 

          

17 มีการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย
โรงเรียนของสภาฯ ในการช่วยเหลือและ
แบง่ปันพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

          

18 มีการสร้างความพร้อมในการอยูร่่วมกนั
อยา่งยตุธิรรมและสนัต ิ เคารพในความ
แตกตา่งด้านเชือ้ชาติศาสนาและ
วฒันธรรม 

          

19 ชว่ยเหลือและจดัการศกึษาให้แก่นกัเรียน
ท่ีรอโอกาสในรูปของทนุการศกึษาหรือ
ลดคา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 โรงเรียนมีบรรยากาศท่ีอบอุน่เหมือนบ้าน
โดยมีแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่เสริมสตปัิญญา
และมิตทิางจิตวิญญาณ 

          

21 โรงเรียนคาทอลิกใช้เทคโนโลยีและการ
ส่ือสารอยา่งถกูต้องและสง่เสริมการ
เรียนรู้  

          

22 
 

การมีสถานศกึษาเครือข่าย ทัง้ในระดบั
ท้องถ่ิน ภมูิภาค ประเทศและระหวา่ง
ประเทศ 

          

23 นกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียน
เรียนรู้กบับคุคลอ่ืนทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

          

24 มีการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์และทรัพยากรระหวา่ง
เครือข่ายร่วมพฒันา 

          

25 คณะกรรมการสถานศกึษาฯรู้และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด โดยด าเนิน
ตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

          

26 คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง 
ครู และผู้บริหารร่วมกนัท าแผนพฒันา
โรงเรียนและแผนปฏิบตังิานตาม        
อตัลกัษณ์และพนัธกิจของโรงเรียน
คาทอลิก 

          

27 โรงเรียนคาทอลิกใช้วิธีการสอนเน้นการ
คดิวิเคราะห์และไตร่ตรอง 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28 โรงเรียนคาทอลิกสอนให้นกัเรียนได้รับ
ความรู้ ค้นพบความจริง เข้าใจคณุคา่
ความจริง  

          

29 โรงเรียนคาทอลิกพฒันานกัเรียนเป็น
รายบคุคล โดยเน้นนกัเรียนเป็น
ศนูย์กลาง  

          

30 โรงเรียนคาทอลิกให้นกัเรียนมีสว่นร่วม
ในกระบวนการเรียนการสอน 

          

31 มีการจดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนไปสูค่วามจริง 
ความดี ความงาม บนพืน้ฐานของการ
วิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็น
ทางสงัคม โดยบรูณาการกบัคณุคา่ 
พระวรสารและชีวิต  

          

32 หลกัสตูรของสถานศกึษามีความ
เหมาะสมและสอนทกัษะอาชีพท่ี
สอดคล้องกบัความต้องการท้องถ่ิน 

          

33 มีการจดัให้มีการเรียนวิชาค าสอน 
คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษา
อยา่งเพียงพอเพ่ือประโยชน์ตอ่การเข้าใจ
คณุคา่ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต 

          

34 มีการจดัรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลาย
ให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ 

          

35 มีการจดัหลกัสตูรทางเลือกเทียบเคียง
มาตรฐานสากล เชน่ English Program,  
Mini English Program, International 
English Program, และหลกัสตูรเฉพาะ
ทางอ่ืนๆ  
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

36 โรงเรียนคาทอลิกมีการการบณูาการ
วฒันธรรมกบัความเช่ือ  

          

37 โรงเรียนคาทอลิกมีการบรูณาการความ
เช่ือกบัชีวิต  

          

38 โรงเรียนคาทอลิกมีการบรูณาการความรู้
หรือเหตผุลเข้ากบัความเช่ือ  

          

39 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วม
ในการวางแผน ด าเนินการ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  

          

40 มีการสนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการ
เรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงใน
ลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง 

          

41 มีการเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ทัง้ Head Heart Health Hand  เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็นองค์รวม  

          

42 มีการน าผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่
เรียนรู้ตา่งๆ มาชว่ยในกระบวนการเรียน
การสอน 

          

43 มีการวิเคราะห์ในจดุอ่อนจดุแข็งของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคลเพื่อวางแผนใน
การพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 

          

 44 มีการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง
การบูรณาการคุณค่าพระวรสารสูสาระ
การเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ  
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

45 มีการปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพิ่มวิชา
มาตรฐานสากล เชน่ ทฤษฎีการเรียนรู้ 
การเขียนเรียงความขัน้สงู และการสร้าง
โครงงาน ฯลฯ 

          

46 มีการปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน 
โดยเพิ่มเตมิเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ให้แก่นกัเรียนมากขึน้ 

          

47 สนบัสนนุให้ครูใช้วิธีการสอนท่ี
หลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
แตกตา่งและความสนใจของแตล่ะคน 

          

 48 มีการใช้การประเมินจากสอบข้อเขียน 
สอบปากเปล่า สอบสมัภาษณ์  โดย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกบั
โรงเรียนตา่งๆ  ได้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

          

49 มีการนิเทศภายใน ก ากบั ตดิตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

          

50 นกัเรียนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกท่ี
ก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร 

          

51 นกัเรียนมีความรักในความดี เคารพใน
คณุคา่และศกัดิ์ศรีของตนเองและผู้ อ่ืน 
เป็นบคุคลเพื่อผู้ อ่ืน เสียสละ มีน า้ใจ 

          

52 นกัเรียนมีความเมตตา เป็นบคุคลท่ีมี
น า้ใจ พร้อมแบง่ปันและชว่ยเหลือผู้ อ่ืน
โดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน   
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

53 นกัเรียนมีจิตใจเป็นผู้ รักและรับใช้  เจริญ
ชีวิตให้ความส าคญักบัสว่นรวม 
ชว่ยเหลือคนยากจนและผู้ ท่ีออ่นแอกวา่ 

          

54 นกัเรียนมีความซ่ือตรง ด ารงตรงอยูใ่น
ความจริง แสวงหาความจริงรู้จกัผิดชอบ
ชัว่ดี และให้คณุคา่สิ่งตา่งๆ อยา่งถกูต้อง 

          

55 นกัเรียนมีความซ่ือสตัย์  กล้าหาญ
กระท าในสิ่งท่ีถกูต้องเท่ียงตรง จริงใจ มี
สจัจะโปร่งใส ไมค่ดโกงและไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน 

          

56 นกัเรียนมีความกตญัญรูู้คณุ ตอ่พระเจ้า
องค์แหง่ความดีสงูสดุ นบนอบ เคารพ 
เช่ือฟังให้เกียรติบิดามารดา ผู้ มีพระคณุ 
และแผน่ดนิถ่ินเกิด 

          

57 นกัเรียนมีความพอเพียง มีชีวิตท่ีเรียบ
ง่าย รู้จกัประหยดัอดออม พอใจในสิ่งท่ี
ตนเองมี 

          

58 นกัเรียนมีภมูิคุ้มกนั เฉลียวฉลาด 
แสวงหาความรู้รอบตวัอยูเ่สมอ พร้อม
ยอมรับการเปล่ียนแปลง  

          

59 นกัเรียนมุง่สูค่วามเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยู่
เสมอ มุง่พฒันาตนเองอยา่งเตม็ตาม
ศกัยภาพของตน 

          

60 นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน แสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรู้และ
ส่ือตา่งๆ รอบตวัเรา 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

61 นกัเรียนมีทกัษะในการอ่าน การฟัง การด ู   
การพดู และการเขียน พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม 
เพ่ือน ามาไตร่ตรอง  อนัจะน าไปสูภ่มูิ
ปัญญาท่ีสามารถใช้ในการเจริญชีวิต 

          

62 นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้ อ่ืนอยา่งเปิดใจ เข้าใจถึงพระพร
ของพระเจ้าท่ีมาถึงเราผา่นทางบคุคลอ่ืน 

          

63 นกัเรียนรู้เท่าทนั และตระหนกัถึงคณุคา่
ของเทคโนโลยี สามารถน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ผลงานท่ีสร้างสรรค์ 
การส่ือสาร และน าเสนอ ทัง้ในระดบั
ชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาตไิด้ 

          

64 นกัเรียนได้คะแนนจากผลการทดสอบสงู
กวา่คะแนนเฉล่ียระดบัชาต/ิ เขตพืน้ท่ี/ 
ระดบัสถานศกึษา จาก 8 กลุ่มสาระ 

          

65 นกัเรียนมีความสามารถ ความถนดั
เฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถ
แขง่ขนัในระดบันานาชาตไิด้ 

          

66 นกัเรียนมีทกัษะสามารถใช้ภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ/ ภาษาอาเซียน ในการ
ส่ือสารได้เป็นอยา่งดี  

          

67 นกัเรียนมีความรู้เท่าทนัสภาวการณ์โลก 
สามารถประเมิน แสวงหา สงัเคราะห์ ใช้
ข้อมลูขา่วสารจากเทคโนโลยีได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

          

68 นกัเรียนมีทกัษะด้านอาชีพ มีเจตคตท่ีิดี
ตอ่การท างาน โดยถือว่าเป็นการปฏิบตัิ
ธรรมและร่วมมือกบัพระเจ้าในการ
พฒันาโลก 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

69 นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
เคารพและให้เกียรตผิู้ อ่ืน พยายามสร้าง
สงัคมแหง่สนัต ิ มีความเสียสละไมเ่ห็น
แก่ตวั 

          

70 นกัเรียนมีการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย ด าเนินตามแผน มีความเพียร
อดทน และเรียนรู้ท่ีจะพฒันางานของตน
อยูเ่สมอ 

          

71 นกัเรียนมีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้
พืน้ฐาน สามารถวิเคราะห์ผลได้ผลเสีย
นโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิต
ประชาชนได้ 

          

72 โรงเรียนเปิดต้อนรับโดยเฉพาะส าหรับผู้
รอโอกาส/ โรงเรียนคาทอลิกชว่ยเหลือ
และจดัการศกึษาให้แก่ผู้รอโอกาส  

          

73 โรงเรียนสง่เสริมการอยูร่่วมกนัอยา่งสนัต ิ
ทา่มกลางความแตกตา่งเชือ้ชาต ิศาสนา 
และวฒันธรรม  

          

74 โรงเรียนใช้หลกัการคณุคา่พระวรสาร
เพ่ือให้นกัเรียนเข้าใจในหลกัธรรมศาสนา  

          

75 โรงเรียนยึดหลกัการท างานอยา่งมือ
อาชีพของครูด้วยความรักตอ่นกัเรียน  

          

76 โรงเรียนมีบรรยากาศอิสรภาพและความ
รักตามจิตตารมณ์พระวรสาร  

          

77 โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมทางกายภาพท่ี
อบอุน่เสมือนบ้าน   
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

78 โรงเรียนมีภมูิทศัน์สะอาด สงบ ร่มร่ืน 
และเป็นแหลง่เรียนรู้ทางสติปัญญาและ
จิตวิญญาณ  

          

79 มีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียน
มัน่คง สะอาดปลอดภยั มีสิ่งอ านวย
ความสะดวกเพียงพอ ปลอดภยั และอยู่
ในสภาพใช้การได้ดี  

          

80 มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ (Resource 
Center) มีส่ือเพียงพอ ทนัสมยั สง่เสริม
การเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

          

81 มีห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัตมีิเดีย 
(Electronic Multi Media Classroom) 
ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตามกลุม่
สาระอยา่งเพียงพอ 

          

82 มีโครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู
เช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ีของโรงเรียน 

          

83 มีการจดับรรยากาศแหง่ความรัก ความ
อบอุน่เสมือนบ้าน เพ่ือสร้างความรู้สกึท่ี
ดีในการศกึษาอบรม 

          

84 มีการจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ 
เพ่ือเน้นไตร่ตรองและการภาวนา เพ่ือ
สามารถค้นพบความจริงท่ีอยูห่ลงัศาสตร์
แขนงตา่งๆ ได้ 

          

85 การมุง่เน้นบทบาทฝ่ายจิตตาภิบาลท่ีมี
หน้าท่ีในการพฒันาร่างกาย จิตใจและ
จิตวิญญาณ อนัเป็นการพฒันามนษุย์ท่ี
ส าคญั 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

86 มีขนาดชัน้เรียนทีเหมาะสมโดยเฉล่ีย
อตัราสว่นครู 1 คนตอ่นกัเรียน 20 คน 

          

87 สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ตอ่
การจดัการศกึษาท่ีพฒันาทกัษะด้าน
อาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 

          

88 ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และ
ความคดิริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน 
โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิ
งานตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

          

89 ผู้บริหารใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพแบบมี
สว่นร่วม โดยใช้ข้อมลูผลประเมินและ
การวิจยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหาร
จดัการ โดยสามารถระบตุวับง่ชีท่ี้ชดัเจน 

          

90 ผู้บริหารสามารถบริหารจดัการการศกึษา
ให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตักิาร 

          

91 ผู้บริหารมีประสบการณ์ อบรม 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบันานาชาตพิร้อม
พฒันาศกัยภาพเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 

          

92 ผู้บริหารมีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ พร้อมทัง้เอา
ใจใสก่ารจดัการศกึษาอยา่งเตม็เวลาและ
เตม็ศกัยภาพ 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

93 ผู้บริหารพฒันาทกัษะบคุลากร และหา
แนวทางปฏิบตังิาน เพ่ือให้การ
ปฏิบตังิานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้
ไว้  

          

94 ผู้บริหารตระหนกัในมิติด้านจิต
วิญญาณ โดยร่วมมือกบันกัเรียน 
ผู้ปกครอง และชมุชน จดัการศกึษาโดย
มีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเตม็
ตามศกัยภาพ 

          

95 ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกบัครูและ
บคุลากรทางการศกึษา ในการจดั
การศกึษาท่ีเช่ือมโยงคณุคา่พระวรสาร
ให้บรูณการกบัวิชาการตา่งๆ  

          

96 มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาของ
สถานศกึษาสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

          

97 มีการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน 
และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องร่วมในการวาง
แผนการจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ 

          

98 มีการก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพงึ
ประสงค์ของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

          

99 มีการจดัท าและด าเนินการตาม
แผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาท่ีมุง่พฒันาคณุภาพตาม
มาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100 มีการก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลใน
โครงสร้างการบริหารและพฒันา
บคุคลากรในด้านนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

          

101 มีการนิเทศประเมินคณุภาพภายใน 
ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างตอ่เน่ือง 

          

102 มีการบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ
(Quality System Management) ตาม
มาตรฐานสากล  และเน้นการมีสว่น
ร่วมของทกุฝ่าย 

          

103 มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้
สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือ
พฒันาคณุภาพสถานศกึษา 

           

104 มีการจดัระบบการจดัการความรู้ (KM) 
และน าวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ (Best 
Practices) มาใช้ในการบริหารจดัการฯ 
ด้านตา่งๆ 

          

105 มีการวางแผนด้านงบประมาณเพื่อ
กระจายสูก่ลุม่งานตา่งๆ อย่างพอเพียง
เพ่ือการด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ 

          

106 มีการระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์ตอ่
การพฒันาด้านการศกึษา และมีระบบ
การบริหารจดัการได้อย่างคล่องตวัและ
เกิดประโยชน์สงูสดุ 

          

107 มีการติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ  โดยยึดหลกัความคุ้มคา่ 
ท่ีมุง่ผลท่ีเกิดแก่ผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

108 มีการจดัทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนท่ี
ขาดแคลน และมีระบบการกระจาย
ทนุการศกึษา อยา่งทัว่ถึงและยตุธิรรม 

          

109 มีการจดัระบบการตรวจสอบบญัชี
ข้อก าหนดตราสารจดัตัง้นิติบคุคล
โรงเรียนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

          

110 มีการจดัเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา 
และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ โดยยึดหลกั
ความยตุธิรรมและเมตตาธรรม 

          

111 มีการจดัระบบการพฒันาบคุลากรใน
ด้านชีวิตจิต กระแสเรียก จิตวิญญาณ
และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

          

112 มีการเตรียมบคุลากรอยา่งเป็นระบบ
เพ่ือพฒันาคณุภาพทัง้ด้านจิตใจและ
ความรู้ในวิชาการ 

          

113 บคุลากรได้รับสวสัดกิารและคา่ตอบแทน 
ปรับเล่ือนเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์ท่ี
เหมาะสมยตุธิรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

          

114 มีการสร้างขวญัและก าลงัใจในการ
ท างานให้กบับคุลากรทัง้ด้านวตัถแุละ
จิตใจเป็นไปตามหลกัการอภิบาลครู 

          

115 มีการบริหารด้านบคุลากรอย่างมีอิสระ
และคลอ่งตวั โดยสามารถก าหนด
อตัราก าลงัสรรหา บรรจ ุจดัจ้าง สง่เสริม 
และพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

116 มีการก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงาน
แก่บคุลากรอยา่งเหมาะสม และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

          

117 ฝ่ายจิตตาภิบาลมีนกัจิตวิทยาชว่ยให้
ค าแนะน า  แก้ไขปัญหาแก่นกัเรียนทัง้
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 

          

118 มีการประเมินความพงึพอใจของ
ผู้ปกครองและชมุชนตอ่การจดั
การศกึษาแบบคาทอลิกของโรงเรียน 

          

119 โรงเรียนมีส่ือการเรียนการสอน
เหมาะสม ทนัสมยั พอเพียงตอ่การ
จดัการเรียนการสอน  

          

120 มีการสร้างและพฒันาแหลง่การเรียนรู้
ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์
จากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา 

          

121 เน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน 
เชน่ สถานท่ีส าคญั วฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 

          

122 ห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี
เพ่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
และการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

          

123 มีการใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือใน      
การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
แหง่อนาคตในศตวรรษท่ี 21 

          

124 โรงเรียนมีการก าหนดเป้าหมาย
การศกึษาตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก  
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

125 สมาชิกทกุคนในโรงเรียนคาทอลิก
ด าเนินชีวิตประจ าวนัเป็นประจกัษ์
พยานถึงคณุคา่พระวรสาร  

          

126 ความสมัพนัธ์ของสมาชิกในโรงเรียน
คาทอลิกมีพืน้ฐานในอิสรภาพและ
ความรักตามจิตตารมณ์พระวรสาร  

          

127 ความสมัพนัธ์ระหวา่งครู นกัเรียน 
ผู้ปกครองโรงเรียนมีพืน้ฐานในอิสรภาพ
และความรักตามจิตตารมณ์พระวรสาร  

          

128 ครูให้การอภิบาลนกัเรียนโดย สอน
เหมาะสมกบันกัเรียนแตล่ะคน ให้
ก าลงัใจ กระตุ้นเตือน ให้ ค าแนะน า 
ชว่ยเหลือ ตกัเตือนอยา่งมิตร ภาวนา
ให้เดก็ มีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัเดก็ 

          

129 มีการพฒันาครูและบคุลากรท่ีบรรจุ
ใหมใ่ห้มีความรู้ความเข้าใจในการจดั
การศกึษาคาทอลิก 

          

130 มีการพฒันาครูทกุคนให้มีความรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ในการบรูณการ
คณุคา่พระวรสารในทกุรายวิชา 

          

131 มีการสง่เสริมครูและบคุลากรทกุคนให้
ยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา และมี
หลกัในการเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

          

132 ครูมีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการเฉพาะ
ด้าน สามารถแก้ปัญหาและมีความคิด
เชิงวิพากษ์ตอ่สถานการณ์รอบตวั 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

133 ครูมีทกัษะความสามารถในการใช้ส่ือ 
ต าราเรียนภาษาตา่งประเทศ พร้อมทัง้
สามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ใน
การจดัการเรียนการสอนและวดัผล
ประเมินผลได้ 

          

134 ครูมีการก าหนดเป้าหมายเชิงคณุภาพ
ผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพงึ
ประสงค์ 

          

135 ครูมีการคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นราย 
บคุคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนการ
จดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของ
ผู้ เรียน 

          

136 ครูออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคล
โดยมุง่พฒันาผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ 

          

137 ครูมีการวดัและประเมินผลผู้ เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาสร้าง
แนวทางในการพฒันาผู้ เรียน 

          

138 ครูให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไข
ปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนรู้
และคณุภาพชีวิต 

          

139 ครูมีการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนและน า
ผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้เพ่ือปรับ
การเรียนการสอนของตนอย่างตอ่เน่ือง 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

140 ครูประพฤตปิฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี     
และเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

          

141 ครูสามารถท างานเป็นหมู่คณะร่วมกบั
ผู้ อ่ืนและชมุชน เสียสละ สามคัคีและ
เป็นหนึง่เดียวกนั 

          

142 ครูได้รับการพฒันาอย่างตอ่เน่ืองใน
ด้านทกัษะการสอนทัง้ในด้านวิชาการ
และด้านคณุธรรมจริยธรรม 

          

143 นกัเรียนตระหนกัในศกัยภาพท่ีจะรัก
และรับใช้ผู้ อ่ืน  โดยเห็นคณุคา่ของ
ตนเองในฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็น
ภาพลกัษณ์ของพระเจ้า 

          

144 นกัเรียนมีความมัน่ใจ กล้าแสดงออก
อยา่งเหมาะสมและให้เกียรติผู้ อ่ืน 

          

145 นกัเรียนร่าเริงแจม่ใส มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ี
ดีตอ่เพ่ือน  ครู  และผู้ อ่ืน   

          

146 นกัเรียนเข้าใจถึงความงามอนัเป็นมิติ
ของสจัธรรมและซาบซึง้ในสนุทรียศาสตร์
เพ่ือค้นพบคณุคา่ความดีงามของ   
พระเจ้าผา่นทางผลงานเหลา่นี ้

          

147 นกัเรียนมีความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมด้านศลิปะ โดยส านึกวา่เป็น
ของประทานจากพระเจ้า 

          

148 นกัเรียนมีความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรมด้านดนตรี/ นาฏศลิป์  

          

149 นกัเรียนมีความสนใจและเข้าร่วม
กิจกรรม  ด้านกีฬา/ นนัทนาการ 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

150 นกัเรียนสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ศลิปวฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงาม
ของไทยและท้องถ่ิน     

          

151 โรงเรียนมีบรรยากาศของการภาวนา            
152 โรงเรียนคาทอลิกให้ความร่วมมือ

ระหวา่งบ้าน วดั โรงเรียน และชมุชน  
          

153 โรงเรียนคาทอลิกให้โอกาส ผู้ปกครอง 
ชมุชน ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ร่วมจดัการ
เรียนรู้  

          

154 หลกัสตูรโรงเรียนคาทอลิกบรูณาการ
องค์ความรู้และคณุคา่ขององค์ความรู้
เข้ากบัคณุคา่พระวรสาร  

          

155 นกัเรียนโรงเรียนมีสว่นร่วมในการ
จดัการบริหารโรงเรียน 

          

156 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการจดักิจกรรม
สง่เสริมการเรียนรู้และการพฒันา
คณุธรรมจริยธรรม  

          

157 นกัเรียนมีคณุลกัษณะตามคณุคา่
พระวรสาร  รักเคารพตอ่ทกุชีวิต  ให้
ความส าคญักบัความยตุธิรรม สนัตสิขุ 
อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

          

158 นกัเรียนมีความซ่ือสตัย์สจุริต กตญัญู
กตเวทีเมตตาโอบอ้อมอารี 
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ ไมเ่ห็นแก่ตวั  

          

159 นกัเรียนมีความประหยดั และใช้
ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ ชว่ยกนัดแูล
รักษาทรัพยากรท่ีพระประทานให้   
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

160 นกัเรียนปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ตอ่
สว่นรวมมีจิตอาสา มีความเมตตา
สงสารผู้อยูใ่นภาวะล าบาก   

          

161 นกัเรียนมีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่
ตนเองและสงัคม  

          

162 นกัเรียนมีความคดิสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  
และใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ 

          

163 นกัเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและ
ตระหนกัถึงความหลากหลายด้านของ
วฒันธรรม ประเพณีนานาชาต ิและ
ยอมรับการความแตกตา่ง 

          

164 นกัเรียนสามารถสร้างกิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้และท าโครงงานท่ี
เสนอแนวคดิเพ่ือสาธารณะประโยชน์
ได้ 

          

165 นกัเรียนมีคณุลกัษณะตามคณุคา่
พระวรสาร รักเคารพตอ่ทกุชีวิต  ให้
ความส าคญักบัความยตุธิรรม สนัตสิขุ 
อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

          

166 มีการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศกึษาใน
ด้าน ตา่งๆ ของโรงเรียนอย่างตอ่เน่ือง 
เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพ
การศกึษา 

          

167 มีระบบการวิจยัในชัน้เรียนอยา่ง
สม ่าเสมอเพ่ือสามารถเข้าใจและ
พฒันานกัเรียนได้เป็นรายบคุคล 
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

168 มีการก าหนดมาตรฐานการศกึษาท่ี
สอดคล้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก 

          

169 มีการจดัระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือ
สะดวกในการบริหารจดัการโรงเรียน 

          

170 โรงเรียนมีความร่วมมือกนัในเครือข่าย
การศกึษาคาทอลิกผา่นทางสภา
การศกึษาคาทอลิก  

          

171 โรงเรียนเรียกร้องการสนบัสนนุ
งบประมาณในการจดัการเรียนการ
สอนอยา่งเหมาะสมจากรัฐ 

          

172 โรงเรียนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบั
เจ้าหน้าท่ีบ้านเมือง 

          

173 บดิามารดามีส่วนในการจดัการศกึษา           
174 อาชีพครูเป็นกระแสเรียก           
175 ความสมัพนัธ์ครู นกัเรียนบนพืน้ฐาน

อิสรภาพและความรักตามจิตตารมณ์
พระวรสาร 

          

176 พระศาสนจกัรท้องถ่ินมีสว่นร่วมในการ
จดัการศกึษาของโรงเรียนคาทอลิก 

          

177 นกัเรียนมีสว่นร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงานของโรงเรียน 

          

178 นกัเรียนร่วมมือด้วยอิสรภาพและความ
รักตามจิตตารมณ์พระวรสาร 

          

179 ครูได้รับการอภิบาลอยา่งสม ่าเสมอ           
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ตารางท่ี 2 ตวัแปรท่ีได้จากการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

180 มีการนิเทศประเมินคณุภาพภายใน 
ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างตอ่เน่ือง 

          

   2. การสังเคราะห์ตัวแปรจากการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Connoisseurship) 
  การวิเคราะห์ตวัแปรตวัแปรท่ีได้จากเอกสารของพระศาสนจกัรคาทอลิก การจดัการ
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก การศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาไทย การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class 
Standard School) เป็นตวัแปรสงัเกต (Observed Variable) ท่ีเก่ียวกับการจดัการศกึษาฯ จ านวน 
180 ตวั ผู้ วิจยัน าตวัแปรทัง้หมดเข้าสู่การประชุมกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ (Connoisseurship) จ านวน 5 
ทา่น อนัประกอบด้วย 1) ประธานสภาการศกึษาคาทอลิกฯ 2) ผู้ เช่ียวชาญทางด้าน  อตัลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก 3) ผู้ เช่ียวชาญด้านการจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก 4) ผู้ เช่ียวชาญด้าน
บริหารการศกึษา และ5) ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวิชาการของการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก เพ่ือระบุ
องค์ประกอบของการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก   
   จากความคิดเห็นของการประชุมกลุ่มของผู้ เ ช่ียวชาญ ได้ความคิดเห็นต่อ
องค์ประกอบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 4 
ด้าน  สามารถสรุปความคดิเห็นได้ดงันี ้  
  2.1 ด้านผู้ เรียน ในด้านนีผู้้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า นักเรียนในโรงเรียน
คาทอลิกควรมีคณุธรรมจริยธรรมท่ีมาจากคณุค่าพระวรสารเป็นหลกั มีความรู้ท่ีมีมาตรฐานใน
วิชาการต่างๆ มีนิสยัสนใจและรู้วิธีแสวงหาความรู้ตลอดเวลา มีสุขภาพดีปราศจากโรคและสิ่ง
เสพติด ตลอดจนมีจิตใจท่ีรักในด้านศิลปและสุนทรียภาพ ดงันัน้ในด้านผู้ เรียน ผู้ เช่ียวชาญมี
ความเห็นวา่ควรประกอบด้วย คณุธรรมจริยธรรม ความรู้/ การแสวงหาความรู้/ทกัษะด้านอาชีพ 
สขุภาวะ และสนุทรียภาพ 
  2.2 ด้านการบริหารจัดการ ในด้านนีผู้้ เ ช่ียวชาญมีความคิดเห็นว่า โรงเรียน
คาทอลิกควรมีการบริหารจดัการท่ีมีคณุภาพและมีมาตรฐานเช่นเดียวกบัองค์กรสมยัใหม่ทัว่ไป
มีระบบบริหารเชิงคุณภาพ มีผู้บริหารโรงเรียนท่ีมีความสามารถ เข้าใจและบริหารงานตาม
นโยบายท่ีเป็นไปอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีครูท่ีมีคุณภาพ สามารถสอนความรู้ให้แก่
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นกัเรียนในวิชาการต่างๆ และเจริญชีวิตเป็นแบบอย่างท่ีดี มีปัจจัยพืน้ฐานท่ีเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ ส่ือการเรียนการสอน และห้องสมดุ ตลอดจนการ
จดับรรยากาศโรงเรียนท่ีสง่เสริมการพฒันาในมิตด้ิานจิตวิญญาณ มีเครือขา่ยในการร่วมพฒันา
โรงเรียนทัง้ภาครัฐและเอกชนทัง้ ในระดบัท้องถ่ินและระดบัสากล มีการประสานความร่วมมือ
ของทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันน าพาให้พันธกิจด้านการศึกษาฯประสบผลส าเร็จและมีการวิจัยและ
พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง  เพ่ือทราบสภาพท่ีแท้จริงของโรงเรียนและหาแนวทางในการพฒันาได้ตรง
กบัความเป็นจริง ดงันัน้ในด้านการบริหารจดัการ ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่าควรประกอบด้วย 
คณุภาพผู้บริหาร คณุภาพครู ระบบบริหารจดัการ ปัจจยัพืน้ฐาน เครือข่ายร่วมพฒันาและการ
วิจยัและพฒันา 
  2.3 ด้านการจัดการเรียนการสอน ในด้านนีผู้้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า โรงเรียน
คาทอลิกควรมีหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือการ
พัฒนามนุษย์ทัง้ครบในทุกมิติ มีการจัดวิธีการสอนท่ีหลากหลายตรงกับความต้องการและ
เหมาะสมกับนักเรียนเป็นรายบุคคลท่ีมีความแตกต่าง มีการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ทัง้
ภายในและภายนอกโรงเรียนตลอดจนภมูิปัญญาท้องถ่ิน ดงันัน้ในด้านการจดัการเรียนการสอน 
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่าควรประกอบด้วย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และส่ือและ
แหลง่เรียนรู้ 
  2.4 ด้านคณุลกัษณะเฉพาะ ในด้านนีผู้้ เช่ียวชาญมีความเห็นว่า โรงเรียนคาทอลิก
ควรมีลักษณะเฉพาะของตนเอง เก่ียวกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ท่ีแตกต่างจาก
สถาบนัการศกึษาทัว่ไป อนัเป็นอตัลกัษณ์ของนกัเรียนท่ีเรียนในโรงเรียนคาทอลิก ท่ีมีระบบการ
อบรมท่ีเจริญชีวิตตามคุณค่าพระวรสาร อันประกอบด้วย ความรัก เคารพคุณค่าผู้ อ่ืนและ
ตนเอง เมตตา แบง่ปัน ช่วยเหลือ ซ่ือสตัย์ กล้าหาญ กตญัญ ูพอเพียง เคารพในความแตกต่าง 
และเห็นความส าคัญของส่วนรวม นอกจากนีย้ังมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคาทอลิก ท่ีมีการ
ด าเนินงานกิจกรรมทางด้านการศกึษาท่ีบรูณาการคณุคา่พระวรสารในระบบการเรียนการสอน 
ประสานความร่วมมือกบัทุกฝ่าย ช่วยเหลือผู้ ท่ีรอโอกาสและสร้างบรรยากาศโรงเรียนให้อบอุ่น
เหมือนบ้านท่ีส่งเสริมการพัฒนามิติทางด้านจิตวิญญาณ ดังนัน้ในด้านคุณลักษณะเฉพาะ 
ผู้ เช่ียวชาญมีความเห็นวา่ควรประกอบด้วย อตัลกัษณ์ด้านผู้ เรียนและเอกลกัษณ์สถานศกึษา 
  ด้วยเหตนีุก้ลุ่มผู้ เช่ียวชาญ สามารถสรุปองค์ประกอบเก่ียวกับการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก มีองค์ประกอบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
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  1. องค์ประกอบด้านผู้ เรียน มี 4 องค์ประกอบ 
   1.1 คณุธรรมจริยธรรม 
   1.2 ความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะทางอาชีพ 
   1.3 สขุภาวะ 
   1.4 สนุทรียภาพ 
  2. องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ มี 6 องค์ประกอบ 
   2.1. ผู้บริหาร 
   2.2  ครู 
   2.3  ระบบบริหารจดัการ 
   2.4  ปัจจยัพืน้ฐาน 
   2.5  เครือขา่ยร่วมพฒันา 
   2.6  การวิจยัและพฒันา 
  3. องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนการสอน มี 3 องค์ประกอบ  
   3.1  หลกัสตูร 
   3.2  การจดัการเรียนการสอน 
   3.3  ส่ือและแหลง่เรียนรู้ 
  4. องค์ประกอบด้านด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก มี 2 องค์ประกอบ 
   4.1 อตัลกัษณ์ผู้ เรียน 
   4.2  เอกลกัษณ์สถานศกึษา 
 จากผลสรุปของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกับองค์ประกอบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตั
ลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ผู้ วิจยัสามารถน าผลท่ีได้มาวิเคราะห์หาตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกับแนว
ทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์คาทอลิก  สามารถได้ตวัแปร
แนวทางฯ จ านวนหนึ่ง  โดยผู้ วิจัยได้พยายามน าเนือ้หาท่ีได้มาพิจารณาถึงความซ า้ซ้อน
ใกล้เคียงกันและบูรณาการเข้าด้วยกัน สรุปตวัแปรเพ่ือจัดท าเป็นข้อค าถามแนวทางพัฒนา
คณุภาพการศกึษาฯได้ 150 ข้อ ดงันี ้
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ตารางท่ี 3 ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา       
                คาทอลิก 

ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 
1. แนวทางพฒันาผู้ เรียน 

1.1 การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
1 สอนนกัเรียนให้มีคณุลกัษณะตามคณุคา่พระวรสาร รักเคารพตอ่ทกุชีวิตให้

ความส าคญักบั ความยตุธิรรม สนัตสิขุ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 
2 ฝึกนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์สจุริต  กตญัญกูตเวที  เมตตาโอบอ้อมอารี 

เอือ้เฟือ้เผ่ือแผไ่มเ่ห็นแก่ตวั  
3 ฝึกนกัเรียนให้มีความประหยดั และใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ ชว่ยกนัดแูลรักษา

ทรัพยากรท่ีพระประทานให้   
4 สอนนกัเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม มีจิตอาสา มีความเมตตา

สงสารผู้อยูใ่นภาวะล าบาก   
5 ฝึกนกัเรียนให้มีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม  
6 ฝึกนกัเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  และใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์  
7 สอนนกัเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถึงความหลากหลาย

วฒันธรรม ประเพณีนานาชาต ิและยอมรับความแตกตา่ง 
8 ฝึกนกัเรียนให้สามารถสร้างกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และท าโครงงานท่ีเสนอ

แนวคิดเพ่ือสาธารณะประโยชน์ได้ 

1.2 การพฒันาความรู้/ การสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ 

9 ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอ่าน แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรู้และ
ส่ือตา่งๆ  รอบตวัเรา 

10 ฝึกนกัเรียนให้มีทกัษะในการอา่น ฟัง ด ูพดู เขียน พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม เพ่ือน ามา
ไตร่ตรอง  อนัน าไปสูภ่มูิปัญญาท่ีเรียนรู้เพ่ือชีวิต 

11 สอนนกัเรียนให้สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืนอยา่งเปิดใจ เข้าใจถึง
พระพรของพระเจ้าท่ีมาถึงเราผา่นทางบคุคลอ่ืน 

12 ฝึกนกัเรียนให้รู้เทา่ทนั และตระหนกัถึงคณุคา่ของเทคโนโลยี สามารถน ามาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้างสรรค์ผลงาน ส่ือสาร น าเสนอ ทัง้ในระดบัชมุชน 
ประเทศ และนานาชาตไิด้ 
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ตารางท่ี 3 ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา 
                คาทอลิก (ตอ่) 

 

ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 

13 พฒันานกัเรียนให้ได้คะแนนจากผลการทดสอบสงูกว่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาต/ิ 
เขตพืน้ท่ี/ ระดบัสถานศกึษาจาก 8 กลุม่สาระ 

14 พฒันานกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์ สามารถ
แขง่ขนัในระดบันานาชาตไิด้ 

15 พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ/ ภาษา
อาเซียน ในการส่ือสารได้อย่างดี  

16 ฝึกนกัเรียนให้มีความรู้สภาวการณ์โลก สามารถประเมิน แสวงหา สงัเคราะห์ ใช้
ข้อมลูขา่วสารจากเทคโนโลยีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

17 พฒันานกัเรียนให้มีทกัษะด้านอาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอ่การท างาน  โดยถือว่าเป็น
การปฏิบตัธิรรมและร่วมมือกบัพระเจ้าในการพฒันาโลก 

18 ฝึกนักเรียนให้สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ เคารพให้เกียรติผู้ อ่ืน พยายาม
สร้างสงัคมแหง่สนัต ิ เสียสละไมเ่ห็นแก่ตวั 

19 ฝึกนักเรียนให้มีการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย ด าเนินตามแผน มีความอดทนเพียรพยายาม และเรียนรู้ท่ีจะ
พฒันางานของตนอยูเ่สมอ 

20 สอนนกัเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน ระบปุระเด็นของการก าไร
ขาดทนุ  และนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตประชาชน 

1.3 การพฒันาสขุภาวะ 

21 พฒันานกัเรียนให้มีการพฒันาร่างกายและจิตใจเตม็ตามศกัยภาพของตน                    
ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

22 ฝึกนกัเรียนให้รู้จกัดแูลสขุภาพ สขุนิสยั และออกก าลงักายสม ่าเสมอ  
23 พฒันานกัเรียนให้มีน า้หนกั  สว่นสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
24 สอนนกัเรียนให้ไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพตดิและสิ่งมอมเมา  

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั และอบุตัเิหต ุ รวมทัง้ปัญหาทาง
เพศ          



162 

 

ตารางท่ี 3 ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา  
                คาทอลิก  (ตอ่) 

 

ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 

1.4 การพฒันาสนุทรียภาพ 

25 สอนนกัเรียนให้ตระหนกัในศกัยภาพท่ีจะรักและรับใช้ผู้ อ่ืน  โดยเห็นคณุคา่ของ
ตนเองในฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็นภาพลกัษณ์ของพระเจ้า 

26 ฝึกนกัเรียนให้มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรตผิู้ อ่ืน 
27 ฝึกนกัเรียนให้เป็นคนร่าเริงแจม่ใส  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน  ครู  และผู้ อ่ืน   
28 สอนนกัเรียนให้เข้าใจถึงความงามอนัเป็นมิตขิองสจัธรรมและซาบซึง้ใน

สนุทรียศาสตร์เพ่ือค้นพบคณุคา่ความดีงามของพระเจ้าผา่นทางผลงานเหลา่นี  ้
29 สอนนกัเรียนให้มีความสนใจกิจกรรมด้านศลิปะ โดยส านึกวา่เป็นของประทาน

จากพระเจ้า 
30 ฝึกนกัเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านดนตรี/ นาฏศลิป์  
31 ฝึกนกัเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา/ นนัทนาการ 
32 ฝึกนกัเรียนให้เข้าร่วมกิจกรรมศลิปวฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงามของไทยและ

ท้องถ่ิน     
2. แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ 

2.1 การพฒันาผู้บริหาร 

33 พฒันาผู้บริหารให้มีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันา
ผู้ เรียน โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตังิานตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก 

34 อบรมผู้บริหารให้ใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพ (Quality System Management) 
โดยใช้ข้อมลูผลประเมินและการวิจยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจดัการ 

35 เน้นผู้บริหารให้ใช้หลกัการบริหารแบบมีสว่นร่วมและใช้ข้อมลูผลการประเมิน
หรือผลการวิจยัเป็นฐานคดิทัง้ด้านวิชาการและการจดัการ โดยสามารถระบตุวั
บง่ชีท่ี้ชดัเจน 

36 พฒันาผู้บริหารให้บริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตักิาร 

37 พฒันาผู้บริหารให้มีประสบการณ์ อบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบันานาชาติ
พร้อมพฒันาศกัยภาพให้พร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก 
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38 พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ พร้อม
ทัง้เอาใจใสก่ารจดัการศกึษาอยา่งเตม็เวลาและเตม็ศกัยภาพ 

39 พฒันาผู้บริหารให้พฒันาทกัษะบคุลากร และหาแนวทางปฏิบตังิาน เพ่ือให้การ
ปฏิบตังิานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

40 พฒันาผู้บริหารให้ตระหนกัในมิตด้ิานจิตวิญญาณ โดยร่วมมือกบันกัเรียน 
ผู้ปกครอง และชมุชน จดัการศกึษาโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเตม็ตาม
ศกัยภาพ 

41 พฒันาผู้บริหารให้ร่วมปรึกษาหารือกบัครูและบคุลากรทางการศกึษา ในการจดั
การศกึษาท่ีเช่ือมโยงคณุคา่พระวรสารให้บรูณการในวิชาการตา่งๆ  

2.2 การพฒันาครู 

42 พฒันาครูและบุคลากรท่ีบรรจุใหม่ให้มีความรู้ความเข้าใจในการจดัการศึกษา
คาทอลิก 

43 พฒันาครูทุกคนให้มีความรู้ ทกัษะประสบการณ์ในการบูรณการคณุคา่พระวร
สารในทกุรายวิชา 

44 ส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนให้ยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา และมีหลกัใน
การเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

45 พฒันาครูให้มีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน สามารถแก้ปัญหาและมี
ความคดิเชิงวิพากษ์ตอ่สถานการณ์รอบตวัเรา 

46 พฒันาครูให้มีทักษะความสามารถในการใช้ส่ือ ต าราเรียนภาษาต่างประเทศ 
พร้อมทัง้สามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
วดัผลประเมินผล 

47 สอนครูให้มีการก าหนดเป้าหมายเชิงคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะ
กระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

48 พฒันาครูให้มีการคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นราย บคุคล และใช้ข้อมลูในการวาง
แผนการจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

49 พฒันาครูให้ออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่งระหวา่ง
บคุคลโดยมุง่พฒันาผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ 

50 อบรมครูให้ใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินมา
บรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 
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51 อบรมครูให้มีการวดัและประเมินผลผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผล
มาหาแนวทางในการพฒันาผู้ เรียน 

52 พฒันาครูให้สามารถให้ค าแนะน า ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้
ด้านการเรียนรู้และคณุภาพชีวิต 

53 อบรมครูให้มีการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนและน าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้
เพ่ือปรับการเรียนการสอนของตน 

54 อบรมครูให้ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของ
โรงเรียน 

55 ฝึกครูให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะร่วมกับผู้ อ่ืนและชุมชน เสียสละ สามคัคี
และเป็นหนึง่เดียวกนั 

56 พัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองในด้านทักษะการสอนทัง้ในด้านวิชาการและด้าน
คณุธรรมจริยธรรม 

2.3 การพฒันาระบบริหารจดัการ 

57 ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษาสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก 

58 เปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องร่วมในการวางแผนการ
จดัการศกึษาและกิจกรรมฯ 

59 ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียน
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

60 จดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่
พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

61 ก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหารและพฒันาบคุคลากรใน
ด้านนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

62 พฒันาระบบนิเทศประเมินคณุภาพภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและน าผล
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งตอ่เน่ือง 

63 พฒันาระบบบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ (Quality System 
Management) ตามมาตรฐานสากล และเน้นการมีส่วนร่วมของทกุฝ่าย 

64 จดัระบบข้อมลูสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา
คณุภาพสถานศกึษา 
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65 จดัระบบการจดัการความรู้ (KM) และน าวิธีปฏิบตัท่ีิเป็นเลิศ (Best Practices) 
มาใช้ในการบริหารจดัการฯ 

66 วางแผนด้านงบประมาณเพื่อกระจายสู่กลุม่งานตา่งๆ อยา่งพอเพียงเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ 

67 ระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์ตอ่การพฒันาด้านการศกึษา และมีระบบการ
บริหารจดัการได้อยา่งคล่องตวัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

68 ตดิตามประเมินผลการใช้งบประมาณ โดยยดึหลกัความคุ้มค่า ท่ีมุง่ผลท่ีเกิดแก่
ผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ 

69 จดัหาทนุการศกึษาให้แก่นกัเรียนท่ีขาดแคลน และมีระบบการกระจาย
ทนุการศกึษา อยา่งทัว่ถึงและยตุธิรรม 

70 จดัระบบการตรวจสอบบญัชีข้อก าหนดตราสารจดัตัง้นิติบคุคลโรงเรียนจาก
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

71 จดัเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษา และคา่ธรรมเนียมอ่ืนๆ โดยยึดหลกัความ
ยตุธิรรมและเมตตาธรรม 

72 จัดระบบการพัฒนาบุคลากรในด้านชีวิตจิต กระแสเรียก จิตวิญญาณและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

73 เตรียมบุคลากรอย่างเป็นระบบเพ่ือพฒันาคณุภาพทัง้ด้านจิตใจและความรู้ใน
วิชาการ 

74 จดัสวสัดิการและค่าตอบแทน ปรับเล่ือนเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ยตุธิรรมและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

75 สร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลากรทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจเป็นไป
ตามหลกัการอภิบาลครู 

76 บริหารบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว โดยสามารถก าหนดอัตราก าลัง    
สรรหา บรรจ ุจดัจ้าง สง่เสริม และพฒันาฯลฯ 

77 ก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  เป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

78 จดัให้ฝ่ายจิตตาภิบาลมีนกัจิตวิทยาช่วยให้ค าแนะน า  แก้ไขปัญหาแก่นกัเรียน
ทัง้ด้านการเรียนและการใช้ชีวิต 

79 ประเมินความพึงพอใจของผู้ ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาแบบ
คาทอลิกของโรงเรียน 
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2.4 การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน 

80 จดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยั มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกเพียงพอปลอดภยั สภาพใช้การได้ดี  

81 จดัให้มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center) มีส่ือเพียงพอ ทนัสมยั 
สง่เสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอยา่งหลากหลาย 

82 จดัให้มีห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัตมีิเดีย (Electronic Multi Media 
Classroom) ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตามกลุม่สาระอยา่งเพียงพอ 

83 จดัให้มีโครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ีของโรงเรียน 

84 มีการจดับรรยากาศแหง่ความรัก ความอบอุน่เสมือนบ้าน  เพ่ือสร้างความรู้สกึท่ี
ดีในการศกึษาอบรม 

85 จดัให้มีการจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพ่ือเน้นไตร่ตรองและการภาวนา 
เพ่ือค้นพบความจริงท่ีอยูห่ลงัศาสตร์แขนงตา่งๆ   

86 เน้นบทบาทฝ่ายจิตตาภิบาลท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันาร่างกาย  จิตใจและจิต
วิญญาณ อนัเป็นการพฒันาสว่นท่ีส าคญัของมนษุย์ 

87 จดัให้มีขนาดชัน้เรียนทีเหมาะสมโดยเฉล่ียอตัราสว่นครู 1 คนตอ่นกัเรียน 20 คน 

88 จดัให้ครูมีภาระงานการสอนอยา่งเหมาะสม ไมเ่กิน 20 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

89 จดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ตอ่การจดัการศกึษาท่ีพฒันาทกัษะด้าน
อาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 

2.5 การพฒันาเครือขว่ยร่วมพฒันา 

90 จดัให้มีสถานศกึษาเครือข่าย ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค ประเทศและระหวา่ง
ประเทศ 

91 สง่เสริมการจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายร่วมพฒันา 

92 สง่เสิรมการสร้างเครือขา่ย เพ่ือรับการสนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาและ
องค์กรอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

93 จดัให้นกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคลอ่ืนทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ 
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ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 

94 อบรมคณะกรรมการสถานศกึษาฯให้รู้และปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
โดยด าเนินตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

95 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารร่วมกนัท า
แผนพฒันาโรงเรียนและแผนปฏิบตังิานตามอตัลกัษณ์และพนัธกิจของโรงเรียน
คาทอลิก 

96 เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัตดิตามดแูล และขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยกระตุ้นเตือน
ทกุคนให้ด าเนินการมุง่สูเ่ป้าหมาย 

97 ให้บทบาทผู้ปกครองและชมุชนให้เข้ามามีสว่นร่วมในการพฒันาสถานศกึษา 
98 อบรมให้ความรู้  ความเข้าใจ พร้อมทัง้ร่วมมือกบัผู้ปกครองในการจดัการศกึษา

แบบคาทอลิก 
99 อบรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 

ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก จนบรรลเุป้าหมายการศกึษาคาทอลิก 
2.6 การพฒันาการวิจยัและพฒันา 

100 ส่งเสริมการวิจัยต่อการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

101 จดัให้มีระบบการวิจยัในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือสามารถเข้าใจและพฒันา
นกัเรียนได้เป็นรายบคุคล 

102 ศกึษาและวิจยัสถานการณ์ของสงัคมโลก เพ่ือสามารถบรูณาการคณุคา่ท่ีดีงาม
แก่นกัเรียนในการใช้ชีวิต 

103 จัดให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้องกับอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

104 จดัการระบบข้อมลูสารสนเทศเพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการโรงเรียนได้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก 

105 จดัให้มีการตดิตามตรวจสอบ  ประเมินคณุภาพอยา่งเป็นระบบโดยใช้มาตรฐาน
การศกึษาคาทอลิกเป็นหลกั 

106 พฒันาการต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพ่ือรองรับภาระกิจการพฒันาใน
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 



168 

 

ตารางท่ี 3 ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา    
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ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 

107 จัดให้มีการท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินผลการท างาน เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาโดยศกึษาจาก Best Practices ของผู้ อ่ืน 

3. แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

3.1 การพฒันาหลกัสตูร 
108 พฒันาหลกัสตูรสถานศกึษามีความเหมาะสมและสอนทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้อง

กบัความต้องการท้องถ่ิน  
109 จดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนได้ไปสู่ความจริง ความดี ความงาม บนพืน้ฐานของการ

วิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็นทางสงัคม โดยบรูณาการกบัคณุคา่
พระวรสารและชีวิต  

110 จดัให้มีการเรียนวิชาค าสอน คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษาอยา่งเพียงพอ
เพ่ือประโยชน์ตอ่การเข้าใจคณุคา่ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต 

111 จดัรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ 

112 จดัหลกัสตูรทางเลือกเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น English Program,  Mini 
English Program, International English Programe, และหลกัสตูรเฉพาะทาง
อ่ืนๆ  

113 จดัหลกัสตูรด้านทกัษะอาชีพในศตวรรษท่ี 21 (ปวช.ในโรงเรียนมธัยมศกึษา) 
114 จดักิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนท่ีตอบสนองความต้องการความสามารถและความ

สนใจของผู้ เรียน 
3.2 การพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

115 เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการวางแผน ด าเนินการ และประเมินผล
การเรียนรู้ตอ่การพฒันาตนเอง  

116 สนบัสนนุให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริงในลกัษณะ
โครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

117 จดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ Head Heart  Health และHand  เพ่ือให้
ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็นองค์รวม 

118 สง่เสริมผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่เรียนรุ้ตา่งๆ มาชว่ยในกระบวนการเรียน
การสอน 
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                คาทอลิก  (ตอ่) 

ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 
119 วิเคราะห์ในจดุออ่นจดุแข็งของนกัเรียนเป็นรายบคุคลเพื่อวางแผนในการพฒันา

ศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 
120 พฒันาการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองการบูรณาการคณุค่าพระวรสารสู่

สาระการเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ  
121 จดัการเรียนการสอนสาระคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นภาษาองักฤษ 
122 ปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพิ่มวิชามาตรฐานสากล  เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้ การเขียน

เรียงความขัน้สงู การสร้างโครงงาน 
123 ปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน โดยเพิ่มเติมเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่

นกัเรียน 
124 สนับสนุนครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่างและ

ความสนใจของแตล่ะคน 
125 จัดให้มีการประเมินจากสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์  โดย

สามารถเทียบโอนผลการเรียนกบัโรงเรียนในตา่งประเทศ 
126 จดัการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน

การสอนอยา่งสม ่าเสมอ 
127 สร้างและพฒันาแหลง่การเรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่

การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

128 สง่เสริมการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน เชน่ สถานท่ีส าคญั วฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินฯลฯ 

129 จัดให้มีห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

130 จดัให้มีส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นแห่ง
อนาคตในศตวรรษท่ี 21 

4. แนวทางพฒันาคณุลกัษณะเฉพาะ 
4.1 การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน 

131 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิกท่ีก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร 
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ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 

132 พฒันานกัเรียนให้มีความรักในความดี เคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของตนเอง
และผู้ อ่ืน เป็นบคุคลเพื่อผู้ อ่ืน เสียสละ มีน า้ใจ 

133 สอนนกัเรียนให้มีความเมตตา เป็นบคุคลท่ีมีน า้ใจ พร้อมแบง่ปันและช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน   

134 ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ เจริญชีวิตให้ความส าคัญกับส่วนรวม 
ชว่ยเหลือคนยากจนและผู้ ท่ีออ่นแอกวา่ 

135 พฒันานกัเรียนให้มีความซ่ือตรง  ด ารงตรงอยู่ในความจริง แสวงหาความจริง
แยกแยะดี ชัว่ จริง เท็จ และให้คณุคา่สิ่งตา่งๆ อยา่งถกูต้อง 

136 ฝึกนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์  กล้าหาญกระท าในสิ่งท่ีถกูต้องเท่ียงตรง จริงใจ มี
สจัจะโปร่งใส ไมค่ดโกงและเบียดเบียนผู้ อ่ืน 

137 ฝึกนกัเรียนให้มีความกตญัญูรู้คณุ ต่อพระเจ้าองค์แห่งความดีสูงสุด นบนอบ 
เคารพ เช่ือฟังให้เกียรตบิดิามารดา ผู้ มีพระคณุ และแผน่ดนิถ่ินเกิด 

138 ฝึกนกัเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตท่ีเรียบง่าย รู้จกัประหยดัอดออม พอใจใน
สิ่งท่ีตนเองมี 

139 พัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน เฉลียวฉลาด แสวงหาความรู้รอบตัวอยู่เสมอ 
พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  

140 พฒันานกัเรียนให้เป็นคนมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มุ่งพฒันาตนเอง
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพของตน 

141 จดัให้มีการทบทวน/ก าหนดวิสยัทศัน์ จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงานของ
โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก 

142 จดัท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศกึษา และให้มี
บคุลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมีคณุภาพในสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

143 บรูณาการคณุคา่พระวรสารในการจดัการเรียนการสอนในทกุกลุ่มสาระฯ พร้อม
ทัง้โดยใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 

4.2 การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา 

144 จดัให้ผู้บริหาร/ ครู/ บุคลากร/ ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมอย่างต่อเน่ืองในเร่ือง
คณุค่าการศึกษาคาทอลิกและความหมายของชุมชนการศึกษา (Educational 
Community) 

145 ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั โรงเรียนและชุมชน เพ่ือพฒันาการจัด
การศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 
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 หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจงึน าข้อค าถาม ไปตรวจสอบคณุภาพโดยน าแบบสอบถามเสนอตอ่
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา (content validity) ด้วย
วิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ได้คา่ IOC 
ระหว่าง 0.4- 1.00  แล้วคดัเลือกข้อค าถามท่ีมีคา่ IOC มากกว่า 0.6 ตามเกณฑ์การพิจารณาท่ี
ก าหนดไว้  ท าการปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามบางข้อตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ ได้ข้อ
ค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้จ านวน 130 ข้อ และเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (try out) 
กบัโรงเรียนคาทอลิกจ านวน 8 โรงเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง โดยมีผู้ ให้ ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน 
ประกอบด้วย ผู้บริหาร 1 คน  ตวัแทนคณะกรรรมการวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับด้านอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก 1 คน หวัหน้ากลุม่งานจิตตาภิบาล (หรือผู้ รับผิดชอบงานจิตตาภิบาล) 1 คน 
และตัวแทนคณะกรรมการบริหารการศึกษานิติบุคคล 1 คน รวมเป็น 32 คน เม่ือได้รับ
แบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 32 ฉบบัแล้ว จึงน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (reliability) 
ของแบบสอบถามด้วยการค านวณคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ด้วยสตูรสมัประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.980 ซึ่ง
มากกว่า 0.7 ตามเกณฑ์การพิจารณาท่ีก าหนดไว้เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีเหมาะสม
ส าหรับการน าไปใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง ผู้วิจยัจึงน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมลูกบักลุ่ม
ตวัอยา่งตอ่ไป  

ข้อ ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ 

146 สร้างบรรยากาศโรงเรียนตามจิตตารมณ์พระวรสาร โดยมีความรักและ
อิสระภาพเป็นพืน้ฐาน 

147 สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาฯ  ในการช่วยเหลือและ
แบง่ปันพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

148 สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสันติ  เคารพในความ
แตกตา่งด้านเชือ้ชาตศิาสนาและวฒันธรรม 

149 ชว่ยเหลือและจดัการศกึษาให้แก่นกัเรียนท่ีรอโอกาสในรูปของทนุการศกึษาหรือ
ลดคา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 

150 สร้างบรรยากาศโรงเรียนท่ีอบอุ่นเหมือนบ้านโดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
สตปัิญญาและมิตทิางจิตวิญญาณ 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน   
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

 1. แนวทางพฒันาผู้ เรียน 

1.1 การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 

1 สอนนกัเรียนให้รู้จกัคณุคา่พระวรสาร รักเคารพตอ่ทกุชีวิต  ให้ความส าคญักบัความ
ยตุธิรรม สนัตสิขุ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

2 ฝึกนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์สจุริต กตญัญกูตเวที  เมตตาโอบอ้อมอารี
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ ไมเ่ห็นแก่ตวั โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ 

3 ฝึกนกัเรียนให้ประหยดั และใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ ชว่ยกนัดแูลรักษาทรัพยากร
ท่ีพระประทานให้   

4 สอนนกัเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม  มีจิตอาสา มีความเมตตา
สงสารผู้อยูใ่นภาวะล าบาก  ผา่นทางโครงการตา่งๆ 

5 ฝึกนกัเรียนให้มีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมในเร่ืองตา่งๆ  
6 ฝึกนกัเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  และใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ 
7 สอนนกัเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถึงความหลากหลาย 

ด้านวฒันธรรม ประเพณีนานาชาติ และยอมรับการความแตกตา่ง 
1.2 การพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้/ ทกัษะอาชีพ 

8 ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรู้และ 
ส่ือตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั 

9 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนทกัษะในการอ่าน การฟัง การด ูการพดู และการเขียน 
พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม  เพ่ือน ามาไตร่ตรอง  อนัจะน าไปสูภ่มูิปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้
ในการเจริญชีวิต 

10 นกัเรียนสามารถเรียนรู้ได้จากประสบการณ์ของการเปิดใจ และเข้าใจถึงพระพรของ
พระเจ้าท่ีผา่นทางบคุคลอ่ืนได้ 

11 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้รู้เท่าทนั และตระหนกัถึงคณุคา่ของเทคโนโลยี สามารถ
น ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ ส่ือสาร และน าเสนอ 
ทัง้ในระดบัชมุชน ประเทศชาต ิและนานาชาตไิด้ 

12 โรงเรียนสอนซอ่มเสริมนกัเรียนเพ่ือให้ได้คะแนนจากผลการทดสอบสงูกวา่คะแนน
เฉล่ียระดบัชาต/ิ เขตพืน้ท่ี/ ระดบัสถานศกึษา จาก 8 กลุ่มสาระ 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

13 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์  
สามารถแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ  รวมถึงระดบันานาชาตไิด้ 

14 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ/ ภาษา
อาเซียน ในการส่ือสารได้เป็นอยา่งดี  

15 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เทา่ทนัสภาวการณ์โลก สามารถประเมิน แสวงหา  
สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูขา่วสารจากเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

16 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะด้านอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน โดยถือว่า
เป็นการปฏิบตัธิรรมและร่วมมือกบัพระเจ้าในการพฒันาโลก 

17 โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้  เคารพและให้เกียรติ
ผู้ อ่ืน พยายามสร้างสงัคมแหง่สนัต ิ มีความเสียสละไมเ่ห็นแก่ตวั 

18 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ โดย
มีการก าหนดเป้าหมาย  ด าเนินตามแผน มีความเพียรอดทน และเรียนรู้ท่ีจะพฒันา
งานของตนอยูเ่สมอ 

19 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สามารถวิเคราะห์ 
ผลได้ผลเสียตอ่นโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตประชาชนได้ 

1.3 การพฒันาสขุภาวะ 
20 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจเต็มตามศกัยภาพของ

ตน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 
21 โรงเรียนสอนให้นกัเรียนรู้จกัดแูลสขุภาพ สขุนิสยั และออกก าลงักายสม ่าเสมอ  
22 โรงเรียนให้ความรู้นกัเรียนเพ่ือดแูลส่วนสงู น า้หนกั และมีสมรรถภาพทางกายตาม

เกณฑ์  
23 โรงเรียนสอนนกัเรียนไมเ่สพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  

หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั และอบุตัเิหต ุรวมทัง้ปัญหาทางเพศ          
1.4 การพฒันาสนุทรียภาพ 

24 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้ตระหนกัในศกัยภาพท่ีจะรักและรับใช้ผู้ อ่ืน  โดยเห็นคณุคา่
ของตนเองในฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็นภาพลกัษณ์ของพระเจ้า 

25 โรงเรียนฝึกนกัเรียนให้มีความมัน่ใจ  กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสมและให้เกียรติ
ผู้ อ่ืน 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

26 โรงเรียนสร้างนกัเรียนให้มีนิสยัร่าเริงแจม่ใส  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน  ครู  และ
ผู้ อ่ืน   

27 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้เข้าใจถึงความงามอนัเป็นมิตขิองสจัธรรมและซาบซึง้ใน
สนุทรียศาสตร์เพ่ือค้นพบคณุคา่ความดีงามของพระเจ้าผา่นทางผลงานเหลา่นี ้

28 โรงเรียนฝึกให้นกัเรียนให้เห็นความส าคญั  เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี
นาฏศลิป์ และกีฬานนัทนาการโดยส านึกวา่เป็นของประทานท่ีสวยงามจากพระเจ้า 

29 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรม และประเพณีท่ีดี
งามของไทยและท้องถ่ิน     

2. แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ 

2.1 การพฒันาผู้บริหาร 
30 พฒันาผู้บริหารให้มีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน 

โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตังิานตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
31 ผู้บริหารใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพแบบมีสว่นร่วม โดยใช้ข้อมลูผลประเมินและการ

วิจยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจดัการ โดยสามารถระบตุวับง่ชีท่ี้ชดัเจน 
32 พฒันาผู้บริหารให้มีกลยทุธ์สามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย

ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิาร 
33 พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ  

พร้อมทัง้เอาใจใสก่ารจดัการศกึษาอย่างเตม็เวลาและเตม็ศกัยภาพ 
34 ผู้บริหารพฒันาทกัษะบคุลากร และหาแนวทางปฏิบตังิาน  

เพ่ือให้การปฏิบตังิานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  
35 ผู้บริหารตระหนกัในมิติด้านจิตวิญญาณ โดยร่วมมือกบันกัเรียน ผู้ปกครอง และ

ชมุชน จดัการศกึษาโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ 
36 ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจดัการศึกษาท่ี

เช่ือมโยงคณุคา่พระวรสารโดยให้บรูณการกบัวิชาตา่งๆ  
2.2 การพฒันาครู 

37 โรงเรียนพฒันาครูทกุคนให้มีความรู้ ทกัษะประสบการณ์ในการบรูณการคณุคา่ 
พระวรสารในทกุรายวิชา 
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                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

38 โรงเรียนสง่เสริมครูและบคุลากรทกุคนให้ยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา และ 
มีหลกัในการเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

39 โรงเรียนพฒันาครูให้มีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน สามารถแก้ปัญหาและ 
มีความคดิเชิงวิพากษ์ตอ่สถานการณ์รอบตวั 

40 โ ร ง เ รี ยนพัฒนาค รู ใ ห้ มีทักษะความสามารถในกา ร ใ ช้ ส่ื อ  ต า ร า เ รี ยน
ภาษาต่างประเทศ พร้อมทัง้สามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดัการเรียน
การสอนและวดัผลประเมินผลได้ 

41 โรงเรียนอบรมครูให้รู้จกัการก าหนดเป้าหมายเชิงคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ 
ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

42 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมลูใน
การวางแผนจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

43 โรงเรียนพฒันาครูให้รู้จกัออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกตา่ง
ระหวา่งบคุคลโดยมุง่พฒันาผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ 

44 โรงเรียนฝึกฝนให้ครูรู้จกัใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกบัภมูิปัญญาท้องถ่ิน
มาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

45 โรงเรียนจดัอบรมครูให้รู้จกัการวดัและประเมินผลผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย
และน าผลมาสร้างแนวทางในการพฒันาผู้ เรียน 

46 โรงเรียนฝึกฝนครูให้รู้จกัแนะน า ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้าน
การเรียนรู้และคณุภาพชีวิต 

47 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะในการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนและน าผลมาพฒันาการ
จดัการเรียนรู้เพ่ือปรับการเรียนการสอนของตนอยา่งตอ่เน่ือง 

48 โรงเรียนฝึกฝนครูให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะร่วมกับผู้ อ่ืนและชุมชน เสียสละ 
สามคัคีและเป็นหนึง่เดียวกนั 

49 โรงเรียนพฒันาครูอย่างต่อเน่ืองในด้านทกัษะการสอนทัง้ในด้านวิชาการและด้าน
คณุธรรมจริยธรรม 

2.3 การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
50 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องร่วมในการวางแผน 

การจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

51 โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของ
นกัเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

52 โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของสถานศกึษา 
ท่ีมุง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

53 โรงเรียนก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหารและพฒันาบคุลากรใน
ด้านนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

54 โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศประเมินคณุภาพภายใน ก ากบั ตดิตามตรวจสอบและน า
ผลไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งตอ่เน่ือง 

55 โรงเรียนใช้ระบบบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ  (Quality System 
management)  ตามมาตรฐานสากล  และเน้นการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย 

56 โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบจดัการความรู้  (KM)  
โดยสามารถน ามาใช้ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคณุภาพสถานศกึษาได้ 

57 โรงเรียนจดัให้มีการวางแผนด้านงบประมาณเพื่อกระจายสูก่ลุม่งานตา่งๆ  อยา่ง
พอเพียงเพื่อการด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ 

58 โรงเรียนจดัให้มีการระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์ตอ่การพฒันาด้านการศกึษา 
และมีระบบการบริหารจดัการได้อย่างคลอ่งตวัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

59 โรงเรียนจดัให้มีการตดิตามประเมินผลการใช้งบประมาณ  โดยยึดหลกัความคุ้มคา่ 
ท่ีมุง่ผลท่ีเกิดแก่ผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ 

60 สง่เสริมโรงเรียนให้มีการจดัระบบการตรวจสอบบญัชี ข้อก าหนด ตราสารจดัตัง้นิติ
บคุคลโรงเรียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

61 โรงเรียนจดัระบบการพฒันาบคุลากรในด้านชีวิตจิต กระแสเรียก จิตวิญญาณและ
จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

62 โรงเรียนจัดสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่บุคลากร ปรับเล่ือนเงินเดือนตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมยตุธิรรมและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

63 โรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กับบุคลากรทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจ
เป็นไปตามหลกัการอภิบาลครู 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

64 โรงเรียนจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตวั โดยสามารถ
ก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจ ุจดัจ้าง สง่เสริม และพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

65 โรงเรียนก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  และเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

66 โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาช่วยในฝ่ายจิตตาภิบาล เพ่ือช่วยให้ค าแนะน า แก้ไข
ปัญหาแก่นกัเรียนทัง้ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสมตามวยั 

67 โรงเรียนจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ปกครองและชุมชนต่อการจัด
การศกึษาแบบคาทอลิกของโรงเรียน 

2.4 การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน 
68 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยั  

มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพใช้การได้ดี  
69 โรงเรียนจดัให้มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center)  มีส่ือเพียงพอ 

ทนัสมยั สง่เสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอยา่งหลากหลาย 
70 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัตมีิเดีย (Electronic Multi Media 

Classroom) ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตามกลุม่สาระอยา่งเพียงพอ 
71 โรงเรียนจดัให้มีโครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ีของ

โรงเรียน 
72 โรงเรียนจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพ่ือเน้นไตร่ตรองและการภาวนา เพ่ือ

สามารถค้นพบความจริงท่ีอยูเ่บือ้งหลงัศาสตร์แขนงตา่งๆ  ได้ 
73 โรงเรียนก าหนดจดุมุง่เน้น บทบาท หน้าท่ีของฝ่ายจิตตาภิบาลท่ีมีหน้าท่ีในการ

พฒันาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ  
74 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ตอ่การจดัการศกึษาท่ีพฒันาทกัษะ

ด้านอาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 
2.5 การพฒันาเครือขา่ยร่วมพฒันา 

75 โรงเรียนสร้างสถานศกึษาเครือขา่ย ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศและ
ระหวา่งประเทศ 

76 โรงเรียนสร้างเครือข่าย เพ่ือรับการสนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรอ่ืนๆ 
ทัง้ภาครัฐและเอกชน 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

77 โรงเรียนสนบัสนนุนกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้กบับคุคลอ่ืนทัง้ใน
ประเทศและตา่งประเทศ 

78 โรงเรียนจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง 
เครือข่ายร่วมพฒันา 

79 โรงเรียนให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศกึษาฯให้มีความรู้และปฏิบตัหิน้าท่ี
ตามท่ีระเบียบก าหนด โดยด าเนินตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก 

80 โรงเรียนสง่เสริมให้คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารร่วมกนัท า
แผนพฒันาโรงเรียนและแผนปฏิบตังิานตามอตัลกัษณ์และพนัธกิจของโรงเรียน
คาทอลิก 

81 โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัติดตามดแูล และขบัเคล่ือน
การด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยกระตุ้นเตือน
ทกุคนให้ด าเนินการเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมาย 

82 โรงเรียนพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และความร่วมมือกับผู้ ปกครองในการจัด
การศกึษาแบบคาทอลิก 

83 โรงเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ 
ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก จนบรรลเุป้าหมายของการศกึษาคาทอลิก 

2.6 การพฒันาการวิจยัและพฒันา 
84 โรงเรียนจดัให้มีการวิจยัเก่ียวกับการจดัการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่าง

ตอ่เน่ือง เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
85 โรงเรียนจัดให้มีระบบการวิจัยในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือสามารถเข้าใจและ

พฒันานกัเรียนได้เป็นรายบคุคล 
86 โรงเรียนศกึษาและวิจยัสถานการณ์ของสงัคมโลก เพ่ือสามารถบรูณาการคณุคา่ท่ีดี

งามแก่นกัเรียนในการใช้ชีวิต 
87 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
88 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการโรงเรียนได้

เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก 
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ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

89 โรงเรียนติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้มาตรฐาน
การศกึษาคาทอลิกเป็นหลกั 

90 โรงเรียนต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพ่ือรองรับภาระกิจการพฒันาสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 

91 โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินผลการท างาน เพ่ือน าไปสู่การพฒันา
โดยศกึษาจาก Best Practices ขององค์กรอ่ืนๆ 

3.แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

3.1 การพฒันาหลกัสตูร 
92 โรงเรียนจดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนมุง่ไปสูค่วามจริง ความดี ความงาม บนพืน้ฐานของ

การวิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็นทางสงัคม โดยบรูณาการกบัคณุคา่พระวร
สารและชีวิต  

93 โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอนทกัษะ
อาชีพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท้องถ่ิน  

94 โรงเรียนจดัวิชาค าสอน  คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษาในหลกัสตูรเพ่ือ
ประโยชน์ตอ่การเข้าใจคณุคา่ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต 

95 โรงเรียนจดัรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ 

3.2 การพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
96 โรงเรียนจดัหลกัสูตรทางเลือกเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น English Program,  

Mini English Program, International English Program, และหลกัสตูรเฉพาะทาง
อ่ืนๆ  

97 สง่เสริมโรงเรียนให้มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในรูปแบบตา่งๆ เช่น ชมุนมุ  กลุ่ม
อาชีพ ฯลฯ  ท่ีตอบสนองความต้องการความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน 

98 โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการวางแผน ด าเนินการ และประเมินผล
การเรียนรู้ของตนเอง  

99 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัจิริง 
ในลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

100 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ Head Heart และ Hand   
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็นองค์รวม 

101 โรงเรียนเชิญชวนให้ผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ  มาช่วยใน
กระบวนการเรียนการสอน 

102 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ในจดุอ่อนจดุแข็งของนกัเรียนเป็นรายบคุคล
เพ่ือวางแผนในการพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 

103 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูใช้การสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองการบรูณาการคณุคา่พระวรสาร 
สูส่าระการเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ  

104 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพิ่มวิชามาตรฐานสากล เช่น ทฤษฎี 
การเรียนรู้ การเขียนเรียงความขัน้สงู และ การสร้างโครงงาน ฯลฯ 

105 โรงเรียนปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน โดยเพิ่มเตมิเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ให้แก่นกัเรียนมากขึน้ 

106 โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่าง
และความสนใจของแตล่ะคน 

107 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินจากสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบ
สัมภาษณ์  โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับโรงเรียนต่างๆ ได้ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

108 โรงเรียนสร้างระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุง
การเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

3.3 การพฒันาส่ือและแหลง่เรียนรู้ 
109 โรงเรียนสง่เสริมการสร้างและพฒันาแหลง่การเรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้

ประโยชน์จากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 
110 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูเน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน เชน่ สถานท่ีส าคญั 

วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 
111 โรงเรียนสร้างห้องสมุดให้บริการส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย

ตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 
112 โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพ่ือ

พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นแหง่อนาคตในศตวรรษท่ี 21 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน  
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

4. แนวทางพฒันาคณุลกัษณะเฉพาะ 

4.1 การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน 
113 พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกท่ี

ก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร 

114 ฝึกนกัเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ มีเมตตา พร้อมชว่ยเหลือแบง่ปันแก่ผู้ อ่ืน 
โดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน และมีจิตสาธารณะ 

115 สอนนกัเรียนให้มีความรักในความดี  เคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของตนเองและ
ผู้ อ่ืน 

116 พฒันานกัเรียนให้มีความซ่ือตรง  ด ารงตรงอยู่ในความจริง แสวงหาความจริงรู้จกั
ผิดชอบชัว่ดี และให้คณุคา่สิ่งตา่งๆ อยา่งถกูต้อง 

117 ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์  กล้าหาญกระท าในสิ่งท่ีถกูต้องเท่ียงตรง จริงใจ มี
สจัจะโปร่งใส ไมค่ดโกงและไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน 

118 สอนนักเรียนให้มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อพระเจ้าองค์แห่งความดีสูงสุด นบนอบ 
เคารพ เช่ือฟังให้เกียรตบิดิามารดา ผู้ มีพระคณุ และแผน่ดนิถ่ินเกิด 

119 ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตท่ีเรียบง่าย รู้จกัประหยดัอดออม  
พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี 

120 พฒันานกัเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน เฉลียวฉลาด แสวงหาความรู้รอบตวัอยู่เสมอ พร้อม
ยอมรับการเปล่ียนแปลง  

121 กระตุ้นนกัเรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มุ่งพฒันาตนเองอย่างเต็ม
ตามศกัยภาพของตน 

4.2 การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา 
122 โรงเรียนทบทวน/ก าหนดวิสัยทัศน์ จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานของ

โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก 
123 โรงเรียนจดัท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศกึษา  

พร้อมทัง้มีบุคลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมีคุณภาพในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับจ านวน
นกัเรียน 

124 โรงเรียนบรูณาการคณุคา่พระวรสารในการจดัการเรียนการสอนในทกุกลุม่สาระฯ 
 พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 
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ตารางท่ี 4 ตวัแปรท่ีได้จากการสงัเคราะห์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 

ข้อ 
ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพ 

การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

125 โรงเรียนจดัให้ผู้บริหาร/ ครู/ บคุลากร/ ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 
ในเร่ืองคณุคา่การศกึษาคาทอลิกและความหมายของชมุชนการศกึษา 
(Educational Community) 

126 โรงเรียนประสานความร่วมมือระหวา่งบ้าน วดั โรงเรียนและชมุชน  
เพ่ือพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

127 โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยโรงเรียนของสภาการศกึษาคาทอลิก 
ในการชว่ยเหลือและแบง่ปันพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

128 โรงเรียนสร้างความพร้อมในการอยูร่่วมกนัอยา่งยตุธิรรมและสนัต ิ  
เคารพในความแตกตา่งด้านเชือ้ชาตศิาสนาและวฒันธรรม 

129 โรงเรียนชว่ยเหลือและจดัการศกึษาให้แก่นกัเรียนท่ีรอโอกาสในรูปของทนุการศกึษา
หรือลดคา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 

130 โรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีอบอุน่เหมือนบ้านโดยมีแหลง่เรียนรู้ท่ีสง่เสริม 
สตปัิญญาและมิตทิางจิตวิญญาณ 

 ตอนที่ 2  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
 ขัน้ตอนนีเ้ป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ท่ีได้จากโรงเรียนกลุ่มตวัอย่าง           
ทัว่ประเทศ เพ่ือทราบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
คาทอลิก โดยผู้ วิจัยส่งแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ไปยังโรงเ รียนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 103 
โรงเรียน โรงเรียนละ 4 ฉบบั รวมจ านวน 412 ฉบบั ได้รับกลบัคืนมาจ านวน 90 โรงเรียน รวม 
360 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 87.37 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้รับมาวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียด
ดงันี ้
 2.1 การวิเคราะห์สถานภาพท่ัวไปของผู้ให้ข้อมูล 
  สถานภาพทัว่ไปของผู้ ให้ข้อมลูได้แก่ ผู้บริหาร ครูหวัหน้ากลุ่มงานวิชาการ หวัหน้า
กลุ่มงานจิตตาภิบาล และกรรมการสถานศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
ดงัปรากฏในตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 สถานภาพทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู 
สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
พระสงฆ์/บาทหลวง 
นกับวชชาย 
นกับวชหญิง 
ฆราวาส 

                                             รวม 

 
27 
2 
50 
281 
360 

 
7.50 
0.56 
13.89 
78.05 
100.00 

2. อาย ุ
ต ่ากวา่ 30 ปี 
30-40 ปี 
41-50 ปี 
51 ปีขึน้ไป 

                                              รวม 

 
12 
90 
128 
130 
360 

 
3.33 
25.00 
35.56 
36.11 
100.00 

3. ต าแหนง่หน้าท่ีในโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ตวัแทนคณะกรรมการวิชาการ 
หวัหน้ากลุม่จิตตาภิบาล 
ตวัแทนคณะกรรมการบริหารฯ 

                                            รวม 

 
90 
90 
90 
90 
360 

 
25.00 
25.00 
25.00 
25.00 
100.00 

4. วฒุิการศกึษา 
ต ่ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

                                           รวม 

 
11 
214 
124 
11 
360 

 
3.05 
59.44 
34.44 
3.06 
100.00 

5. ประสบการณ์การท างาน 
น้อยกวา่ 5 ปี 
5-10 ปี 
11-15 ปี 
16 ปีขึน้ไป 

                                              รวม 

 
20 
72 
67 
201 
360 

 
5.56 
20.00 
18.61 
55.83 
100.00 
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ตารางท่ี 5 สถานภาพทัว่ไปของผู้ให้ข้อมลู (ตอ่) 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

6. ประสบการณ์การศกึษาใน   
     โรงเรียนคาทอลิก 
      ไมเ่คยศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก 
      เคยศกึษาตัง้แตร่ะดบัอนบุาล 
      เคยศกึษาตัง้แตร่ะดบัประถม 
      เคยศกึษาตัง้แตร่ะดบัมธัยม 
      อ่ืนๆ 

รวม 

 
 

115 
54 
123 
50 
18 
360 

 
 

31.94 
15.00 
34.17 
13.89 
5.00 
100 

 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผู้ให้ข้อมลูรวมทัง้สิน้ 360 คน ส่วนใหญ่เป็นฆราวาสจ านวน 281
คน คิดเป็นร้อยละ 78.05 รองลงมาคือ นกับวชหญิง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 13.89 เป็น
พระสงฆ์/บาทหลวง จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และเป็นนักบวชชาย มีน้อยท่ีสุด 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 และผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50  ปี จ านวน 130 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.11  รองลงมาคือ อายุระหว่าง 41-51 ปี จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 
35.56 อายุ 30-40 ปี จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และอายุต ่ากว่า 30 ปี มีน้อยท่ีสุด
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.33 ด้านวฒุิการศกึษา พบว่า ผู้ ให้ข้อมลูมีวฒุิปริญญาตรี มาก
ท่ีสุด จ านวน 214คน คิดเป็นร้อยละ 59.44 รองลงมาคือ วุฒิปริญญาโท จ านวน 124 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.44 วุฒิปริญญาเอกและวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรีมีจ านวน 11 คนเท่ากัน คิดเป็น
ร้อยละ 3.06  และด้านประสบการณ์การท างาน พบวา่ ผู้ให้ข้อมลูมีประสบการณ์การท างาน 16 
ปีขึน้ไป มากท่ีสดุ จ านวน 201 คน คิดเป็นร้อยละ 55.83 รองลงมาคือ 11-15 ปี จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.61  ประสบการณ์ 5-10 ปี จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และ
ประสบการณ์ต ่ากวา่ 5 ปี น้อยท่ีสดุจ านวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 5.56 

 2.2 การวิเคราะห์ ระดับความส าคัญของตัวแปร 
  ขัน้ตอนนี ้เป็นการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมลู โดยวิเคราะห์จากคา่
มชัฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การ
วิเคราะห์ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)  ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคัญของตัวแปรแนว
ทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ตาม
ความคดิเห็นของผู้ให้ข้อมลู ปรากฏในตารางท่ี 6 ดงันี ้
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

1 สอนนกัเรียนให้รู้จกัคณุคา่พระวรสาร รักเคารพ
ตอ่ทกุชีวิต  ให้ความส าคญักบัความยตุธิรรม 
สนัตสิขุ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

4.38 0.618 มาก 

 2 ฝึกนกัเรียนให้มีความซื่อสตัย์สจุริต กตญัญกูตเวที  
เมตตาโอบอ้อมอารีเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่   
ไมเ่ห็นแก่ตวั โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ 

4.48 0.592 มาก 

3 ฝึกนกัเรียนให้ประหยดั และใช้ทรัพยากรอย่างรู้
คณุคา่ ช่วยกนัดแูลรักษาทรัพยากรท่ีพระประทาน
ให้   

4.12 0.748 มาก 

4 สอนนกัเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม 
มีจิตอาสา มีความเมตตาสงสารผู้อยู่ในภาวะ
ล าบาก  ผ่านทางโครงการตา่งๆ 

4.38 0.656 มาก 

5 ฝึกนกัเรียนให้มีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเอง
และสงัคมในเร่ืองตา่งๆ  

4.24 0.715 มาก 

6 ฝึกนกัเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  และ
ใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ 

4.09 0.726 มาก 

7 สอนนกัเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกั
ถงึความหลากหลายด้านวฒันธรรม ประเพณี
นานาชาติ และยอมรับการความแตกตา่ง 

4.18 0.716 มาก 

8 ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอา่น  แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรู้และสื่อตา่งๆ ท่ีอยู่
รอบตวั 

4.09 0.714 มาก 

9 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนทกัษะในการอา่น การฟัง 
การด ูการพดู และการเขียน พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม  
เพ่ือน ามาไตร่ตรอง  อนัจะน าไปสูภ่มูิปัญญาท่ี
สามารถน าไปใช้ในการเจริญชีวิต 

4.04 0.738 มาก 
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ตารางท่ี 6  ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

10 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้จากประสบการณ์
ของผู้อื่นอย่างเปิดใจเพ่ือเข้าใจถงึพระพรของ 
พระเจ้าท่ีมาถงึเราผ่านทางบคุคลอื่น 

4.05 0.746 มาก 

11 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้รู้เท่าทนั และตระหนกัถงึ
คณุคา่ของเทคโนโลยี สามารถน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ 
สื่อสาร และน าเสนอ ทัง้ในระดบัชมุชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติได้ 

4.02 0.723 มาก 

12 โรงเรียนสอนซอ่มเสริมนกัเรียนเพ่ือให้ได้คะแนน
จากผลการทดสอบสงูกวา่คะแนนเฉลี่ยระดบัชาติ/ 
เขตพืน้ท่ี/ระดบัสถานศกึษา จาก 8 กลุม่สาระ 

3.84 0.886 มาก 

13 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนมีความสามารถ ความถนดั
เฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์  สามารถแข่งขนัในระดบั
ตา่งๆ  รวมถงึระดบันานาชาติได้ 

3.72 0.877 มาก 

14 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะสามารถใช้
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ/ ภาษาอาเซียน ใน
การสื่อสารได้เป็นอย่างดี  

3.73 0.841 มาก 

15 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เท่าทนั
สภาวการณ์โลก สามารถประเมิน แสวงหา  
สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูข่าวสารจากเทคโนโลยีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

3.84 0.754 มาก 

16 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะด้านอาชีพ มีเจต
คติท่ีดีต่อการท างาน  โดยถือว่าเป็นการปฏิบัติ
ธรรมและร่วมมือกบัพระเจ้าในการพฒันาโลก 

3.98 0.765 มาก 

17 โรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนสามารถท างาน
ร่วมกบัผู้อื่นได้ เคารพและให้เกียรติผู้อื่น พยายาม
สร้างสงัคมแห่งสนัติ  มีความเสียสละไมเ่ห็นแก่ตวั 

4.34 0.653 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

18 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการวางแผนการ
ท างานและด าเนินการจนส าเร็จ โดยมีการก าหนด
เป้าหมาย  ด าเนินตามแผนด้วยความเพียรอดทน  

4.05 0.730 มาก 

19 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ขัน้พืน้ฐาน สามารถวิเคราะห์ 
ผลได้ผลเสียต่อนโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบ
ตอ่ชีวิตประชาชนได้ 

3.64 0.791 มาก 

20 โรงเ รียนสอนนักเ รียนให้มีความรู้เ พ่ือพัฒนา
ร่างกายและจิตใจเต็มตามศักยภาพของตน ตาม
พระประสงค์ของพระเจ้า 

4.35 0.680 มาก 

21 โรงเรียนสอนให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย 
และออกก าลงักายสม ่าเสมอ  

4.35 0.620 มาก 

22 โรงเรียนให้ความรู้นกัเรียนเพ่ือดแูลสว่นสงู น า้หนกั 
และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

4.21 0.699 มาก 

23 โรงเรียนสอนนกัเรียนไมเ่สพหรือแสวงหา
ผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  
หลีกเลี่ยงสภาวะท่ีเสี่ยงต่อความรุนแรง โรคภัย 
และอบุตัิเหต ุรวมทัง้ปัญหาทางเพศ   

4.33 0.666 มาก 

24 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้ตระหนกัในศกัยภาพท่ีจะ
รักและรับใช้ผู้อื่น  โดยเห็นคณุคา่ของตนเองใน
ฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็นภาพลกัษณ์ของพระเจ้า 

4.39 0.628 มาก 

25 โรงเรียนฝึกนกัเรียนให้มีความมัน่ใจ  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมและให้เกียรติผู้อื่น 

4.39 0.628 มาก 

26 โรงเรียนสร้างนกัเรียนให้มีนิสยัร่าเริงแจ่มใส  มี
มนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน  ครู  และผู้อื่น   

4.61 0.562 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6  ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน    
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

27 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้เข้าใจถงึความงามอนัเป็น
มิติของสจัธรรมและซาบซึง้ในสนุทรียศาสตร์เพ่ือ
ค้นพบคณุคา่ความดีงามของพระเจ้าผ่านทาง
ผลงานเหลา่นี ้

4.20 0.703 มาก 

28 โรงเรียนฝึกให้นกัเรียนให้เห็นความส าคญั   
เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ 
และกีฬานนัทนาการโดยส านกึวา่เป็นของประทาน
ท่ีสวยงามจากพระเจ้า 

4.44 0.665 มาก 

29 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรม
ศิลปวฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงามของไทยและ
ท้องถ่ิน     

4.44 0.626 มาก 

30 พฒันาผู้บริหารให้มีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และ
ความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน โดยจดัท า
แผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงานตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

4.63 0.553 มากท่ีสดุ 

31 ผู้บริหารใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพแบบมีสว่นร่วม 
โดยใช้ข้อมลูผลประเมินและการวิจยัทัง้ด้าน
วิชาการและการบริหารจดัการ โดยสามารถระบตุวั
บ่งชีท่ี้ชดัเจน 

4.56 0.555 มากท่ีสดุ 

32 พฒันาผู้บริหารให้มีกลยทุธ์สามารถบริหารจดัการ
การศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบตัิการ 

4.59 0.577 มากท่ีสดุ 

33 พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้
ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ  พร้อมทัง้เอาใจใสก่าร
จดัการศกึษาอย่างเตม็เวลาและเตม็ศกัยภาพ 

4.63 0.539 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

34 ผู้บริหารพฒันาทกัษะบคุลากร และหาแนวทาง
ปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

4.65 0.568 มากท่ีสดุ 

35 ผู้บริหารตระหนกัในมิติด้านจิตวิญญาณ โดย
ร่วมมือกบันกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน จดั
การศกึษาโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเตม็
ตามศกัยภาพ 

4.69 0.530 มากท่ีสดุ 

36 ผู้ บริหารร่วมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยง
คณุคา่พระวรสารโดยให้บรูณการกบัวิชาตา่งๆ  

4.62 0.570 มากท่ีสดุ 

37 โรง เ รียนพัฒนาครูทุกคนให้มีความ รู้  ทักษะ
ประสบการณ์ในการบูรณการคณุค่าพระวรสารใน
ทกุรายวิชา 

4.49 0.602 มาก 

38 โรงเรียนส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนให้ยึดมัน่ใน
หลกัธรรมของศาสนา และมีหลกัในการเจริญชีวิต
ท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 

4.66 0.541 มากท่ีสดุ 

39 โรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการ
เฉพาะด้าน สามารถแก้ปัญหาและ 
มีความคิดเชิงวิพากษ์ตอ่สถานการณ์รอบตวั 

4.31 0.649 มาก 

40 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทักษะความสามารถในการ
ใช้สื่อ ต าราเรียนภาษาต่างประเทศ พร้อมทัง้
สามารถน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและวดัผลประเมินผลได้ 

4.06 0.727 มาก 

41 โรงเรียนอบรมครูให้รู้จกัการก าหนดเป้าหมายเชิง
คณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ 
สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

4.40 0.639 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

42 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์
ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และใช้ข้อมลูในการวางแผน
จดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

4.32 0.669 มาก 

43 โรงเรียนพฒันาครูให้รู้จกัออกแบบและจดัการ
เรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบคุคล
โดยมุง่พฒันาผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ 

4.27 0.694 มาก 

44 โรงเรียนฝึกฝนให้ครูรู้จกัใช้สื่อและเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมผนวกกบัภมูิปัญญาท้องถ่ินมา 
บรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

4.19 0.667 มาก 

45 โรงเรียนจดัอบรมครูให้รู้จกัการวดัและประเมินผล
ผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาสร้าง
แนวทางในการพฒันาผู้ เรียน 

4.34 0.665 มาก 

46 โรงเรียนฝึกฝนครูให้รู้จกัแนะน า ให้ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาให้แกผู่้ เรียนทัง้ด้านการเรียนรู้และ
คณุภาพชีวิต 

4.48 0.592 มาก 

47 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะในการศกึษาวิจยัใน
ชัน้เรียนและน าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้เพ่ือ
ปรับการเรียนการสอนของตนอย่างตอ่เน่ือง 

4.29 0.724 มาก 

48 โรงเรียนฝึกฝนครูให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะ
ร่วมกับผู้ อื่นและชุมชน เสียสละ สามัคคีและเป็น
หนึง่เดียวกนั 

4.54 0.605 มากท่ีสดุ 

49 โรงเรียนพัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองในด้านทักษะการ
สอนทัง้ในด้านวิชาการและด้านคณุธรรมจริยธรรม 

4.55 0.595 มากท่ีสดุ 

50 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ ท่ีมี
สว่นเก่ียวข้องร่วมในการวางแผน 
การจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ 

4.27 0.721 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

51 โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและ
คณุลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนกัเรียนตามอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

4.64 0.570 มากท่ีสดุ 

52 โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษาท่ีมุง่พฒันาคณุภาพ
ตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

4.56 0.594 มากท่ีสดุ 

53 โรงเรียนก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้าง
การบริหารและพฒันาบคุลากรในด้านนีอ้ย่าง
ตอ่เน่ือง 

4.56 0.639 มากท่ีสดุ 

54 โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศประเมินคณุภาพภายใน 
ก ากบั ติดตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างตอ่เน่ือง 

4.51 0.629 มากท่ีสดุ 

55 โรงเรียนใช้ระบบบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ 
(Quality System management) ตาม
มาตรฐานสากล  และเน้นการมีสว่นร่วมของทกุ
ฝ่าย 

4.38 0.648 มาก 

56 โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบ
จดัการความรู้ (KM) โดยสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจดัการเพ่ือพฒันาคณุภาพสถานศกึษาได้ 

4.32 0.643 มาก 

57 โรงเรียนจดัให้มีการวางแผนด้านงบประมาณเพ่ือ
กระจายสูก่ลุม่งานตา่งๆ อย่างพอเพียงเพ่ือการ
ด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ 

4.42 0.662 มาก 

58 โรงเรียนจดัให้มีการระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์
ตอ่การพฒันาด้านการศกึษา และมีระบบการ
บริหารจดัการได้อย่างคลอ่งตวัและเกิดประโยชน์
สงูสดุ 

4.36 0.690 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

59 โรงเรียนจดัให้มีการติดตามประเมินผลการใช้
งบประมาณ  โดยยดึหลกัความคุ้มคา่ ท่ีมุง่ผลท่ี
เกิดแก่ผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ 

4.46 0.654 มาก 

60 สง่เสริมโรงเรียนให้มีการจดัระบบการตรวจสอบ
บญัชี ข้อก าหนด ตราสารจดัตัง้นิติบคุคลโรงเรียน
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

4.44 0.698 มาก 

61 โรงเรียนจัดระบบการพัฒนาบุคลากรในด้านชีวิต
จิต กระแสเรียก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู 

4.41 0.666 มาก 

62 โรงเรียนจัดสวสัดิการและค่าตอบแทนแก่บุคลากร 
ปรับเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ท่ีเหมาะสม
ยตุิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

4.35 0.765 มาก 

63 โรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบั
บคุลากรทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจเป็นไปตามหลกัการ
อภิบาลครู 

4.41 0.710 มาก 

64 โรงเรียนจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรอย่างมี
อิสระและคลอ่งตวั โดยสามารถก าหนดอตัราก าลงั 
สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.38 0.717 มาก 

65 โรงเ รียนก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงานแก่
บุคลากรอย่างเหมาะสม  และเป็นไปตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

4.45 0.674 มากท่ีสดุ 

66 โรงเรียนจดัให้มีนกัจิตวิทยาช่วยในฝ่าย 
จิตตาภิบาล เพ่ือช่วยให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาแก่
นัก เ รี ยนทั ง้ ด้ านการ เ รียนและการใ ช้ ชี วิต ท่ี
เหมาะสมตามวยั 

4.97 0.955 มากท่ีสดุ 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

67 โรงเรียนจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ ปกครองและชุมชนต่อการจัดการศึกษาแบบ
คาทอลิกของโรงเรียน 

4.13 0.810 มาก 

68 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคาร
เรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยั มสีิ่งอ านวยความ
สะดวกเพียงพอ ปลอดภยั และอยู่ในสภาพใช้การ
ได้ดี  

4.50 0.708 มากท่ีสดุ 

69 โรงเรียนจดัให้มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ 
(Resource Center) มีสื่อเพียงพอ ทนัสมยั 
สง่เสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 

4.18 0.832 มาก 

70 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัติมีเดีย 
(Electronic Multi Media Classroom) 
ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตามกลุม่สาระอย่าง
เพียงพอ 

4.99 0.897 มากท่ีสดุ 

71 โรงเรียนจดัให้มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงู
เช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ีของโรงเรียน 

4.19 0.827 มาก 

72 โรงเรียนจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพ่ือ
เน้นไตร่ตรองและการภาวนา เพ่ือสามารถค้นพบ
ความจริงท่ีอยู่เบือ้งหลงัศาสตร์แขนงตา่งๆ ได้ 

4.10 0.763 มาก 

73 โรงเรียนก าหนดจดุมุง่เน้น บทบาท หน้าท่ีของฝ่าย
จิตตาภิบาลที่มีหน้าท่ีในการพฒันาร่างกาย จิตใจ
และจิตวิญญาณ  

4.22 0.783 มาก 

74 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ตอ่
การจดัการศกึษาท่ีพฒันาทกัษะด้านอาชีพและการ
ท าโครงงานตา่งๆ 

4.25 0.764 มาก 

75 โรงเรียนสร้างสถานศกึษาเครือข่าย ทัง้ในระดบั
ท้องถ่ิน ภมูิภาค ประเทศและระหวา่งประเทศ 

3.94 0.812 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

76 โรงเรียนสร้างเครือข่าย เพ่ือรับการสนบัสนนุจาก
สถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรอื่นๆ ทัง้ภาครัฐและ
เอกชน 

3.89 0.902 มาก 

77 โรงเรียนสนบัสนนุนกัเรียนและครูมีเครือข่าย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กบับคุคลอื่นทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ 

4.66 0.955 มากท่ีสดุ 

78 โรงเรียนจดักิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และทรัพยากรระหวา่ง 
เครือข่ายร่วมพฒันา 

4.77 0.870 มากท่ีสดุ 

79 โรงเรียนให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศกึษาฯ
ให้มีความรู้และปฏิบตัิหน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด 
โดยด าเนินตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

4.37 0.688 มาก 

80 โรงเรียนสง่เสริมให้คณะกรรมการสถานศกึษา 
ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารร่วมกนัท าแผนพฒันา
โรงเรียนและแผนปฏิบตัิงานตาม อตัลกัษณ์และ
พนัธกิจของโรงเรียนคาทอลิก 

4.33 0.676 มาก 

81 โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศกึษา 
ก ากบัติดตามดแูล และขบัเคลื่อนการด าเนินงาน
ของสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยกระตุ้นเตือนทกุคน 
ให้ด าเนินการเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมาย 

4.36 0.670 มาก 

82 โรงเรียนพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และความ
ร่วมมือกับผู้ ปกครองในการจัดการศึกษาแบบ
คาทอลิก 

4.23 0.741 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

83 โรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน 
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ก่อให้เกิดความ
ร่วมมือ ความรัก จนบรรลเุป้าหมายของการศกึษา
คาทอลิก 

4.16 0.738 มาก 

84 โรงเรียนจัดให้มีการวิจยัเก่ียวกบัการจัดการศกึษา
ในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหา
แนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

4.01 0.891 มาก 

85 โรงเรียนจัดให้มีระบบการวิจัยในชัน้เรียนอย่าง
สม ่าเสมอเพ่ือสามารถเข้าใจและพฒันานกัเรียนได้
เป็นรายบคุคล 

4.19 0.785 มาก 

86 โรงเรียนศึกษาและวิจยัสถานการณ์ของสงัคมโลก 
เพ่ือสามารถบรูณาการคณุคา่ท่ีดีงามแก่นกัเรียนใน
การใช้ชีวิต 

3.93 0.850 มาก 

87 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคล้อง
กบัอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

4.43 0.693 มาก 

88 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสะดวกใน
การบริหารจดัการโรงเรียนได้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศกึษาคาทอลิก 

4.24 0.735 มาก 

89 โรงเรียนติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอย่าง
เป็นระบบโดยใช้มาตรฐานการศกึษาคาทอลิกเป็น
หลกั 

4.26 0.707 มาก 

90 โรงเรียนตื่นตัวท่ีจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพ่ือ
รองรับภาระกิจการพฒันาสงัคมท่ีเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษ ท่ี 21 

4.27 0.726 มาก 

91 โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินผลการ
ท างาน เพ่ือน าไปสู่การพฒันาโดยศกึษาจาก Best 
Practices ขององค์กรอื่นๆ 

4.39 0.675 มาก 



196 

 

ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

92 โรงเรียนจดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนมุง่ไปสูค่วามจริง 
ความดี ความงาม บนพืน้ฐานของการวิเคราะห์
ความท้าทายและความจ าเป็นทางสงัคม โดยบรูณา
การกบัคณุคา่พระวรสารและชีวิต  

4.36 0.665 มาก 

93 โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเพ่ือให้มี
ความเหมาะสมและสอนทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้อง
กบัความต้องการท้องถ่ิน  

4.27 0.737 มาก 

94 โรงเรียนจดัวิชาค าสอน  คริสตศาสตร์ ศีลธรรม
และจริยศกึษาในหลกัสตูรเพ่ือประโยชน์ตอ่การ
เข้าใจคณุคา่ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต 

4.44 0.709 มาก 

95 โรงเรียนจดัรายวิชาเพ่ิมเติมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียน
เลือกเรียนตามความถนดัความสามารถและความ
สนใจ 

4.29 0.737 มาก 

96 โรงเรียนจดัหลกัสตูรทางเลือกเทียบเคียง
มาตรฐานสากล เช่น English Program,  Mini 
English Program, International English 
Program, และหลกัสตูรเฉพาะทางอ่ืนๆ  

4.06 1.024 มาก 

97 ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียน
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ชุมนุม  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ  ท่ี
ตอบสนองความต้องการความสามารถและความ
สนใจของผู้ เรียน 

4.28 0.723 มาก 

98 โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการ
วางแผน ด าเนินการ และประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเอง  

4.14 0.736 มาก 

99 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้
ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริงในลกัษณะโครงงานจน
สรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.33 0.690 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

100 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนทัง้ Head Heart และ Hand   
เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็นองค์รวม 

4.25 0.727 มาก 

101 โรงเรียนเชิญชวนให้ผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่
เรียนรู้ตา่งๆ มาช่วยในกระบวนการเรียนการสอน 

4.09 0.748 มาก 

102 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ในจดุออ่นจดุ
แข็งของนกัเรียนเป็นรายบคุคลเพ่ือวางแผนในการ
พฒันาศกัยภาพอย่างเหมาะสม 

4.19 0.750 มาก 

103 โรงเ รียนส่ง เส ริมให้ค รูใ ช้ การสอนท่ี เ น้นการ
ไตร่ตรองการบรูณาการคณุคา่พระวรสาร 
สูส่าระการเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ  

4.21 0.752 มาก 

104 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพ่ิม
วิชามาตรฐานสากล  เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้  
การเขียนเรียงความขัน้สูง และ การสร้างโครงงาน 
ฯลฯ 

4.01 0.739 มาก 

105 โรงเรียนปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน โดย
เพ่ิมเติมเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ให้แก่นกัเรียนมากขึน้ 

4.09 0.783 มาก 

106 โรงเรียนสนบัสนนุให้ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย 
เพ่ือตอบสนองความแตกต่างและความสนใจของ
แตล่ะคน 

4.41 0.640 มาก 

107 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินจากสอบ
ข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบสัมภาษณ์  โดย
สามารถเทียบโอนผลการเรียนกบัโรงเรียนต่างๆ ได้
ทัง้ในและตา่งประเทศ 

4.01 0.848 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

108 โรงเรียนสร้างระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อย่างสม ่าเสมอ 

4.45 0.631 มาก 

109 โรงเรียนสง่เสริมการสร้างและพฒันาแหลง่การ
เรียนรู้ภายในสถานศกึษาและใช้ประโยชน์ 
จากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอก
สถานศกึษา 

4.31 0.699 มาก 

110 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูเน้นการเรียนรู้จากแหลง่
เรียนรู้ท้องถ่ิน เชน่ สถานท่ีส าคญั วฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 

4.25 0.757 มาก 

111 โรงเรียนสร้างห้องสมดุให้บริการสื่อและเทคโนโลยี
เพ่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้
แบบมีสว่นร่วม 

4.23 0.797 มาก 

112 โรงเรียนสนบัสนนุให้นกัเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็น
แห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 21 

4.26 0.695 มาก 

113 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกท่ีก าหนดไว้โดย
อิงคณุคา่พระวรสาร 

4.43 0.639 มาก 

114 ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ มีเมตตา พร้อม
ช่วยเหลือแบ่งปันแก่ผู้อื่น โดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 
และมีจิตสาธารณะ 

4.42 0.628 มาก 

115 สอนนักเรียนให้มีความรักในความดี  เคารพใน
คณุคา่และศกัด์ิศรีของตนเองและผู้ อ่ืน 

4.49 0.611 มาก 

116 พัฒนานักเรียนให้มีความซื่อตรง  ด ารงตรงอยู่ใน
ความจริง แสวงหาความจริงรู้จกัผิดชอบชั่วดี และ
ให้คณุคา่สิ่งตา่งๆ อย่างถกูต้อง 

4.46 0.605 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

117 ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความซื่อสตัย์  กล้าหาญกระท า
ในสิ่งท่ีถูกต้องเท่ียงตรง จริงใจ มีสจัจะโปร่งใส ไม่
คดโกงและไมเ่บียดเบียนผู้อื่น 

4.46 0.619 มาก 

118 สอนนักเรียนให้มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อพระเจ้า
องค์แห่งความดีสูงสุด นบนอบ เคารพ เช่ือฟังให้
เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคณุ และแผ่นดินถ่ินเกิด 

4.49 0.588 มาก 

119 ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตท่ีเรียบง่าย 
รู้จกัประหยดัอดออมพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี 

4.22 0.690 มาก 

120 พัฒนานัก เ รียนใ ห้มีภูมิคุ้ มกัน  เฉลียวฉลาด 
แสวงหาความรู้รอบตวัอยู่เสมอ พร้อมยอมรับการ
เปลี่ยนแปลง  

4.19 0.692 มาก 

121 กระตุ้นนักเรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยู่
เสมอ มุ่งพฒันาตนเองอย่างเต็มตามศกัยภาพของ
ตน 

4.16 0.711 มาก 

122 โ ร ง เ รี ยนทบทวน / ก าหนด วิสัยทัศ น์  จั ดท า
แผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงานของโรงเรียน 
ให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก 

4.51 0.597 มากท่ีสดุ 

123 โรงเรียนจัดท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน 
คริสตศาสตร์ และจริยศึกษา พร้อมทัง้มีบุคลากร
ฝ่ายอภิบาลท่ีมีคุณภาพในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกับ
จ านวนนกัเรียน 

4.34 0.773 มาก 

124 โรงเรียนบูรณาการคณุค่าพระวรสารในการจดัการ
เรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระฯ  พร้อมทั ง้ ใ ช้
เทคโนโลยีสนบัสนนุอย่างเหมาะสม 

4.34 0.726 มาก 
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ตารางท่ี 6 ระดบัความส าคญัของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน 
                 คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (ตอ่) 
                                                                                                                     (n = 360) 

ข้อ 
ตวัแปร 

แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

x  S.D. 
ระดบั 

ความส าคญั
ของตวัแปร 

125 โรงเรียนจัดให้ผู้บริหาร/ ครู/ บุคลากร/ ผู้ปกครอง 
ได้ รับการอบรมอย่างต่อเ น่ืองในเ ร่ืองคุณค่า
การศึกษาคาทอลิกและความหมายของชุมชน
การศกึษา (Educational Community) 

4.27 0.743 มาก 

126 โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด 
โรงเรียนและชุมชน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

4.33 0.688 มาก 

127 โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียน
ของสภาการศกึษาคาทอลิก ในการช่วยเหลือและ
แบ่งปันพัฒนาโรงเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 

4.29 0.716 มาก 

128 โรงเรียนสร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยตุิธรรมและสนัติ เคารพในความแตกต่างด้านเชือ้
ชาติศาสนาและวฒันธรรม 

4.40 0.669 มาก 

129 โรงเรียนช่วยเหลือและจดัการศกึษาให้แก่นกัเรียนท่ี
ร อ โอกาส ใน รูป ของทุ น ก า ร ศึกษาห รื อลด
คา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 

4.47 0.658 มาก 

130 โรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเหมือนบ้านโดยมี
แหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสติปัญญาและมิติทางจิต
วิญญาณ 

4.51 0.615 มากท่ีสดุ 

 จากตารางท่ี 6 พบว่าตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ทัง้ 130 ตวัแปรมีค่ามชัฌิมเลขคณิต ( x ) อยู่ระหว่าง 3.72-4.66
ผู้ให้ข้อมลูมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัความส าคญัแตล่ะรายตวัแปรอยู่ในระดบัมาก และมาก
ท่ีสุด มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ระหว่าง 0.530-1.024 แสดงว่า การกระจายของ
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ข้อมลูความคิดเห็นของผู้ ให้ข้อมูลนัน้มีลกัษณะปกติ  ผู้ ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปใน
ทิศทางเดียวกนั  
 ต่อจากนี  ้  คือการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เ พ่ือท าการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) ผู้ วิจยัท าการทดสอบความเหมาะสม 
ความเพียงพอ และแมทริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรของข้อมลู ซึ่งพิจารณาจาก
สถิตทิดสอบสองคา่ คือ 
  2.2.1 คา่ KMO and Bartlett’s Test โดยดคูา่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 
Sampling Adequacy) ท่ีมีคา่มากคือ 0.5 (เข้าใกล้หนึง่) และ 
  2.2.2 คา่ท่ีใช้ทดสอบสมมตฐิานของ Bartlett’s Test of Sphericity  
    Ho : ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ไมมี่ความสมัพนัธ์กนั 

   H1 : ตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก มีความสมัพนัธ์กนั 

   โดยพิจารณาจากค่า Chi-Square และการมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีน้อย
กว่าหรือ เท่ากบั .05 (Sig ≤ .05) ว่า ยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน ผลการวิเคราะห์ ดงัปรากฏ
ในตารางท่ี 7 

ตารางท่ี 7 คา่ KMO and Bartlett’s test of Sphericity 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .966 
Bartlett's Test of Sphericity          Approx. Chi-Square 
                                                        df 
                                                        sig 

44330.910 
8385 
.000 

 จากตารางท่ี 7 พบว่า คา่ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
เท่ากับ 0.966 แสดงว่า ตัวแปรทัง้ 130 ตัวแปรของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก เป็นจ านวนข้อมูลท่ีมีความเพียงพอและมีความ
เหมาะสม สามารถใช้สถิตกิารวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor  Analysis) ระดบัดีมาก เพราะคา่ 
KMO มีค่ามากกว่า .5 และเข้าใกล้ 1 และเม่ือทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบ Bartlett's 
Test of Sphericity พบในลักษณะเดียวกันคือ ค่า Chi-Square เท่ากับ 44330.910 ค่า 
Significance เทา่กบั .000 ซึง่น้อยกว่า .05 จึงปฏิเสธ Ho ยอมรับ H1 (Significant) ซึ่งแสดงว่า 
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คา่แมททริกซ์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลิกได้ทัง้ 130 ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กัน สามารถน า
ข้อมลูนีไ้ปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั เพ่ือหาความสอดคล้องระหว่างโมเดล(Model)ตาม
ทฤษฎีและและโมเดลท่ีได้จากข้อมลูเชิงประจกัษ์ได้  

 2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA)  
  หลังจากท่ีผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลท่ีจะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัแล้ว ตอ่ไปเป็นกระบวนการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดล
(Model)ข้อมูลเชิงประจกัษ์กับโมเดลทฤษฏีท่ีก าหนดขึน้ โดยใช้ดชันีวดัความสอดคล้อง ได้แก่ 
คา่สถิติไคสแควร์(Chi-Square Statistics: 2) และคา่ไคสแควร์สมัพทัธ์(Relative Chi-Square: 


2/df ) ต้องมีคา่น้อยกว่า 3 1 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index : GFI)ต้อง
มีค่ามากกว่า 0.95 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแก้แล้ว (Adjusted Goodness of fit 
Index: AGFI) และดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) 
ต้องมีค่ามากกว่า 0.90 2  ค่ารากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual: Standardized RMR) ต้องมีคา่ต ่ากว่า 0.08 
และคา่รากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ (Root Mean Square 
Error of Approximation: RMSEA) ต้องมีคา่น้อยกว่าหรือเท่ากบั 0.063  นอกจากนีย้งัมีการ
ตรวจสอบความเ ท่ียง โดยพิจารณานัยส าคัญของน า้หนักอง ค์ประกอบมาตรฐาน 
(Standardized Factor Loading) คา่ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (Standard Error: SE) สถิติ

                                                 
1 Mueller. R.O, Confirmatory factor analysis, In Basic Principles of sltructural 

equation modeling: An introduction to Lisrel and EQS. (New york : Springer-Verlag, 
1996, 62-128. 

2 Diamantopoulos & Siguaw J.A., Introduction in Lisrel:  A guide for the 
uninitiated (London: SAGE Publications, 2000), อ้างถึงใน เสรี ชดัแช้ม, “การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)”, วารสารวิจัยและวัดผลการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 2, 1 (มีนาคม 2547): 29. 

3 Hu, L-T & Bentler,P.M., “Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure 
analysis: Conventional criteria versus new alternatives.” Structural equation modeling, 

6,1, (1999): 1-55. 
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ทดสอบ t-test และคา่ความแปรปรวนของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีอธิบายด้วยความแปรปรวนของตวั
แปรแฝง (Squared Multiple Correlations: SMC) ซึง่มีรายละเอียดการด าเนินการ ดงันี ้
  2.3.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ตวัแปรแนวทางพฒันาคณุภาพ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก    
          2.3.1.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(CFA) โมเดลรวมแนวทางการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

แผนภาพท่ี 3 โมเดลรวมแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  ก่อนการปรับโมเดล 
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แผนภาพท่ี 4  โมเดลแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก  หลงัการปรับโมเดล 

                 

ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบ 4 ด้าน แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (X1 – X4) 
 

องค์ประกอบ 
ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

X1 0.87(0.06) 0.87 15.70** 0.76 0.90(0.06) 0.90 14.22** 0.81 
A 0.45(-)a 0.81 - 0.66 0.40(-)a 0.74 - 0.54 
B 0.50(0.03) 0.85 18.48** 0.72 0.48(0.02) 0.83 19.92** 0.69 
C 0.39(0.02) 0.76 15.97** 0.58 0.37(0.03) 0.74 13.40** 0.55 
D 0.41(0.02) 0.83 18.01** 0.69 0.39(0.03) 0.79 15.41** 0.63 

X2 0.97(0.05) 0.97 16.28** 0.94 1.01(0.06) 1.01 16.02** 1.02 
E 0.35(-)a 0.76 - 0.57 0.35(-)a 0.74 - 0.55 
F 0.43(0.02) 0.88 18.12** 0.77 0.43(0.02) 0.86 19.80** 0.75 
G 0.46(0.02) 0.91 18.91** 0.83 0.45(0.02) 0.89 21.79** 0.79 
H 0.52(0.03) 0.83 16.84** 0.68 0.52(0.03) 0.83 16.06** 0.69 
I 0.51(0.03) 0.85 17.45** 0.72 0.52(0.03) 0.86 15.18** 0.73 
K 0.55(0.03) 0.90 18.61** 0.80 0.55(0.03) 0.90 16.24** 0.81 
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ตารางท่ี 8 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบ 4 ด้าน แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก (X1 – X4)  (ตอ่) 
 

องค์ประกอบ 
ก่อนปรับโมเดล หลงัปรับโมเดล 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

X3 0.97(0.05) 0.97 20.37** 0.94 0.96(0.05) 0.96 20.09** 0.92 
L 0.51(-)a 0.89 - 0.79 0.51(-)a 0.89 - 0.79 
M 0.50(0.02) 0.92 27.22** 0.85 0.51(0.02) 0.93 27.85** 0.86 
N 0.54(0.02) 0.84 22.07** 0.70 0.53(0.02) 0.83 21.69** 0.69 
X4 1.00(0.05) 1.00 21.23** 1.00 1.00(0.05) 1.00 22.13** 1.00 
O 0.47(-)a 0.88 - 0.78 0.48(-)a 0.91 - 0.83 
P 0.41(0.02) 0.89 25.08** 0.80 0.49(0.02) 0.90 26.41** 0.82 

หมายเหตุ a=พารามิเตอร์บงัคบั, **p<.01, b=standard factor loading, B=factor loading, 
Square MultipleCorrelations:SMC=R  

ตารางท่ี 9  การประเมินความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพ 
                 การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 

ดชันีวดัความ
สอดคล้อง 

เกณฑ์ 
ก่อนการปรับโมเดล หลงัการปรับโมเดล 

คา่สถิต ิ ผลการ
พิจารณา 

คา่สถิต ิ ผลการ
พิจารณา 

2/df  < 3.00 626.62/87= 7.20 ไมผ่่านเกณฑ์ 59.37/54= 1.09  ผ่านเกณฑ์ 

p-value of  2 > 0.05 0.00 ไมผ่่านเกณฑ์ 0.28 ผ่านเกณฑ์ 

GFI > 0.90 0.81 ไมผ่่านเกณฑ์ 0.98 ผ่านเกณฑ์ 
AGFI > 0.90 0.74 ไมผ่่านเกณฑ์ 0.95 ผ่านเกณฑ์ 
CFI > 0.90 0.97 ผ่านเกณฑ์ 1.00 ผ่านเกณฑ์ 
Standardized RMR < 0.08 0.01  ผ่านเกณฑ์ 0.0045 ผ่านเกณฑ์ 
RMSEA < 0.06 0.131 ไมผ่่านเกณฑ์ 0.017 ผ่านเกณฑ์ 

   ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขององค์ประกอบแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (DEVELOP) จาก
แผนภาพท่ี 3-4 และตารางท่ี 8-9 พบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ก่อนปรับ
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โมเดล ยงัไมมี่ความสอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยพิจารณาดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน ดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2)เท่ากบั 626.62 คา่ p-value เท่ากบั 0.00 คา่ Chi-square/df 
เท่ากับ 7.20 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.81 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนเปรียบเทียบแล้ว (CFI) เท่ากบั 0.97 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI ) 
มีค่า 0.74 ค่าดัชนีรากของค่าเฉล่ียก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) 
เทา่กบั 0.012 คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) 
เท่ากับ 0.13 ซึ่งยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดล DEVELOP ยงัไม่มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหว่าง 0.76 – 0.92  
  ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงจ าเป็นต้องปรับโมเดลให้มีความกลมกลืนมากขึน้ โดยพิจารณาค่า
ดชันีดดัแปลงโมเดล (modification indices: MI)  และคา่เศษเหลือท่ีอยู่ในรูปคะแนนมาตรฐาน
ของของตวัแปรสงัเกตได้ท่ีมีคา่มากกว่า 2.00 ซึ่งผู้ วิจยัได้ปรับโมเดลโดยก าหนดความสมัพนัธ์
ของเศษเหลือบางคู ่โดยพิจารณาตวัแปรสงัเกตได้ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัตวัแปรสงัเกตได้อ่ืนๆ ท่ี
อยู่ในตวัแปรแฝงเดียวกัน ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของโมเดลท่ีปรับแล้ว พบดชันีวัด
ระดบัความกลมกลืน ดบันี ้ ค่าสถิติไค-สแควร์เท่ากบั 59.37  p-value เท่ากับ 0.28 คา่ไค-
สแควร์สมัพทัธ์ (Chi-square/df)  เท่ากบั 1.09  ดชันี GFI  เท่ากบั 0.98  ดชันี AGFI  เท่ากบั  
0.95  ดชันี CFI  เท่ากบั 1.00 คา่ Standardized RMR  เท่ากบั 0.00  และคา่ RMSEA  เท่ากบั 
0.01 ซึง่เป็นไปตามเง่ือนไขของการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์   
   2.3.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั(CFA) ตวัแปร 4 องค์ประกอบ
หลกั 
    การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน(CFA) ผู้ วิจัยด าเนินการ
วิเคราะห์ 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม         
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และตัวแปรแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
     1) องค์ประกอบด้านพฒันาผู้ เรียน (X1)  
        องค์ประกอบด้านพัฒนาผู้ เรียน (X1) ประกอบด้วยตวัแปร 4 
ตวัแปร ได้แก่ A ถึง D ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) องค์ประกอบด้านผู้ เรียนมี
รายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 6  แนวทางพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 
 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 6 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของแนวทาง
พฒันาคณุภาพคณุธรรมจริยธรรมมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2)เท่ากบั 
10.55  ค่า p-value เท่ากับ 0.568 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 0.87 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เทา่กบั 0.99 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ(Comparative fit index 
: CFI) มีคา่เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.98 ค่า
ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.0056 คา่
ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 ซึ่ง
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวทาง
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ โดยน า้หนกัองค์ประกอบมี
คา่อยูร่ะหวา่ง 0.63 – 0.84 
    การพัฒนาความรู้/การแสวงหาความรู้และทักษะอาชีพ (B) 
ประกอบด้วยตวัแปรสังเกต 12 ตวัแปรแนวทางพฒันา ได้แก่ b1 ถึง b12 ผลการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ ก่อน
ปรับและหลงัปรับโมเดล มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 7 แนวทางพฒันาความรู้/การแสวงหาความรู้/และทกัษะอาชีพ 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากแผนภาพท่ี 7 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบ
แนวทางพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ มีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้

คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 43.13 คา่ p-value เท่ากบั 0.26 คา่ Chi-square/df เท่ากบั 1.13 คา่
ดชันีวัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่า กับ 0.98 ดชันีวัดระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index : CFI) มีคา่เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว 
(AGFI) เท่ากบั 0.96 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(RMR) เท่ากับ 0.01 ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 
(RMSEA) เทา่กบั 0.01 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลแนวทางพฒันาความรู้/ 
การแสวงหาความรู้/และทักษะอาชีพ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยน า้หนัก
องค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.52 – 0.85 
    การพฒันาสุขภาวะ (C) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 4 ตวัแปร 
ได้แก่ c1 ถึง c4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาสขุภาวะก่อนปรับ
และหลงัปรับโมเดล มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 8  แนวทางพฒันาสขุภาวะ 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากแผนภาพท่ี 8 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบ

การพฒันาสขุภาวะ มีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 0.40 คา่ p-
value เทา่กบั 0.52 คา่ chi-square/df เท่ากบั 0.40 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่า 
กบั 1.00 ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit index : CFI) มีคา่เท่ากบั 
1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.99 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ีย
ก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.0022 ค่าดชันีรากก าลงัสอง
เฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.000 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว้ แสดงวา่โมเดลแนวทาพฒันาสขุภาวะ มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดย
น า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.51 – 0.85 
     การพฒันาสนุทรียภาพ (D)ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 6 ตวัแปร 
ได้แก่ d1 ถึง d6 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาสนุทรียภาพก่อนปรับ
และหลงัปรับโมเดล  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 9  การพฒันาสนุทรียภาพ 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   จากแผนภาพท่ี 9 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
องค์ประกอบการพัฒนาสุนทรียภาพ มีดชันีวัดระดบัความกลมกลืนดงันี ้ค่าไค-สแควร์ (2) 
เท่ากบั 7.15 ค่า p-value เท่ากับ 0.20 คา่ chi-square/df เท่ากบั 1.43 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.99 ดชันีวัดระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (Comparative fit 
index : CFI) มีคา่เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.97 
คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.0067 
คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.035 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลคุณภาพสุนทรียภาพ มีความสอดคล้องกับ
ข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหว่าง 0.61-0.8 
    2) องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ (X2)  
    องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ (X2) ประกอบด้วยตวัแปร 6 
ตวัแปร ได้แก่ E ถึง K  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) องค์ประกอบด้านการ
บริหารจดัการ  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี  11 การพฒันาผู้บริหาร  
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภาพท่ี 11 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนา
ผู้บริหารมีดชันีวัดระดบัความกลมกลืนดงันี ้ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 11.29 ค่า p-value 
เท่ากับ 0.25 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.25 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
0.99  คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เทา่กบั 0.97 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ีย ก าลงัสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (RMR) เทา่กบั 0.00คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการ 
ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 0.027 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลการ
พัฒนาผู้ บริหารมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยน า้หนักองค์ประกอบมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.78 – 0.93 

 การพฒันาครู (F)ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 13 ตวัแปร ได้แก่ f1 
ถึง f13  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาครู ก่อนปรับและหลงัปรับ
โมเดล มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 13  การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 13 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
พฒันาระบบบริหารจดัการมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 91.88 
คา่ p-value เทา่กบั 0.31232 คา่ Chi-square/df  เท่ากบั 1.06 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากบั 0.97 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เทา่กบั 0.95 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.01 ค่าดัชนีรากก าลังสองเฉล่ียของความ
คลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แสดง
ว่าโมเดลแนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดย
น า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.54 – 0.83 
     การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน (H) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 7 ตวั
แปร ได้แก่ h1 ถึง h7 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน 
ก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 14  การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 14 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
พฒันาปัจจยัพืน้ฐานมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 91.88  ค่า 
p-value เท่ากับ 0.00 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.16 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากบั 0.99 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.97 คา่ดชันีรากของค่าเฉล่ีย ก าลงัสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.00 ค่าดชันีรากก าลังสองเฉล่ียของความ
คลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เทา่กบั 0.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้แสดง
ว่าโมเดลการพัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยน า้หนัก 
องค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.62 – 0.84 
    การพฒันาเครือข่ายร่วมพฒันา (I) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 9 
ตวัแปร ได้แก่ i1 ถึง i9  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาเครือข่ายร่วม
พฒันา ก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 15  การพฒันาเครือขา่ยร่วมพฒันา 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 15 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
พฒันาเครือขา่ยร่วมพฒันามีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 20.89 
ค่า p-value เท่ากับ 0.23 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.22 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
เปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากับ 
0.97ค่าดชันีรากของค่าเฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 
0.00 คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 
0.025 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลการพฒันาเครือข่ายร่วมพฒันา  มีความ
สอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.57 – 0.86 
     การพฒันาวิจยัและพฒันา (k) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 8 ตวั
แปร ได้แก่ k1 ถึง k8 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาวิจยัและพฒันา
ก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 16 การพฒันาการวิจยัและพฒันา 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 16 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยันการ
พฒันาการวิจยัและพฒันามีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 19.49 
ค่า p-value เท่ากับ 0.14 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 1.39 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เทา่ กบั 0.99 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เทา่กบั 0.97 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษ
เหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.00 ค่าดชันีรากก าลังสองเฉล่ียของความ
คลาดเคล่ือนในการ ประมาณค่า (RMSEA) เท่ากับ 0.03 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
แสดงว่าโมเดลการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดย
น า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยู่ระหวา่ง 0.67 – 0.86 
    3) องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนการสอน (X3)  
             องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนการสอน (X3) ประกอบด้วย
ตวัแปรสังเกต 3 ตัวแปร ได้แก่ L ถึง N ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนการสอน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี  18 การพฒันาหลกัสตูร  
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 18 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัของการ
พฒันาหลกัสตูรมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 6.29 คา่ p-value 
เท่ากับ 0.39 ค่า chi-square/df เท่ากับ 1.04 ค่าดชันีวัดระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดชันีวดัระดบัความ
กลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.98 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือในรูป
คะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.011 คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนใน
การ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.012 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลการ
พัฒนาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยน า้หนักองค์ประกอบมีค่าอยู่
ระหวา่ง 0.48– 0.79 
    การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (M) ประกอบด้วยตัวแปร
สงัเกต 11 ตวัแปรแนวทางพฒันา ได้แก่ m1 ถึง m11 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั 
(CFA) แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอนก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล  มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี  19 การพฒันาการจดัการเรียนการสอน  
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 19 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอนมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 
36.72 ค่า p-value เท่ากับ 0.10 ค่า chi-square/df เท่ากับ 1.36 ค่าดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืน (GFI) เท่า กบั 0.98 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 
คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.96 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงั
สองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.03 คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของ
ความคลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เทา่กบั 0.01 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
แสดงว่าโมเดลการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.46 – 0.88 
     การพฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้ (N) ประกอบด้วยตวัแปรสงัเกต 4 
ตวัแปร ได้แก่ n1 ถึง n4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาส่ือและแหล่ง
เรียนรู้ก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี  20 การพฒันาส่ือและแหลง่เรียนรู้  
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 จากแผนภาพท่ี 20 พบว่า ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการ

พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้มีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 0.86 
ค่า p-value เท่ากับ 0.35 ค่า chi-square/df เท่ากับ 0.89 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน 
(GFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดั
ระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (AGFI) เท่ากบั 0.99 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของ
เศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากับ 0.023ค่าดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความ
คลาดเคล่ือนในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากับ 0.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
แสดงว่าโมเดลการพฒันาส่ือแหล่งเรียนรู้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจกัษ์โดยน า้หนกั
องค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.77 – 0.84 
    4) องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะเฉพาะ (X4) 
         องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเฉพาะ (X4) ประกอบด้วยตัว
แปรสังเกต 2 ตวัแปร ได้แก่ O ถึง P ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะเฉพาะ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี  21 องค์ประกอบด้านคณุลกัษณะเฉพาะ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 

   

  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัขององค์ประกอบด้านคณุลกัษณะเฉพาะ
(X4) พบว่ามีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 2.35 ค่า p-value 
เท่ากับ 1.00 ค่า Chi-square/df เท่ากับ 2.35 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 
0.99 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบแล้ว (CFI) เท่ากับ 0.99 ค่าดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI ) มีคา่ 0.98  คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.003 คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนใน
การ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.06 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด แสดงว่าโมเดลการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนัองค์ประกอบด้านคณุลกัษณะเฉพาะ(X4) มีความสอดคล้องกบั
ข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยน า้หนกัองค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.89 – 0.91 
    แนวทางพฒันาด้านคณุลกัษณะเฉพาะ ประกอบด้ายตวัแปร O -P 
    การพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ เรียน (O) ประกอบด้วยตวัแปรสังเกต 9 
ตวัแปร ได้แก่ o1 ถึง o9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) การพฒันาอตัลกัษณ์
ผู้ เรียนก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี 22 การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากแผนภาพท่ี 22 พบว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพัฒนา     
อตัลกัษณ์ผู้ เรียนมีดชันีวดัระดบัความกลมกลืน ดงันี ้ค่าไค-สแควร์ (2) เท่ากับ 30.31 ค่า p-
value เทา่กบั 0.08 คา่ chi-square/df เท่ากบั 1.44 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) เท่า 
กับ 0.98 ค่าดชันีวัดระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดชันีวัดระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เทา่กบั 0.96 คา่ดชันีรากของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือ
ในรูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.0065คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือน
ในการ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.035 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดล
การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียนมีความสอดคล้องกับข้อมลูเชิงประจกัษ์โดยน า้หนกัองค์ประกอบมี
คา่อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 0.89 
    การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา (P) ประกอบด้วยตวัแปร 9 ตวั
แปรแนว ได้แก่ p1 ถึง p9 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (CFA) ตวัแปรการพัฒนา
เอกลกัษณ์สถานศกึษาก่อนปรับและหลงัปรับโมเดล มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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แผนภาพท่ี  23 การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา 
 

 ก่อนปรับ หลงัปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จากแผนภาพท่ี 23 พบว่าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของการพฒันา
เอกลกัษณ์สถานศกึษามีดชันีวดัระดบัความกลมกลืนดงันี ้คา่ไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 22.65 คา่ 
p-value เท่ากับ 0.20 ค่า chi-square/df เท่ากับ 1.25 ค่าดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (GFI) 
เท่ากบั 0.99 คา่ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากบั 1.00 คา่ดชันีวดัระดบั
ความกลมกลืนท่ีปรับแล้ว (AGFI) เท่ากบั 0.97 คา่ดชันีของคา่เฉล่ียก าลงัสองของเศษเหลือใน
รูปคะแนนมาตรฐาน (RMR) เท่ากบั 0.00 คา่ดชันีรากก าลงัสองเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนใน
การ ประมาณคา่ (RMSEA) เท่ากบั 0.02 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แสดงว่าโมเดลการ
พัฒนาเอกลักษณ์สถานศึกษา  มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยน า้หนัก 
องค์ประกอบมีคา่อยูร่ะหวา่ง 0.60 – 0.86    
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา    
                  โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร    
                   A – D 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

A 
Chi sq.=67.55, df=14, p=0.000 

RMSEA=0.103 
Chi sq.=10.55, df=12, p=0.568 

RMSEA=0.000 
A1 0.50(0.03) 0.80 17.94** 0.65 0.49(0.03) 0.79 17.19** 0.62 
A2 0.46(0.03) 0.77 16.90** 0.60 0.45(0.03) 0.75 16.12** 0.57 
A3 0.61(0.03) 0.82 18.46** 0.67 0.62(0.03) 0.83 18.61** 0.68 
A4 0.54(0.03) 0.82 18.42** 0.67 0.54(0.03) 0.83 18.73** 0.69 
A5 0.59(0.03) 0.83 18.73** 0.68 0.60(0.03) 0.84 18.94** 0.70 
A6 0.50(0.03) 0.69 14.38** 0.47 0.48(0.04) 0.66 13.68** 0.44 
A7 0.47(0.03) 0.66 13.58** 0.43 0.45(0.04) 0.63 12.87** 0.40 

B 
Chi sq.=568.17, df=54, p=0.000 

RMSEA=0.163 
Chi sq.=43.13, df=38, p=0.261 

RMSEA=0.019 
B1 0.51(0.03) 0.71 15.34** 0.51 0.46(0.03) 0.65 13.35** 0.42 
B2 0.57(0.03) 0.78 17.19** 0.60 0.53(0.03) 0.72 15.35** 0.52 
B3 0.55(0.03) 0.73 15.93** 0.54 0.51(0.04) 0.69 14.48** 0.48 
B4 0.51(0.03) 0.71 15.09** 0.50 0.47(0.04) 0.65 13.21** 0.42 
B5 0.51(0.04) 0.57 11.50** 0.33 0.46(0.05) 0.52 10.15** 0.27 
B6 0.61(0.04) 0.69 14.67** 0.48 0.58(0.04) 0.66 13.63** 0.44 
B7 0.63(0.04) 0.75 16.50** 0.57 0.59(0.04) 0.71 14.99** 0.50 
B8 0.62(0.03) 0.82 18.65** 0.67 0.63(0.03) 0.83 18.61** 0.69 
B9 0.60(0.03) 0.78 17.43** 0.61 0.62(0.03) 0.81 18.14** 0.65 
B10 0.47(0.03) 0.71 15.34** 0.51 0.48(0.03) 0.74 15.97** 0.55 
B11 0.59(0.03) 0.81 18.51** 0.66 0.62(0.03) 0.85 19.32** 0.73 
B12 0.62(0.04) 0.78 17.29** 0.61 0.61(0.04) 0.77 16.44** 0.59 

C 
Chi sq.=14.04, df=2, p=0.00089 

RMSEA=0.130 
Chi sq.=0.40, df=1, p=0.529 RMSEA=0.000 

C1 0.44(0.04) 0.64 12.19** 0.41 0.41(0.04) 0.60 11.12** 0.36 
C2 0.51(0.03) 0.82 16.18** 0.67 0.53(0.03) 0.85 16.05** 0.72 
C3 0.51(0.04) 0.72 14.02** 0.52 0.51(0.04) 0.72 13.67** 0.52 
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ตารางท่ี 10 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา    
                  โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร    
                   A – D  (ตอ่) 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

C4 0.34(0.03) 0.56 10.38** 0.31 0.31(0.03) 0.51 9.20** 0.26 

D 
Chi sq.=173.26, df=9, p=0.000 

RMSEA=0.225 
Chi sq.=7.15, df=5, p=0.210 RMSEA=0.035 

D1 0.50(0.03) 0.80 17.94** 0.65 0.49(0.03) 0.79 17.19** 0.62 
D2 0.50(0.03) 0.80 17.19** 0.63 0.53(0.03) 0.84 17.92** 0.71 
D3 0.41(0.03) 0.72 14.98** 0.52 0.40(0.03) 0.71 14.25** 0.50 
D4 0.50(0.03) 0.71 14.74** 0.51 0.48(0.04) 0.68 13.44** 0.46 
D5 0.50(0.03) 0.76 16.01** 0.57 0.45(0.03) 0.67 13.26** 0.46 
D6 0.42(0.03) 0.67 13.59** 0.45 0.38(0.03) 0.61 11.79** 0.38 

 
ตารางท่ี 11   ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร E – K 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

E Chi sq.=111.62, df=14, p=0.000 
RMSEA=0.139 Chi sq.=11.29 df=9, p=0.256 RMSEA=0.027 

E1 0.41(0.03) 0.74 15.94** 0.54 0.43(0.03) 0.78 16.97** 0.61 
E2 0.44(0.02) 0.79 17.50** 0.62 0.44(0.03) 0.79 17.39** 0.63 
E3 0.47(0.03) 0.82 18.75** 0.68 0.45(0.03) 0.78 17.29** 0.61 
E4 0.44(0.02) 0.82 18.67** 0.67 0.43(0.02) 0.79 17.89** 0.63 
E5 0.49(0.02) 0.87 20.51** 0.76 0.53(0.02) 0.93 22.29** 0.86 
E6 0.43(0.02) 0.81 18.21** 0.65 0.42(0.02) 0.78 17.52** 0.61 
E7 0.47(0.02) 0.83 18.94** 0.69 0.46(0.3) 0.81 18.49** 0.66 

F 
Chi sq.=67.55, df=14, p=0.000 

RMSEA=0.103 
Chi sq.=49.64, df=46, p=0.330 

RMSEA=0.015 
F1 0.38(0.03) 0.63 13.14** 0.40 0.37(0.03) 0.61 12.45** 0.37 
F2 0.33(0.03) 0.61 12.62** 0.38 0.36(0.03) 0.66 13.43** 0.43 
F3 0.47(0.03) 0.72 15.60** 0.52 0.46(0.03) 0.71 15.21** 0.50 
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ตารางท่ี 11   ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                    โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                    E – K  (ตอ่) 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

F4 0.52(0.03) 0.72 15.54** 0.52 0.53(0.03) 0.73 15.69** 0.53 

F5 0.51(0.03) 0.79 17.85** 0.63 0.52(0.03) 0.82 18.53** 0.67 

F6 0.58(0.03) 0.86 20.35** 0.75 0.56(0.03) 0.84 19.40** 0.70 
F7 0.58(0.03) 0.84 19.41** 0.70 0.58(0.03) 0.83 18.99** 0.70 
F8 0.50(0.03) 0.74 16.25** 0.55 0.49(0.03) 0.74 15.95** 0.54 
F9 0.53(0..03) 0.80 18.00** 0.64 0.53(0.03) 0.80 17.92** 0.64 
F10 0.43(0.03) 0.72 15.56** 0.53 0.41(0.03) 0.69 14.65** 0.48 
F11 0.53(0.03) 0.73 15.90** 0.54 0.56(0.03) 0.77 16.78** 0.59 
F12 0.44(0.03) 0.73 15.72** 0.53 0.43(0.03) 0.70 15.08** 0.49 
F13 0.42(0.03) 0.71 15.26** 0.50 0.41(0.03) 0.68 14.48** 0.46 

G 
Chi sq.=1230.49, df=135, p=0.000 

RMSEA=0.150 
Chi sq.=91.88, df=86, p=0.312 

RMSEA=0.014 
G1 0.46(0.03) 0.63 13.20** 0.40 0.46(0.04) 0.63 12.99** 0.40 
G2 0.37(0.03) 0.65 13.64** 0.42 0.36(0.03) 0.63 13.20** 0.40 
G3 0.45(0.03) 0.76 16.72** 0.57 0.45(0.03) 0.76 16.89** 0.58 
G4 0.45(0.03) 0.70 14.97** 0.49 0.46(0.03) 0.71 15.34** 0.51 
G5 0.47(0.03) 0.74 16.31** 0.55 0.44(0.03) 0.71 15.27** 0.50 
G6 0.45(0.03) 0.69 14.83** 0.48 0.46(0.03) 0.71 15.17** 0.50 
G7 0.46(0.03) 0.72 15.69** 0.52 0.46(0.03) 0.72 15.35** 0.51 
G8 0.52(0.03) 0.78 17.56** 0.61 0.55(0.03) 0.83 19.03** 0.69 
G9 0.57(0.03) 0.83 19.20** 0.69 0.57(0.03) 0.83 19.01** 0.68 

G10 0.55(0.03) 0.84 19.61** 0.71 0.54(0.03) 0.82 18.71** 0.68 
G11 0.53(0.03) 0.77 17.01** 0.59 0.54(0.03) 0.77 17.18** 0.60 
G12 0.43(0.03) 0.64 13.50** 0.42 0.43(0.03) 0.65 13.32** 0.42 
G13 0.58(0.03) 0.76 16.75** 0.57 0.54(0.04) 0.71 15.14** 0.50 
G14 0.53(0.03) 0.75 16.44** 0.56 0.49(0.03) 0.70 14.72** 0.49 
G15 0.59(0.03) 0.82 18.71** 0.67 0.58(0.03) 0.81 18.11** 0.65 
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ตารางท่ี 11   ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                    โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                    E – K  (ตอ่) 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

G16 0.54(0.03) 0.80 18.12** 0.64 0.51(0.03) 0.76 16.69** 0.58 

G17 0.49(0.05) 0.51 10.25** 0.26 0.51(0.05) 0.54 10.72** 0.29 

G18 0.49(0.04) 0.60 12.45** 0.37 0.48(0.04) 0.60 12.08** 0.36 

H 
Chi sq.=203.36, df=14, p=0.000 

RMSEA=0.194 
Chi sq.=8.18, df=7, p=0.317 RMSEA=0.022 

H1 0.49(0.03) 0.70 14.59** 0.49 0.44(0.04) 0.62 11.95** 0.38 
H2 0.63(0.04) 0.76 16.42** 0.58 0.55(0.04) 0.66 12.96** 0.43 
H3 0.70(0.04) 0.78 16.94** 0.60 0.63(0.04) 0.71 14.22** 0.50 
H4 0.55(0.04) 0.67 13.73** 0.44 0.50(0.04) 0.61 11.64** 0.37 
H5 0.60(0.03) 0.79 17.36** 0.62 0.61(0.04) 0.79 16.58** 0.63 
H6 0.59(0.04) 0.75 16.23** 0.57 0.59(0.04) 0.75 15.23** 0.56 
H7 0.60(0.03) 0.78 17.17** 0.62 0.64(0.04) 0.84 18.01** 0.70 

I 
Chi sq.=897.04, df=27, p=0.000 

RMSEA=0.300 
Chi sq.=20.89, df=17, p=0.231 

RMSEA=0.025 
I1 0.58(0.04) 0.72 15.29** 0.52 0.49(0.04) 0.60 11.42** 0.36 
I2 0.72(0.04) 0.80 17.91** 0.64 0.58(0.05) 0.64 12.39** 0.41 
I3 0.73(0.04) 0.77 16.80** 0.59 0.55(0.05) 0.57 10.82** 0.33 
I4 0.68(0.04) 0.78 17.18** 0.61 0.53(0.05) 0.61 11.78** 0.38 
I5 0.45(0.03) 0.65 13.37** 0.42 0.45(0.04) 0.65 12.42** 0.42 
I6 0.45(0.03) 0.67 13.96** 0.45 0.47(0.03) 0.69 13.47** 0.48 
I7 0.44(0.03) 0.66 13.67** 0.44 0.45(0.03) 0.67 13.00** 0.45 
I8 0.53(0.03) 0.72 15.30** 0.52 0.59(0.04) 0.80 15.33** 0.64 
I9 0.57(0.03) 0.77 16.97** 0.60 0.63(0.04) 0.86 17.19** 0.74 

K 
Chi sq.=153.12, df=20, p=0.000 

RMSEA=0.136 
Chi sq.=19.49, df=14, p=0.147 

RMSEA=0.033 
K1 0.66(0.04) 0.74 16.13** 0.55 0.63(0.04) 0.71 15.02** 0.51 
K2 0.58(0.04) 0.74 16.05** 0.55 0.55(0.04) 0.70 14.72** 0.49 
K3 0.63(0.04) 0.74 15.89** 0.54 0.58(0.04) 0.68 13.97** 0.46 



230 

 

ตารางท่ี 11   ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                    โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                    E – K  (ตอ่) 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 

b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

K4 0.55(0.03) 0.79 17.57** 0.62 0.57(0.03) 0.82 18.37** 0.67 

K5 0.63(0.03) 0.85 19.75** 0.73 0.63(0.03) 0.86 19.99** 0.74 

 
ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                   โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                   L – N 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 
b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

K6 0.58(0.03) 0.82 18.71** 0.68 0.59(0.03) 0.83 19.05** 0.70 

K7 0.60(0.03) 0.82 18.74** 0.68 0.59(0.03) 0.82 18.53** 0.67 

K8 0.44(0.03) 0.65 13.45** 0.42 0.45(0.03) 0.67 13.88** 0.44 

L 
Chi sq.=97.41, df=9, p=0.000 

RMSEA=0.165 
Chi sq.=6.29, df=6, p=0.392 RMSEA=0.012 

L1 0.51(0.03) 0.76 15.98** 0.58 0.44(0.03) 0.66 12.98** 0.44 

L2 0.57(0.03) 0.77 16.27** 0.59 0.53(0.04) 0.72 13.89** 0.52 

L3 0.49(0.03) 0.69 14.02** 0.48 0.54(0.04) 0.76 15.30** 0.57 

L4 0.55(0.04) 0.74 15.54** 0.55 0.58(0.04) 0.79 16.42** 0.62 

L5 0.54(0.05) 0.52 9.97** 0.27 0.49(0.06) 0.48 8.78** 0.23 

L6 0.51(0.04) 0.71 14.55** 0.50 0.51(0.04) 0.70 14.07** 0.49 

M 
Chi sq.=298.28, df=44, p=0.000 

RMSEA=0.127 
Chi sq.=36,72, df=27, p=0.100 RMSEA=0.032 

M1 0.56(0.03) 0.77 16.84** 0.59 0.54(0.03) 0.73 15.82** 0.54 

M2 0.55(0.03) 0.79 17.65** 0.62 0.51(0.03) 0.74 15.94** 0.55 
M3 0.56(0.03) 0.77 17.00** 0.59 0.57(0.03) 0.78 16.82** 0.61 
M4 0.58(0.03) 0.77 17.07** 0.60 0.58(0.03) 0.78 17.14** 0.60 
M5 0.63(0.03) 0.84 19.26** 0.70 0.66(0.03) 0.88 20.55** 0.77 
M6 0.62(0.03) 0.83 18.99** 0.69 0.63(0.03) 0.83 18.99** 0.69 
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ตารางท่ี 12 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                   โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                   L – N (ตอ่) 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 
b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

M7 0.57(0.03) 0.77 16.92** 0.59 0.57(0.03) 0.76 16.57** 0.58 

M8 0.44(0.04) 0.56 11.23** 0.31 0.40(0.04) 0.51 9.99** 0.26 
M9 0.40(0.03) 0.62 12.77** 0.39 0.35(0.03) 0.55 10.95** 0.30 
M10 0.43(0.04) 0.51 10.10** 0.26 0.39(0.04) 0.46 8.88** 0.21 
M11 0.41(0.03) 0.64 13.34** 0.42 0.38(0.03) 0.61 12.36** 0.37 

N 
Chi sq.=30.51, df=2, p=0.000 

RMSEA=0.199 
Chi sq.=0.86, df=1, p=0.355 RMSEA=0.000 

N1 0.55(0.03) 0.79 17.28** 0.62 0.59(0.03) 0.84 18.39** 0.71 
N2 0.59(0.03) 0.78 16.82** 0.60 0.62(0.03) 0.82 17.86** 0.68 
N3 0.69(0.03) 0.86 19.59** 0.74 0.62(0.04) 0.78 16.36** 0.61 
N4 0.59(0.03) 0.85 19.36** 0.73 0.54(0.03) 0.77 16.13** 0.59 

ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                   โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                   O – P 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 
b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

O 
Chi sq.=397.05, df=27, p=0.000 

RMSEA=0.195 
Chi sq.=30.31, df=21, p=0.086 RMSEA=0.035 

O1 0.54(0.03) 0.84 19.49** 0.70 0.53(0.03) 0.83 19.28** 0.69 
O2 0.54(0.03) 0.86 20.31** 0.74 0.56(0.03) 0.89 21.13** 0.79 
O3 0.52(0.03) 0.86 20.12** 0.73 0.53(0.03) 0.87 20.61** 0.76 
O4 0.54(0.03) 0.89 21.51** 0.79 0.54(0.03) 0.89 21.38** 0.78 
O5 0.55(0.03) 0.88 21.20** 0.78 0.57(0.03) 0.92 22.47** 0.84 

O6 0.51(0.02) 0.87 20.81** 0.76 0.51(0.02) 0.87 20.85** 0.76 
O7 0.44(0.03) 0.63 13.19** 0.40 0.42(0.03) 0.60 12.44** 0.36 
O8 0.48(0.03) 0.70 15.02** 0.49 0.45(0.03) 0.65 13.83** 0.43 
O9 0.49(0.03) 0.68 14.52** 0.47 0.46(0.03) 0.64 13.48** 0.41 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
                   โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของแนวทางพฒันาตวัแปร  
                   O – P (ตอ่) 

องค์ 
ประกอบ 

ก่อนปรับ หลงัปรับ 
b(SE) B t R2 b(SE) B t R2 

P 
Chi sq.=160.58, df=27, p=0.000 

RMSEA=0.117 
Chi sq.=22.65, df=18, p=0.204 RMSEA=0.027 

P1 0.42(0.03) 0.71 15.08** 0.50 0.43(0.03) 0.72 15.27** 0.52 

P2 0.61(0.03) 0.79 17.55** 0.62 0.60(0.04) 0.78 16.77** 0.60 
P3 0.59(0.03) 0.81 18.39** 0.66 0.56(0.03) 0.77 16.92** 0.60 
P4 0.59(0.03) 0.79 17.75** 0.63 0.55(0.03) 0.75 16.03** 0.56 
P5 0.55(0.03) 0.80 18.00** 0.64 0.55(0.03) 0.80 17.74** 0.63 
P6 0.59(0.03) 0.82 18.73** 0.68 0.61(0.03) 0.86 19.65** 0.74 
P7 0.55(0.03) 0.82 18.79** 0.68 0.56(0.03) 0.83 18.91** 0.69 

P8 0.42(0.03) 0.63 13.06** 0.40 0.39(0.03) 0.60 11.94** 0.36 
P9 0.42(0.03) 0.69 14.60** 0.48 0.42(0.03) 0.68 14.37** 0.47 

หมายเหตุ **p<.01, b=standard factor loading, B=factor loading, Square Multiple Correlations:SMC=R2 

  จากตารางท่ี 10-13 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวทางการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ก่อนปรับโมเดล 
พบวา่ แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ ประกอบด้วยตวั
แปรสงัเกต (Observe  variables) จ านวน 130 ตวัแปร คือ (a1– a7) (b1– a19) (c1– c4)(d1– a6) 
(e1– e7) (f1– f13) (g1– f18) (h1– h7) (i1– i9) (k1– k8) (l1– l6) (m1– m11) (n1– n4) (o1– o9) (p1– p9) 
มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.89 และมีคา่ความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบาย
ได้ด้วยความแปรปรวนของตวัแปรแฝง (SMC) อยู่ระหว่างร้อยละ 0.26 ถึง 0.79 หลงัการปรับ
โมเดลเพ่ือให้โมเดลสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ โดยก าหนดความสมัพนัธ์ระหว่างเศษเหลือ
บางตวัยงัมีจ านวนองค์ประกอบตวัแปรสงัเกตได้ทัง้หมด130 ตวัแปร มีคา่น า้หนกัองค์ประกอบ
อยูร่ะหวา่ง 0.54 ถึง 0.93 และมีคา่ความแปรปรวนท่ีสามารถอธิบายได้ด้วยความแปรปรวนของ
ตวัแปรแฝง (SMC)อยูร่ะหวา่งร้อยละ 0.21ถึง 0.86  
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

1. แนวทางพฒันาผู้ เรียน 

การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม 

1 สอนนกัเรียนให้รู้จกัคณุคา่พระวรสาร รักเคารพตอ่ทกุชีวิต  ให้
ความส าคญักบัความยตุธิรรม สนัตสิขุ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 

0.80 

2 ฝึกนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์สจุริต กตญัญกูตเวที  เมตตาโอบ
อ้อมอารีเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ ไมเ่ห็นแก่ตวั โดยผ่านกิจกรรมตา่งๆ 

0.77 

3 ฝึกนกัเรียนให้ประหยดั และใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ ชว่ยกนั
ดแูลรักษาทรัพยากรท่ีพระประทานให้   

0.82 

4 สอนนกัเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม  มีจิตอาสา 
มีความเมตตาสงสารผู้อยูใ่นภาวะล าบาก  ผา่นทางโครงการ
ตา่งๆ 

0.82 

5 ฝึกนกัเรียนให้มีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมใน
เร่ืองตา่งๆ  

0.83 

6 ฝึกนกัเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  และใช้เทคโนโลยี
ในเชิงสร้างสรรค์ 

0.69 

7 สอนนกัเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถึงความ
หลากหลายด้านวฒันธรรม ประเพณีนานาชาต ิและยอมรับ
การความแตกตา่ง 

0.66 

การพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ 

8 ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
จากแหลง่เรียนรู้และส่ือตา่งๆ ท่ีอยู่รอบตวั 

0.71 

9 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนทกัษะในการอ่าน การฟัง การด ูการ
พดู และการเขียน พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม  เพ่ือน ามาไตร่ตรอง  อนั
จะน าไปสูภ่มูิปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้ในการเจริญชีวิต 

0.78 

10 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืน
อยา่งเปิดใจเพ่ือเข้าใจถึงพระพรของพระเจ้าท่ีมาถึงเราผา่นทาง
บคุคลอ่ืน 

0.73 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

11 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้รู้เท่าทนั และตระหนกัถึงคณุคา่ของ
เทคโนโลยี สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้าง
ผลงานท่ีสร้างสรรค์ ส่ือสาร และน าเสนอ ทัง้ในระดบัชมุชน 
ประเทศชาต ิและนานาชาตไิด้ 

0.71 

12 
 

โรงเรียนสอนซอ่มเสริมนกัเรียนเพ่ือให้ได้คะแนนจากผลการ
ทดสอบสงูกวา่คะแนนเฉล่ียระดบัชาต/ิ เขตพืน้ท่ี/ระดบั
สถานศกึษา จาก 8 กลุม่สาระ 

0.57 

13 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทาง
เป็นท่ีประจกัษ์  สามารถแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ รวมถึงระดบั
นานาชาตไิด้ 

0.69 

14 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะสามารถใช้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ/ ภาษาอาเซียน ในการส่ือสารได้เป็นอยา่งดี  

0.75 

15 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เทา่ทนัสภาวการณ์โลก 
สามารถประเมิน แสวงหา สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูขา่วสารจาก
เทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

0.82 

16 โรงเรียนฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะด้านอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อ
การท างาน  โดยถือว่าเป็นการปฏิบตัิธรรมและร่วมมือกบัพระ
เจ้าในการพฒันาโลก 

0.78 

17 โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  
เคารพและให้เกียรติผู้ อ่ืน พยายามสร้างสังคมแห่งสันติ  มี
ความเสียสละไมเ่ห็นแก่ตวั 

0.71 

18 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการวางแผนการท างานและ
ด าเนินการจนส าเร็จ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย  ด าเนินตาม
แผน มีความเพียรอดทน และเรียนรู้ท่ีจะพฒันางานของตนอยู่
เสมอ 

0.81 

19 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน 
สามารถวิเคราะห์ผลได้ผลเสียต่อนโยบายสาธารณะท่ีมี
ผลกระทบตอ่ชีวิตประชาชนได้ 

0.78 
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ตารางท่ี 14  คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                   การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

การพฒันาสขุภาวะ 

20 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจ
เตม็ตามศกัยภาพของตน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

0.64 

21 โรงเรียนสอนให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออก
ก าลงักายสม ่าเสมอ  

0.82 

22 โรงเรียนให้ความรู้นกัเรียนเพ่ือดแูลส่วนสงู น า้หนกั และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  

0.72 

23 โรงเรียนสอนนกัเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่ง
เสพติดและสิ่งมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง 
โรคภยั และอบุตัเิหต ุรวมทัง้ปัญหาทางเพศ          

0.56 

การพฒันาด้านสนุทรียภาพ 

24 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้ตระหนกัในศกัยภาพท่ีจะรักและรับใช้
ผู้ อ่ืน  โดยเห็นคณุคา่ของตนเองในฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็น
ภาพลกัษณ์ของพระเจ้า 

0.68 

25 โรงเรียนฝึกนกัเรียนให้มีความมัน่ใจ  กล้าแสดงออกอยา่ง
เหมาะสมและให้เกียรตผิู้ อ่ืน 

0.80 

26 โรงเรียนสร้างนกัเรียนให้มีนิสยัร่าเริงแจม่ใส  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ี
ดีตอ่เพ่ือน  ครู  และผู้ อ่ืน   

0.72 

27 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้เข้าใจถึงความงามอนัเป็นมิตขิองสจั
ธรรมและซาบซึง้ในสนุทรียศาสตร์เพ่ือค้นพบคณุคา่ความดี
งามของพระเจ้าผา่นทางผลงานเหลา่นี ้

0.71 

28 โรงเรียนฝึกให้นกัเรียนให้เห็นความส าคญั  เข้าร่วมกิจกรรม
ด้านศลิปะ ดนตรีนาฏศลิป์ และกีฬานนัทนาการโดยส านึกวา่
เป็นของประทานท่ีสวยงามจากพระเจ้า 

0.76 

29 โ ร ง เ รี ยนสอนนัก เ รี ยน ใ ห้สนใจและ เ ข้ า ร่ วม กิจกร รม
ศลิปวฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงามของไทยและท้องถ่ิน  

0.67 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                   การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

2. แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ 

การพฒันาผู้บริหาร 

30 พฒันาผู้บริหารให้มีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคดิริเร่ิมท่ี
เน้นการพฒันาผู้ เรียน โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิ
งานตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

0.74 

31 ผู้บริหารใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพแบบมีสว่นร่วม โดยใช้ข้อมลู
ผลประเมินและการวิจยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจดัการ 
โดยสามารถระบตุวับง่ชีท่ี้ชดัเจน 

0.79 

32 พฒันาผู้บริหารให้มีกลยทุธ์สามารถบริหารจดัการการศกึษาให้
บรรลเุป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

0.82 

33 พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการ พร้อมทัง้เอาใจใสก่ารจดัการศกึษาอยา่งเตม็
เวลาและเตม็ศกัยภาพ 

0.82 

34 ผู้บริหารพฒันาทกัษะบคุลากร และหาแนวทางปฏิบตังิาน  
เพ่ือให้การปฏิบตังิานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้  

0.87 

35 ผู้บริหารตระหนกัในมิติด้านจิตวิญญาณ โดยร่วมมือกบั
นกัเรียน ผู้ปกครอง และชมุชน จดัการศกึษาโดยมีจดุมุง่หมาย
เพ่ือพฒันาผู้ เรียนเตม็ตามศกัยภาพ 

0.81 

36 ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกบัครูและบคุลากรทางการศกึษา ใน
การจดัการศึกษาท่ีเช่ือมโยงคณุค่าพระวรสารโดยให้บรูณการ
กบัวิชาตา่งๆ  

0.83 

การพฒันาครู 
37 โรงเรียนพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ใน

การบรูณการคณุคา่พระวรสารในทกุรายวิชา 
0.63 

38 โรงเรียนส่งเสริมครูและบุคลากรทุกคนให้ยึดมั่นในหลักธรรม
ของศาสนา และมีหลกัในการเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี 

0.61 
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39 โรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน 
สามารถแก้ปัญหาและมีความคิดเชิงวิพากษ์ต่อสถานการณ์
รอบตวั 

0.72 

40 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะความสามารถในการใช้ส่ือ ต ารา
เรียนภาษาตา่งประเทศ พร้อมทัง้สามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์
มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและวดัผลประเมินผลได้ 

0.72 

41 โรงเรียนอบรมครูให้รู้จกัการก าหนดเป้าหมายเชิงคณุภาพ
ผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และ
คณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 

0.79 

42 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบคุคล และใช้ข้อมลูในการวางแผนจดัการเรียนรู้ เพ่ือ
พฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

0.86 

43 โรงเรียนพฒันาครูให้รู้จกัออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ี
ตอบสนองความแตกตา่งระหวา่งบคุคลโดยมุง่พฒันาผู้ เรียน
เตม็ศกัยภาพ 

0.84 

44 โรงเรียนฝึกฝนให้ครูรู้จกัใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวก
กบัภมูิปัญญาท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

0.74 

45 โรงเรียนจดัอบรมครูให้รู้จกัการวดัและประเมินผลผู้ เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาสร้างแนวทางในการพฒันา
ผู้ เรียน 

0.80 

46 โรงเรียนฝึกฝนครูให้รู้จกัแนะน า ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหา
ให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนรู้และคณุภาพชีวิต 

0.72 

47 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะในการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนและ
น าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้เพ่ือปรับการเรียนการสอน
ของตนอยา่งตอ่เน่ือง 

0.73 

48 โรงเรียนฝึกฝนครูให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะร่วมกับผู้ อ่ืน
และชมุชน เสียสละ สามคัคีและเป็นหนึง่เดียวกนั 

0.73 
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49 โรงเรียนพัฒนาครูอย่างต่อเน่ืองในด้านทักษะการสอนทัง้ใน
ด้านวิชาการและด้านคณุธรรมจริยธรรม 

0.71 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 

50 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
ร่วมในการวางแผนการจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ 

0.63 

51 โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะ
อนัพงึประสงค์ของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

0.65 

52 โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาท่ีมุง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษา
ของสถานศกึษา 

0.76 

53 โรงเรียนก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหาร
และพฒันาบคุลากรในด้านนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง 

0.70 

54 โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศประเมินคณุภาพภายใน ก ากบั 
ตดิตามตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

0.74 

55 โรงเรียนใช้ระบบบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ (Quality 
System management) ตามมาตรฐานสากล  และเน้นการมี
สว่นร่วมของทกุฝ่าย 

0.69 

56 โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบจดัการความรู้ 
(KM)  โดยสามารถน ามาใช้ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันา
คณุภาพสถานศกึษาได้ 

0.72 

57 โรงเรียนจดัให้มีการวางแผนด้านงบประมาณเพื่อกระจายสู่
กลุม่งานตา่งๆ อย่างพอเพียงเพื่อการด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ 

0.78 

58 โรงเรียนจดัให้มีการระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์ตอ่การ
พฒันาด้านการศกึษา และมีระบบการบริหารจดัการได้อยา่ง
คลอ่งตวัและเกิดประโยชน์สงูสดุ 

0.83 
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59 โรงเรียนจดัให้มีการตดิตามประเมินผลการใช้งบประมาณ  โดย
ยดึหลกัความคุ้มคา่ ท่ีมุง่ผลท่ีเกิดแก่ผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ 

0.84 

60 สง่เสริมโรงเรียนให้มีการจดัระบบการตรวจสอบบญัชี 
ข้อก าหนด ตราสารจดัตัง้นิติบคุคลโรงเรียนจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

0.77 

61 โรงเรียนจัดระบบการพัฒนาบุคลากรในด้านชีวิตจิต กระแส
เรียก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

0.64 

62 โรงเรียนจดัสวัสดิการและค่าตอบแทนแก่บุคลากร ปรับเล่ือน
เงินเดือนตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตาม
กฎหมายก าหนด 

0.76 

63 โรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลากรทัง้
ด้านวตัถแุละจิตใจเป็นไปตามหลกัการอภิบาลครู 

0.75 

64 โรงเรียนจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรอย่างมีอิสระและ
คล่องตวั โดยสามารถก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจ ุจดัจ้าง 
สง่เสริม และพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

0.82 

65 โรงเรียนก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงานแก่บุคลากรอย่าง
เหมาะสม  และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

0.80 

66 โรงเรียนจดัให้มีนกัจิตวิทยาชว่ยในฝ่ายจิตตาภิบาล เพ่ือช่วยให้
ค าแนะน า แก้ไขปัญหาแก่นกัเรียนทัง้ด้านการเรียนและการใช้
ชีวิตท่ีเหมาะสมตามวยั 

0.51 

67 โรงเรียนจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและ
ชมุชนตอ่การจดัการศกึษาแบบคาทอลิกของโรงเรียน 

0.60 

การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน 

68 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง 
สะอาดปลอดภยัมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภยั 
และอยูใ่นสภาพใช้การได้ดี  

0.70 
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69 โรงเรียนจดัให้มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center) 
มีส่ือเพียงพอ ทนัสมยั สง่เสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอยา่ง
หลากหลาย 

0.76 

70 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัตมีิเดีย (Electronic 
Multi Media Classroom) ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตาม
กลุม่สาระอย่างเพียงพอ 

0.78 

71 โรงเรียนจดัให้มีโครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเช่ือมโยง
ครอบคลมุพืน้ท่ีของโรงเรียน 

0.67 

72 โรงเรียนจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพ่ือเน้นไตร่ตรอง
และการภาวนา เพ่ือสามารถค้นพบความจริงท่ีอยูเ่บือ้งหลงั
ศาสตร์แขนงตา่งๆ ได้ 

0.79 

73 โรงเรียนก าหนดจดุมุง่เน้น บทบาท หน้าท่ีของฝ่ายจิตตาภิบาล
ท่ีมีหน้าท่ีในการพฒันาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ  

0.75 

74 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ตอ่การจดั
การศกึษาท่ีพฒันาทกัษะด้านอาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 

0.78 

การพฒันาเครือขา่ยร่วมพฒันา 

75 โรงเรียนสร้างสถานศกึษาเครือขา่ย ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค 
ประเทศและระหวา่งประเทศ 

0.72 

76 โรงเรียนสร้างเครือข่าย เพ่ือรับการสนบัสนนุจาก
สถาบนัอดุมศกึษาและองค์กรอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

0.80 

77 โรงเรียนสนบัสนนุนกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปล่ียนเรียนรู้
กบับคุคลอ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

0.77 

78 โรงเรียนจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และ
ทรัพยากรระหวา่งเครือข่ายร่วมพฒันา 

0.78 

79 โรงเรียนให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศกึษาฯให้มีความรู้
และปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด โดยด าเนินตาม
ปรัชญา วิสยัทศัน์ และอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

0.65 
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80 โรงเรียนสง่เสริมให้คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ครู 
และผู้บริหารร่วมกนัท าแผนพฒันาโรงเรียนและแผนปฏิบตังิาน
ตาม อตัลกัษณ์และพนัธกิจของโรงเรียนคาทอลิก 

0.67 

81 โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัติดตาม
ดแูล และขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุล
ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยกระตุ้นเตือนทกุคน ให้ด าเนินการเพ่ือ
มุง่สูเ่ป้าหมาย 

0.66 

82 โรงเรียนพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ และความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจดัการศกึษาแบบคาทอลิก 

0.72 

83 โรงเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในโรงเรียน ครอบครัว ชมุชน
และองค์กรอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก จนบรรลุ
เป้าหมายของการศกึษาคาทอลิก 

0.77 

การพฒันาการวิจยัและพฒันา 

84 โรงเรียนจดัให้มีการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศกึษาในด้านตา่งๆ 
ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา
คณุภาพการศกึษา 

0.74 

85 โรงเรียนจัดให้มีระบบการวิจยัในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือ
สามารถเข้าใจและพฒันานกัเรียนได้เป็นรายบคุคล 

0.74 

86 โรงเรียนศกึษาและวิจยัสถานการณ์ของสงัคมโลก เพ่ือสามารถ
บรูณาการคณุคา่ท่ีดีงามแก่นกัเรียนในการใช้ชีวิต 

0.74 

87 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

0.79 

88 โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสะดวกในการบริหาร
จดัการโรงเรียนได้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก 

0.85 

89 โรงเรียนติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบ
โดยใช้มาตรฐานการศกึษาคาทอลิกเป็นหลกั 

0.82 

90 โรงเรียนต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพ่ือรองรับภาระ
กิจการพฒันาสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 

0.82 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

91 โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินผลการท างาน เพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาโดยศกึษาจาก Best Practices ขององค์กร
อ่ืนๆ 

0.65 

3.แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

การพฒันาหลกัสตูร 
92 โรงเรียนจดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนมุง่ไปสูค่วามจริง ความดี ความ

งาม บนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็น
ทางสงัคม โดยบรูณาการกบัคณุคา่พระวรสารและชีวิต  

0.76 

93 โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเพ่ือให้มีความ
เหมาะสมและสอนทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการ
ท้องถ่ิน  

0.77 

94 โรงเรียนจดัวิชาค าสอน  คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษา
ในหลกัสตูรเพ่ือประโยชน์ตอ่การเข้าใจคณุคา่ท่ีจ าเป็นตอ่การ
ด าเนินชีวิต 

0.69 

95 โรงเรียนจดัรายวิชาเพิ่มเตมิท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียน
ตามความถนดัความสามารถและความสนใจ 

0.74 

96 โรงเรียนจดัหลกัสตูรทางเลือกเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น 
English Program,  Mini English Program, International 
English Program, และหลกัสตูรเฉพาะทางอ่ืนๆ  

0.52 

97 ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนในรูปแบบ
ตา่งๆ เช่น ชมุนมุ  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ท่ีตอบสนองความต้องการ
ความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน 

0.71 

การพฒันาการจดัการเรียนการสอน 

98 โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการวางแผน 
ด าเนินการ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  

0.77 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

 

 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

99 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือ
ปฏิบตัจิริงในลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วย
ตนเอง 

0.79 

100 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ 
Head Heart และ Hand  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็น
องค์รวม 

0.77 

101 โรงเรียนเชิญชวนให้ผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ 
มาชว่ยในกระบวนการเรียนการสอน 

0.77 

102 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ในจดุอ่อนจดุแข็งของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคลเพื่อวางแผนในการพฒันาศกัยภาพ
อยา่งเหมาะสม 

0.84 

103 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองการบรูณา
การคณุคา่พระวรสารสูส่าระการเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ  

0.83 

104 โรง เ รียนส่ง เส ริมใ ห้ค รูป รับเ นื อ้หาการ เ รียน รู้ เพิ่ มวิ ชา
มาตรฐานสากล  เช่น ทฤษฎีการเรียนรู้การเขียนเรียงความขัน้
สงู และ การสร้างโครงงาน ฯลฯ 

0.77 

105 โรงเรียนปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน โดยเพิ่มเติมเวลาใน
การเรียนรู้ด้วยตนเองให้แก่นกัเรียนมากขึน้ 

0.56 

106 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้วิ ธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือ
ตอบสนองความแตกตา่งและความสนใจของแตล่ะคน 

0.62 

107 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินจากสอบข้อเขียน สอบ
ปากเปล่า สอบสมัภาษณ์  โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียน
กบัโรงเรียนตา่งๆ ได้ทัง้ในและตา่งประเทศ 

0.51 

108 โรงเรียนสร้างระบบนิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และ
น าผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

0.64 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

การพฒันาส่ือและแหลง่เรียนรู้ 
109 โรงเรียนสง่เสริมการสร้างและพฒันาแหลง่การเรียนรู้ภายใน

สถานศกึษาและใช้ประโยชน์จากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายใน
และภายนอกสถานศกึษา 

0.79 

110 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูเน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน 
เชน่ สถานท่ีส าคญั วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 

0.78 

111 โรงเรียนสร้างห้องสมุดให้บริการส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

0.86 

112 โรงเรียนสนบัสนนุให้นกัเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือใน
การเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นแห่งอนาคตในศตวรรษท่ี 
21 

0.85 

4. แนวทางพฒันาคณุลกัษณะเฉพาะ 

การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน 

113 พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิกท่ีก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร 

0.84 

114 ฝึกนักเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ มีเมตตา พร้อมช่วยเหลือ
แบง่ปันแก่ผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน และมีจิตสาธารณะ 

0.86 

115 สอนนักเรียนให้มีความรักในความดี เคารพในคุณค่าและ
ศกัดิศ์รีของตนเองและผู้ อ่ืน 

0.86 

116 พัฒนานักเรียนให้มีความซ่ือตรง ด ารงตรงอยู่ในความจริง 
แสวงหาความจริงรู้จักผิดชอบชั่วดี และให้คุณค่าสิ่งต่างๆ 
อยา่งถกูต้อง 

0.89 

117 ฝึกฝนนักเรียนให้มีความซ่ือสัตย์  กล้าหาญกระท าในสิ่งท่ี
ถูกต้องเท่ียงตรง จริงใจ มีสัจจะโปร่งใส ไม่คดโกงและไม่
เบียดเบียนผู้ อ่ืน 

0.88 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

118 สอนนกัเรียนให้มีความกตญัญรูู้คณุ ตอ่พระเจ้าองค์แห่งความ
ดีสูงสุด นบนอบ เคารพ เช่ือฟังให้เกียรติบิดามารดา ผู้ มี
พระคณุ และแผน่ดนิถ่ินเกิด 

0.87 

119 ฝึกฝนนักเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตท่ีเรียบง่าย รู้จัก
ประหยดัอดออมพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี 

0.63 

120 พัฒนานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน เฉลียวฉลาด แสวงหาความรู้
รอบตวัอยูเ่สมอ พร้อมยอมรับการเปล่ียนแปลง  

0.70 

121 กระตุ้ นนักเรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มุ่ง
พฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพของตน 

0.68 

การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา 

122 โรงเรียนทบทวน/ก าหนดวิสัยทัศน์ จัดท าแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียนคาทอลิก 

0.71 

123 โรงเรียนจดัท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน คริสตศาสตร์ 
และจริยศึกษาพร้อมทัง้มีบุคลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมีคณุภาพใน
สดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน 

0.79 

124 โรงเรียนบูรณาการคุณค่าพระวรสารในการจัดการเรียนการ
สอนในทุกกลุ่มสาระฯ พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม 

0.81 

125 โรงเรียนจัดให้ผู้ บริหาร/ ครู/ บุคลากร/ ผู้ ปกครอง ได้รับการ
อบรมอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองคุณค่าการศึกษาคาทอลิกและ
ความหมายของชมุชนการศกึษา(Educational Community) 

0.79 

126 โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วัด โรงเรียนและ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

0.80 

127 โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภา
การศกึษาคาทอลิกในการชว่ยเหลือและแบง่ปันพฒันาโรงเรียน
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

0.82 
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ตารางท่ี 14 คา่น า้หนกัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์ 
                  การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง  (ตอ่) 

 ผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 14  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 130 แนวทางพัฒนา มีค่าน า้หนัก
ระหวา่ง 0.46-0.93 และสามารถสรุปกรอบความคดิได้ตาม แผนภมูท่ีิ 24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ตวัแปร 
น า้หนกั 

องค์ประกอบ 

128 โรงเรียนสร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและ
สันติ  เคารพในความแตกต่าง ด้านเชื อ้ชาติศาสนาและ
วฒันธรรม 

0.82 

129 โรงเรียนช่วยเหลือและจดัการศึกษาให้แก่นกัเรียนท่ีรอโอกาส
ในรูปของทนุการศกึษาหรือลดคา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 

0.63 

130 โรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเหมือนบ้านโดยมีแหล่งเรียนรู้
ท่ีสง่เสริมสตปัิญญาและมิตทิางจิตวิญญาณ 

0.69 
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แผนภมูท่ีิ 24 แนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา     
                     คาทอลิก 
 
 

การพฒันาสนุทรียภาพ 
ประกอบด้วย 6 แนวทาง 

 

การพฒันาความรู้/การแสวงหาความรู้/
ทกัษะอาชีพ มี 12 แนวทาง 

การพฒันาครู 
ประกอบด้วย 13 แนวทาง 

 

การพฒันาสขุภาวะ  
ประกอบด้วย 4 แนวทาง 

 
 

การพฒันาผู้บริหาร 
ประกอบด้วย 7 แนวทาง 

 

การพฒันาระบบบริหารจดัการ 
ประกอบด้วย 18 แนวทาง 

 

การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน 
ประกอบด้วย 7 แนวทาง 

 

การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม
ประกอบด้วย 7 แนวทาง 

 

การพฒันาเครือข่ายร่วมพฒันา 
ประกอบด้วย 9 แนวทาง 

 

การพฒันาการวิจยัและพฒันา 
ประกอบด้วย 8 แนวทาง 

 

การพฒันาหลกัสตูร 
ประกอบด้วย 6 แนวทาง 

 

การพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย 11 แนวทาง 

 

การพฒันาสื่อและแหลง่เรียนรู้ 
ประกอบด้วย 4 แนวทาง 

 

การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน
ประกอบด้วย 9 แนวทาง 

 
 

การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา 
ประกอบด้วย 9 แนวทาง 

 

 

 

การพฒันา
คณุภาพ
การศกึษา

โรงเรียนคาทอลิก
ตาม 

อตัลกัษณ์ 
การศกึษา
คาทอลิก 
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 2.4 แนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก  
  จากแผนภูมิท่ี 24 และข้อมูลจากตารางท่ี 14 อธิบายได้ว่า แนวทางการพฒันา
คุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 130 
แนวทาง ซึ่งแบง่ออกเป็นองค์ประกอบด้านผู้ เรียน การบริหารจดัการ การจดัการเรียนการสอน 
และคณุลกัษณะเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. แนวทางพฒันาผู้ เรียน  
  1.1   การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม ประกอบด้วย 7 แนวทาง 
   1. สอนนกัเรียนให้รู้จกัคณุคา่พระวรสาร รักเคารพตอ่ทุกชีวิตให้ความส าคญั
กบัความยตุธิรรม สนัตสิขุ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ  
   2. ฝึกนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์สุจริต กตญัญกูตเวที  เมตตาโอบอ้อมอารี
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ ไมเ่ห็นแก่ตวั โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ  
   3. ฝึกนกัเรียนให้ประหยดั และใช้ทรัพยากรอย่างรู้คณุคา่ ช่วยกนัดแูลรักษา
ทรัพยากรท่ีพระประทานให้   
   4.สอนนักเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  มีจิตอาสา มีความ
เมตตาสงสารผู้อยูใ่นภาวะล าบาก  ผา่นทางโครงการตา่งๆ  
   5. ฝึกนกัเรียนให้มีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมในเร่ืองตา่งๆ  
   6. ฝึกนักเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีในเชิ ง
สร้างสรรค ์  
   7. สอนนกัเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถึงความหลากหลาย
ด้านวฒันธรรม ประเพณีนานาชาต ิและยอมรับการความแตกตา่ง  
   1.2  การพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ ประกอบด้วย 12 
แนวทาง 
   1. ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอ่าน  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่ง
เรียนรู้และส่ือตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั  
   2. นกัเรียนได้รับการฝึกฝนทกัษะในการอ่าน การฟัง การด ูการพดู และการ
เขียน พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม  เพ่ือน ามาไตร่ตรอง  อนัจะน าไปสู่ภูมิปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การเจริญชีวิต 
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   3. นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืนอย่างเปิดใจ
เพ่ือเข้าใจถึงพระพรของพระเจ้าท่ีมาถึงเราผา่นทางบคุคลอ่ืน 
   4. โรงเรียนสอนนักเรียนให้รู้เท่าทัน และตระหนักถึงคุณค่าของเทคโนโลยี 
สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ ส่ือสาร และน าเสนอ ทัง้
ในระดบัชมุชน ประเทศชาต ิและนานาชาตไิด้  
   5. โรงเรียนสอนซอ่มเสริมนกัเรียนเพ่ือให้ได้คะแนนจากผลการทดสอบสงูกว่า
คะแนนเฉล่ียระดบัชาต/ิ เขตพืน้ท่ี/ระดบัสถานศกึษา จาก 8 กลุม่สาระ  
   6.โรงเรียนฝึกฝนนักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ี
ประจกัษ์  สามารถแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ รวมถึงระดบันานาชาตไิด้  
   7. โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ/ 
ภาษาอาเซียน ในการส่ือสารได้เป็นอยา่งดี   
   8. โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เท่าทนัสภาวการณ์โลก สามารถประเมิน 
แสวงหา สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูขา่วสารจากเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   9. โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะด้านอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  
โดยถือวา่เป็นการปฏิบตัธิรรมและร่วมมือกบัพระเจ้าในการพฒันาโลก  
   10. โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนสามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  เคารพ
และให้เกียรตผิู้ อ่ืน พยายามสร้างสงัคมแหง่สนัต ิ มีความเสียสละไมเ่ห็นแก่ตวั 
   11. นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ โดยมีการก าหนดเป้าหมาย  ด าเนินตามแผน มีความเพียรอดทน และเรียนรู้ท่ีจะพฒันา
งานของตนอยูเ่สมอ  
   12. โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สามารถ
วิเคราะห์ผลได้ผลเสียตอ่นโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตประชาชนได้  
  1.3  การพฒันาสขุภาวะ ประกอบด้วย 4 แนวทาง 
   1. โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เพ่ือพัฒนาร่างกายและจิตใจเต็มตาม
ศกัยภาพของตน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า  
   2. โรงเรียนสอนให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกาย
สม ่าเสมอ   
   3. โรงเรียนให้ความรู้นกัเรียนเพ่ือดแูลส่วนสงู น า้หนกั และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ์   
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   4. โรงเรียนสอนนกัเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและ
สิ่งมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงตอ่ความรุนแรง โรคภยั และอบุตัเิหต ุรวมทัง้ปัญหาทางเพศ          
  1.4   การพฒันาสนุทรียภาพ ประกอบด้วย 6 แนวทาง 
   1. โรงเรียนสอนนกัเรียนให้ตระหนกัในศกัยภาพท่ีจะรักและรับใช้ผู้ อ่ืน  โดย
เห็นคณุคา่ของตนเองในฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็นภาพลกัษณ์ของพระเจ้า  
   2. โรงเรียนฝึกนกัเรียนให้มีความมัน่ใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและให้
เกียรตผิู้ อ่ืน  
   3. โรงเรียนสร้างนกัเรียนให้มีนิสยัร่าเริงแจ่มใส มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน  
ครู  และผู้ อ่ืน    
   4. โรงเรียนสอนนกัเรียนให้เข้าใจถึงความงามอนัเป็นมิติของสจัธรรมและ
ซาบซึง้ในสนุทรียศาสตร์เพ่ือค้นพบคณุคา่ความดีงามของพระเจ้าผา่นทางผลงานเหล่านี ้  
   5. โรงเรียนฝึกให้นกัเรียนให้เห็นความส าคญั  เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ 
ดนตรีนาฏศลิป์ และกีฬานนัทนาการโดยส านกึวา่เป็นของประทานท่ีสวยงามจากพระเจ้า  
   6. โรงเรียนสอนนกัเรียนให้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรม และ
ประเพณีท่ีดีงามของไทยและท้องถ่ิน      
 2. แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ 
   2.1   การพฒันาผู้บริหาร ประกอบด้วย 7 แนวทาง 
   1. พัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการ
พฒันาผู้ เรียน โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตังิานตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
   2. ผู้บริหารใช้หลักบริหารเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ข้อมูลผล
ประเมินและการวิจยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจดัการ โดยสามารถระบตุวับง่ชีท่ี้ชดัเจน 
   3. พัฒนาผู้บริหารให้มีกลยุทธ์สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในแผนปฏิบตักิาร  
   4. พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการ 
พร้อมทัง้เอาใจใสก่ารจดัการศกึษาอย่างเตม็เวลาและเตม็ศกัยภาพ  
   5. ผู้บริหารพฒันาทกัษะบุคลากร และหาแนวทางปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การ
ปฏิบตังิานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้   
   6. ผู้ บริหารตระหนักในมิติด้านจิตวิญญาณ โดยร่วมมือกับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชมุชน จดัการศกึษาโดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเตม็ตามศกัยภาพ 
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   7. ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัด
การศกึษาท่ีเช่ือมโยงคณุคา่พระวรสารโดยให้บรูณการกบัวิชาตา่งๆ 
  2.2   การพฒันาครู ประกอบด้วย 13 แนวทาง 
   1. โรงเรียนพฒันาครูทกุคนให้มีความรู้ ทกัษะประสบการณ์ในการบรูณการ
คณุคา่พระวรสารในทกุรายวิชา  
   2. โรงเรียนส่งเสริมครูและบคุลากรทุกคนให้ยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา 
และมีหลกัในการเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี  
   3. โรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน สามารถ
แก้ปัญหาและมีความคดิเชิงวิพากษ์ตอ่สถานการณ์รอบตวั 
   4. โรงเรียนพัฒนาครูให้มีทักษะความสามารถในการใช้ส่ือ ต าราเรียน
ภาษาตา่งประเทศ พร้อมทัง้สามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดัการเรียนการสอนและ
วดัผลประเมินผลได้  
   5. โรงเรียนอบรมครูให้รู้จกัการก าหนดเป้าหมายเชิงคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์ 
   6. โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และใช้
ข้อมลูในการวางแผนจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 
   7. โรงเรียนพฒันาครูให้รู้จกัออกแบบและจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลโดยมุง่พฒันาผู้ เรียนเตม็ศกัยภาพ 
   8. โรงเรียนฝึกฝนให้ครูรู้จักใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้  
   9. โรงเรียนจดัอบรมครูให้รู้จักการวัดและประเมินผลผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและน าผลมาสร้างแนวทางในการพฒันาผู้ เรียน  
   10. โรงเรียนฝึกฝนครูให้รู้จักแนะน า ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่
ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนรู้และคณุภาพชีวิต 
   11. โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะในการศึกษาวิจยัในชัน้เรียนและน าผลมา
พฒันาการจดัการเรียนรู้เพ่ือปรับการเรียนการสอนของตนอยา่งตอ่เน่ือง  
   12. โรงเรียนฝึกฝนครูให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะร่วมกบัผู้ อ่ืนและชมุชน 
เสียสละ สามคัคีและเป็นหนึง่เดียวกนั  
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   13. โรงเรียนพฒันาครูอย่างตอ่เน่ืองในด้านทกัษะการสอนทัง้ในด้านวิชาการ
และด้านคณุธรรมจริยธรรม  
 
  2.3   การพฒันาระบบบริหารจดัการ ประกอบด้วย 18 แนวทาง 
   1. โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมในการ
วางแผนการจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ  
   2. โรงเรียนก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
   3. โรงเรียนจัดท าและด าเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศกึษาท่ีมุง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 
   4. โรงเรียนก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหารและพฒันา
บคุลากรในด้านนีอ้ยา่งตอ่เน่ือง  
   5. โรงเรียนจัดให้มีการนิเทศประเมินคุณภาพภายใน ก ากับ ติดตาม
ตรวจสอบและน าผลไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งตอ่เน่ือง  
   6. โรงเรียนใช้ระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System 
management) ตามมาตรฐานสากล  และเน้นการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย  
   7. โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบจดัการความรู้ (KM)  
โดยสามารถน ามาใช้ในการบริหารจดัการเพ่ือพฒันาคณุภาพสถานศกึษาได้ 
   8. โรงเรียนจดัให้มีการวางแผนด้านงบประมาณเพ่ือกระจายสู่กลุ่มงานตา่งๆ 
อยา่งพอเพียงเพื่อการด าเนินงานท่ีมีคณุภาพ  
   9. โรงเรียนจัดให้มีการระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน
การศกึษา และมีระบบการบริหารจดัการได้อยา่งคล่องตวัและเกิดประโยชน์สงูสดุ  
   10. โรงเรียนจดัให้มีการติดตามประเมินผลการใช้งบประมาณ  โดยยึดหลกั
ความคุ้มคา่ ท่ีมุง่ผลท่ีเกิดแก่ผู้ เรียนให้มากท่ีสดุ  
   11. ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจดัระบบการตรวจสอบบญัชี ข้อก าหนด ตรา
สารจดัตัง้นิตบิคุคลโรงเรียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
   12. โรงเรียนจดัระบบการพฒันาบุคลากรในด้านชีวิตจิต กระแสเรียก จิต
วิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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   13. โรงเรียนจดัสวสัดิการและค่าตอบแทนแก่บคุลากร ปรับเล่ือนเงินเดือน
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมยตุธิรรมและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด  
   14. โรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลากรทัง้ด้านวตัถุ
และจิตใจเป็นไปตามหลกัการอภิบาลครู  
   15. โรงเรียนจดัให้มีการบริหารงานบคุลากรอย่างมีอิสระและคล่องตวั โดย
สามารถก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจ ุจดัจ้าง สง่เสริม และพฒันาอย่างมีประสิทธิภาพ  
   16. โรงเรียนก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  
และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด  
   17. โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาช่วยในฝ่ายจิตตาภิบาล เพ่ือช่วยให้
ค าแนะน า แก้ไขปัญหาแก่นกัเรียนทัง้ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสมตามวยั 0.51 
   18. โรงเรียนจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชมุชนต่อ
การจดัการศกึษาแบบคาทอลิกของโรงเรียน  
  2.4   การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน ประกอบด้วย 7 แนวทาง 
   1. โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนมั่นคง สะอาด
ปลอดภยัมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพใช้การได้ดี   
   2. โรงเรียนจดัให้มีห้องสมุด ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center) มีส่ือ
เพียงพอ ทนัสมยั สง่เสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอยา่งหลากหลาย  
   3. โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัติมีเดีย (Electronic Multi 
Media Classroom) ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตามกลุม่สาระอยา่งเพียงพอ 
   4. โรงเรียนจดัให้มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ี
ของโรงเรียน 
   5. โรงเรียนจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพ่ือเน้นไตร่ตรองและการ
ภาวนา เพ่ือสามารถค้นพบความจริงท่ีอยูเ่บือ้งหลงัศาสตร์แขนงตา่งๆ ได้  
   6. โรงเรียนก าหนดจดุมุง่เน้น บทบาท หน้าท่ีของฝ่ายจิตตาภิบาลท่ีมีหน้าท่ีใน
การพฒันาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ   
   7. โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ต่อการจัดการศึกษาท่ี
พฒันาทกัษะด้านอาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 
  2.5   การพฒันาเครือขา่ยร่วมพฒันา ประกอบด้วย 9 แนวทาง 
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   1. โรงเรียนสร้างสถานศกึษาเครือข่าย ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ
และระหวา่งประเทศ  
   2. โรงเรียนสร้างเครือข่าย เพ่ือรับการสนบัสนุนจากสถาบนัอดุมศึกษาและ
องค์กรอ่ืนๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  
   3. โรงเรียนสนบัสนุนนกัเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคล
อ่ืนทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
   4. โรงเรียนจดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครือขา่ยร่วมพฒันา 
   5. โรงเรียนให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศกึษาฯให้มีความรู้และปฏิบตัิ
หน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด โดยด าเนินตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก 
   6. โรงเรียนสง่เสริมให้คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร
ร่วมกันท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบัติงานตามอัตลักษณ์และพันธกิจของโรงเรียน
คาทอลิก  
   7. โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับติดตามดแูล และ
ขบัเคล่ือนการด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยกระตุ้นเตือนทุก
คนให้ด าเนินการเพ่ือมุง่สูเ่ป้าหมาย 
   8. โรงเรียนพฒันาความรู้  ความเข้าใจ และความร่วมมือกบัผู้ปกครองในการ
จดัการศกึษาแบบคาทอลิก  
   9. โรงเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัภายในโรงเรียน ครอบครัว ชมุชนและองค์กร
อ่ืนๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก จนบรรลเุป้าหมายของการศกึษาคาทอลิก 
  2.6 การพฒันาการวิจยัและพฒันา ประกอบด้วย 8 แนวทาง 
   1. โรงเรียนจัดให้มีการวิจัยเก่ียวกับการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนอยา่งตอ่เน่ือง เพ่ือหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา  
   2. โรงเรียนจดัให้มีระบบการวิจัยในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือสามารถ
เข้าใจและพฒันานกัเรียนได้เป็นรายบคุคล  
   3. โรงเรียนศกึษาและวิจยัสถานการณ์ของสงัคมโลก เพ่ือสามารถบรูณาการ
คณุคา่ท่ีดีงามแก่นกัเรียนในการใช้ชีวิต  
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   4. โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศกึษาท่ีสอดคล้องกับอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก  
   5. โรงเรียนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสะดวกในการบริหารจัดการ
โรงเรียนได้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก  
   6. โรงเรียนติดตามตรวจสอบ ประเมินคุณภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้
มาตรฐานการศกึษาคาทอลิกเป็นหลกั  
   7. โรงเรียนต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพ่ือรองรับภาระกิจการพฒันา
สงัคมท่ีเปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 
   8. โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินผลการท างาน เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาโดยศกึษาจาก Best Practices ขององค์กรอ่ืนๆ  
 3. แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอน 
  3.1   การพฒันาหลกัสตูร ประกอบด้วย 6 แนวทาง 
   1. โรงเรียนจัดหลกัสูตรให้ผู้ เรียนมุ่งไปสู่ความจริง ความดี ความงาม บน
พืน้ฐานของการวิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็นทางสังคม โดยบูรณาการกับคุณค่า
พระวรสารและชีวิต   
   2. โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอน
ทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท้องถ่ิน  
   3. โรงเรียนจดัวิชาค าสอน  คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษาในหลกัสตูร
เพ่ือประโยชน์ตอ่การเข้าใจคณุคา่ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต 
   4. โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ีหลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความ
ถนดัความสามารถและความสนใจ  
   5. โรงเรียนจดัหลกัสูตรทางเลือกเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น English 
Program,  Mini English Program, International English Program, และหลกัสตูรเฉพาะทาง
อ่ืนๆ  
   6. ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในรูปแบบต่างๆ เช่น 
ชมุนมุ  กลุม่อาชีพ ฯลฯ ท่ีตอบสนองความต้องการความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน 
  3.2  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน ประกอบด้วย 11 แนวทาง 
   1. โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
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   2. โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง
ในลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง  
   3. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ Head Heart 
และ Hand  เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็นองค์รวม  
   4. โรงเรียนเชิญชวนให้ผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหล่งเรียนรู้ตา่งๆ มาช่วยใน
กระบวนการเรียนการสอน  
   5. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ในจุดอ่อนจุดแข็งของนกัเรียนเป็น
รายบคุคลเพื่อวางแผนในการพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม  
   6. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองการบรูณาการคณุคา่
พระวรสารสูส่าระการเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ   
   7. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพิ่มวิชามาตรฐานสากล  เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้การเขียนเรียงความขัน้สงู และ การสร้างโครงงาน ฯลฯ  
   8. โรงเรียนปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน โดยเพิ่มเติมเวลาในการเรียนรู้
ด้วยตนเองให้แก่นกัเรียนมากขึน้  
   9. โรงเรียนสนบัสนุนให้ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความ
แตกตา่งและความสนใจของแตล่ะคน  
   10. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินจากสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 
สอบสมัภาษณ์  โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับโรงเรียนต่างๆ ได้ทัง้ในและตา่งประเทศ              
    11. โรงเรียนสร้างระบบนิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ  
  3.3 การพฒันาส่ือและแหลง่เรียนรู้ ประกอบด้วย 4 แนวทาง 
   1.โรงเรียนส่งเสริมการสร้างและพฒันาแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
และใช้ประโยชน์จากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา  
   2. โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน เช่น สถานท่ี
ส าคญั วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ  
   3. โรงเรียนสร้างห้องสมุดให้บริการส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม  
   4. โรงเรียนสนบัสนนุให้นกัเรียนใช้ส่ือเทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้
เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นแหง่อนาคตในศตวรรษท่ี 21 
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 4. แนวทางพฒันาคณุลกัษณะเฉพาะ 
  4.1  การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน ประกอบด้วย 9 แนวทาง 
   1. พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิกท่ีก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร 
   2. ฝึกนกัเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ มีเมตตา พร้อมช่วยเหลือแบง่ปันแก่ผู้ อ่ืน
โดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน และมีจิตสาธารณะ 
   3. สอนนักเรียนให้มีความรักในความดี  เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 
   4. พฒันานกัเรียนให้มีความซ่ือตรง  ด ารงตรงอยู่ในความจริง แสวงหาความ
จริงรู้จกัผิดชอบชัว่ดี และให้คณุคา่สิ่งตา่งๆ อยา่งถกูต้อง  
   5. ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์  กล้าหาญกระท าในสิ่งท่ีถกูต้องเท่ียงตรง 
จริงใจ มีสจัจะโปร่งใส ไมค่ดโกงและไมเ่บียดเบียนผู้ อ่ืน  
   6. สอนนกัเรียนให้มีความกตญัญรูู้คณุ ตอ่พระเจ้าองค์แห่งความดีสงูสดุ นบ
นอบ เคารพ เช่ือฟังให้เกียรตบิดิามารดา ผู้ มีพระคณุ และแผน่ดนิถ่ินเกิด  
   7. ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตท่ีเรียบง่าย รู้จกัประหยดัอดออม
พอใจในสิ่งท่ีตนเองมี  
   8. พฒันานักเรียนให้มีภูมิคุ้มกัน เฉลียวฉลาด แสวงหาความรู้รอบตวัอยู่
เสมอ พร้อมยอมรับการเปล่ียนแปลง   
   9. กระตุ้นนกัเรียนให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ มุ่งพฒันาตนเอง
อยา่งเตม็ตามศกัยภาพของตน  
  4.2 การพฒันาเอกลกัษณ์สถานศกึษา ประกอบด้วย 9 แนวทาง 
   1. โรงเรียนทบทวน/ก าหนดวิสยัทศัน์ จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงาน
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก  
   2. โรงเรียนจดัท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน คริสตศาสตร์ และจริย
ศกึษาพร้อมทัง้มีบคุลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมีคณุภาพในสดัสว่นท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน 
   3. โรงเรียนบรูณาการคณุคา่พระวรสารในการจดัการเรียนการสอนในทกุกลุ่ม
สาระฯ พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม  
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   4. โรงเรียนจดัให้ผู้บริหาร/ ครู/ บุคลากร/ ผู้ปกครอง ได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเน่ืองในเร่ืองคณุค่าการศึกษาคาทอลิกและความหมายของชุมชนการศึกษา(Educational 
Community)  
   5. โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั โรงเรียนและชุมชน เพ่ือ
พฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน  
  6. โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาการศกึษาคาทอลิก
ในการชว่ยเหลือและแบง่ปันพฒันาโรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  
  7. โรงเรียนสร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและสนัติเคารพใน
ความแตกตา่งด้านเชือ้ชาติศาสนาและวฒันธรรม  
  8. โรงเรียนช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนท่ีรอโอกาสในรูปของ
ทนุการศกึษาหรือลดคา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ  
  9. โรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเหมือนบ้านโดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริม
สตปัิญญาและมิตทิางจิตวิญญาณ  

 2.5  การยืนยันแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม  
อัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกและข้อเสนอแนะ  
   ขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าแนวทางพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม     
อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  มาเสนอตอ่ผู้ทรงคณุวฒุิด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม 
เพ่ือพิจารณายืนยนัแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ โดยด าเนินการดงันี ้
  2.5.1  การยืนยันแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม   
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกด้วยแบบสอบถามและการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคณุวฒุิ 7 ท่าน 
คือ ผู้บริหารโรงเรียนฝ่ายปฏิบตัิงานในโรงเรียนโดยตรงคือผู้อ านวยการโรงเรียน  และท างานใน
โรงเรียนคาทอลิกมาอย่างน้อย 5 ปี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) ความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ ความความถูกต้อง และการใช้ประโยชน์  ผลการประชุมกลุ่ม
ผู้ทรงคณุวฒุิ มีความคดิเห็นในแนวทางการพฒันาฯ และสรุปผลการยืนยนั ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 15 คา่ความถ่ีและร้อยละความคดิเห็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่แนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 

 
องคป์ระกอบ 

 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน ์

เหมาะสม ไม่
เหมาะสม 

เป็นไปได ้ เป็นไป
ไม่ได ้

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เป็น
ประโยชน ์

ไม่เป็น
ประโยชน ์

f % f % f % f % f % f % f % f % 

องค์ประกอบด้านผู้เรียน                  

1. แนวทางพฒันาคุณธรรมจริยธรรม  (A) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

2. แนวทางพฒันาความรู้/การแสวงหาความรู้/ 
    ทกัษะอาชีพ  (B)   

7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

3.แนวทางพฒันาสุขภาพ (C)   7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

4. การพฒันาสุนทรียภาพ  (D)   7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

องค์ประกอบด้านการบริหารจดัการ                 

5. แนวทางพฒันาผูบ้ริหาร (E)   7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

6. แนวทางพฒันาครู  (F) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 100.0 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

7. แนวทางพฒันาระบบบริหารจดัการ  (G) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

8. แนวทางพฒันาปัจจยัพ้ืนฐาน  (H) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

9. แนวทางพฒันาเครือข่ายร่วมพฒันา (I) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 
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ตารางท่ี 15 คา่ความถ่ีและร้อยละความคดิเห็นผู้ทรงคณุวฒุิท่ีมีตอ่แนวทางพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

                     (ต่อ) 

 
องคป์ระกอบ 

 

ความคิดเห็น 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ ความความถูกตอ้ง การใชป้ระโยชน ์

เหมาะสม ไม่ 
เหมาะสม 

เป็นไปได ้ เป็นไป 
ไม่ได ้

ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง เป็น 
ประโยชน ์

ไม่เป็น 
ประโยชน ์

f % f % f % f % f % f % f % f % 

10. แนวทางพฒันาการวจิยัและพฒันา (K) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

มาตรฐานด้านการจดัเรียนการสอน                 

11. แนวทางพฒันาพหลกัสูตร (L) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

12. แนวทางพฒันาการจดัเรียนการสอน (M) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

13. แนวทางพฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้ (N) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

มาตรฐานด้านอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ                 

14.แนวทางพฒันาลกัษณ์ดา้นผูเ้รียน (O) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 

15.แนวทางพฒันาเอกลกัษณ์สถานศึกษา (P) 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 7 100.0 0 0.00 
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  จากตารางท่ี 15 แสดงค่าความถ่ีและร้อยละความคิดเห็นผู้ ทรงคุณวุฒิท่ี
ยืนยนัต่อแนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก พบว่าผู้ ทรงคุณวุฒิทัง้ 7 คน มีความคิดเห็นว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มีความเหมาะสม (Propriety 
Standards) ร้อยละ 100.00  มีความเป็นไปได้ (Feasibility  Standards) ร้อยละ 100.00  มี
ความถูกต้อง (Accuracy Standards) ร้อยละ100.00 และมีการใช้ประโยชน์ (Utility 
Standards) ร้อยละ 100.00 ลกัษณะนีห้มายความว่า ผู้ทรงคณุวุฒิยืนยนัสอดคล้องกันต่อ
องค์ประกอบแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิกว่า  มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถกูต้อง และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
สอดคล้องกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย  และมีความเห็นว่าแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์คาทอลิกทัง้ 130 แนวทางการ
พัฒนาฯ มีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก  
  2.5.2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ ทรงคุณวุฒิจากการประชุมกลุ่ม (Focus 
Group)  
  ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคณุวุฒิเก่ียวกับแนวทางการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ผู้ทรงคณุวุฒิมีข้อคิดเห็นและ
เสนอแนะดงันี ้
  แนวทางพฒันาผู้ เรียน (A) 
  การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม (A1) 
  ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ตวัแปร A1 เป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญั
ท่ีสุด  เพราะเป็นเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิกท่ีจะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณ์อันพึง
ประสงค์ตามคณุค่าพระวรสาร  ส าหรับในประเทศไทยสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยได้ระบุออกมาว่ามี 21 ประการ คือ 1) ความเช่ือศรัทธา 2)ความจริง 3) การไตร่ตรอง/
ภาวนา 4) มโนธรรม/วิจารณญาณ  5) อิสรภาพ 6) ความยินดี 7)  ความเคารพ/ศักดิ์ศรี         
8) ความสุภาพถ่อมตน  9) ความซ่ือตรง 10) ความเรียบง่าย 11) ความรัก  12) ความเมตตา  
13) ความกตญัญูรู้คณุ  14) การงาน  15) การรับใช้  16) ความยุติรรม  17) สนัติ/การคืนดี  
18) การให้อภัย  19) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน  20) การรักษ์สิ่งสร้าง (สิ่งแวดล้อม) และ          
21) ความหวงั ซึง่ตวัแปรคณุธรรมเหลา่นี ้ ได้กระจายอยู่ในตวัแปรอ่ืนๆ ทัง้ 6 ตวัแล้ว  
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  นอกจากนี ้ ผู้ ทรงคณุวุฒิยงัให้ข้อเสนอแนะอีกว่า ปัญหาของนกัเรียนในเวลานี ้
นกัเรียนสว่นใหญ่สมาธิสัน้  ตดิเคร่ืองมือส่ือสารประเภทสงัคมออนไลน์ (Online) ส่งผลกระทบ
ต่อความสนใจเรียนในห้องเรียนท่ีลดลง เด็กไม่มีสมาธิสนใจฟังค าอธิบายของครู แม้ครูจะ
พยายามจัดกิจกรรมต่างๆ มาช่วยเสริมความเข้าใจ ด้วยเหตุนี ้จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียน
จะต้องหาวิธีการเพ่ือช่วยพฒันาจิต สติ สมาธิให้แก่นกัเรียนอย่างจริงจงั ซึ่งในเร่ืองนีโ้รงเรียน
ต่างๆ ก็พยายามท ากันอยู่ เช่น ให้เด็กนักเรียนนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียน แต่กิจกรรมนีห้าก
พิจารณากนัถึงผลท่ีได้รับแล้ว ยงัไมมี่ผลในเชิงคณุภาพเทา่ท่ีควรทัง้ในส่วนของครูและนกัเรียน 
จงึมีข้อเสนอท่ีโรงเรียนควรหนัมาสนใจในเร่ืองนีอ้ย่างจริงจงั เพ่ือหาวิธีการแก้ปัญหาในเร่ืองนี ้  
  การพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ(B1) 
  ผู้ทรงคณุวุฒิให้ข้อคิดเห็นว่า ตวัแปร B1 นักเรียนมีนิสยัแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง เป็นทักษะท่ีส าคัญมากในยุคศตวรรษท่ี 21 เพราะเนือ้หาความรู้ในยุคปัจจุบันท่ี
วิทยาการของโลกพฒันาไป ความรู้หลายอย่างล้าสมยัได้อย่างรวดเร็ว ถ้านกัเรียนไม่มีทกัษะ
ในด้านการติดตามความก้าวหน้าของความรู้อยู่เสมอ ก็จะไม่ทนัความก้าวหน้าของวิทยาการ
สมยัใหมไ่ด้  จงึจ าเป็นต้องฝึกสร้างนิสยัท่ีจะแสวงหาความรู้อยู่เสมอให้แก่นกัเรียน เพราะการ
แสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบนันัน้ง่ายด้วยระบบการส่ือสารท่ีมีประสิทธภาพ ท าให้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้ไวผ่านทางส่ือออนไลน์ สิ่ ง เหล่านี เ้ ป็นสิ่ง ท่ีนักเ รียนคุ้ นเคยและใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัอยูแ่ล้ว    
   นอกจากนีเ้ก่ียวกับทักษะอาชีพ เป็นต้นอาชีพในท้องถ่ิน ยังไม่ค่อยได้รับความ
สนใจสอนกนัอย่างจริงจงัในโรงเรียนเท่าท่ีควร  ด้วยเหตนีุต้วัแปร K8 ท่ีพดูถึงหลกัสตูรท้องถ่ิน  
โรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการพัฒนาหลักสูตรในเร่ืองนีก้ันอย่างจริงจัง ส่วนใหญ่จะเน้น
หลกัสตูรท่ีเน้นทกัษะด้านสติปัญญาหรือสมองเป็นส าคญั โรงเรียนยงัไม่สามารถน าความรู้ลง
สู่การปฏิบัติในด้านอาชีพท่ีสามารถน ามาใช้ได้จริง  ปัญหานีจ้ึงส่งผลกระทบต่อระบบ
การศึกษาไทย ท่ีไม่ได้พฒันาคนให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้
การศกึษาในโรงเรียนไมส่อดคล้องกบัวิถีชีวิตของชมุชน 
  การพฒันาสขุภาวะ(C3) 
  ข้อท่ี C3 ผู้ทรงคณุวุฒิให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับคณุภาพด้านสุขภาวะของนกัเรียน 
โดยมีข้อสงัเกตว่าเด็กนกัเรียนในปัจจบุนัไม่ค่อยมีลกัษณะทกุขโภชนาการมากนกั  แต่ตรงกัน
ข้าม เด็กในโรงเรียนคาทอลิกมกัมีปัญหาในลกัษณะน า้หนกัเกินกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดจ านวน
มากปัญหาเด็กอ้วน และปัญหานีมี้แนวโน้มท่ีจะมีมากขึน้เร่ือยๆ ส่งผลตอ่ด้านสขุภาพของตวั
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นกัเรียนเอง บางคนมีความรู้สึกว่าเป็นปมด้อย หรือมีความยากล าบากในการร่วมท ากิจกรรม
กับคนอ่ืนๆ จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องเห็นความส าคญัและแก้ปัญหาในเร่ืองนีอ้ย่าง
จริงจงั โดยมีโครงการในรูปแบบการให้ความรู้ในด้านโภชนาการท่ีถกูต้อง มีโปรแกรมในการ
ลดน า้หนัก จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพให้มีการออกก าลังกายอย่างสม ่าเสมอฯลฯ  
เพ่ือให้นกัเรียนมีความรู้ในการดูแลร่างกายอย่างถูกต้อง  มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรค
และแก้ปัญหาน า้หนกัของนกัเรียนท่ีเกินมาตรฐานด้วย (เดก็อ้วน)              
  นอกจากนี ้ปัญหาในด้านการเสพสิ่งเสพติดตลอดจนปัญหาทางเพศ (ชู้สาว) ยงั
เป็นปัญหาใหญ่ท่ีโรงเรียนต่างๆ ต้องคอยเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชิด แม้ว่าจะมีจ านวนไม่มาก ใน
โรงเรียนคาทอลิก เพราะส่วนใหญ่จะมีระบบการควบคมุท่ีเข้มงวดภายในโรงเรียน  แตปั่ญหา
มกัเกิดจากหลงัเลิกเรียน หากเด็กนกัเรียนไม่ได้กลบัไปพร้อมกบัผู้ปกครอง  นกัเรียนมกัจะถูก
ชกัจูงไปสู่สิ่งเหล่านีไ้ด้โดยง่าย เก่ียวกับในเร่ืองนี ้ จ าเป็นจะต้องมีแนวทางในการแก้ปัญหา 
เชน่ เน้นบทบาทการประสานงานร่วมกนัระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนท่ีต้องท างานกนัอย่าง
ใกล้ชิด เพ่ือสร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็ง การจดัตัง้กลุ่มสารวตัรนกัเรียน ซึ่งจะช่วยให้
เกิดประโยชน์ในการตดิตามและให้การชว่ยเหลือนกัเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม  
  การพฒันาสนุทรียภาพ (D 5-6) 
  ข้อท่ี D5 และ D6 นกัเรียนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรมและประเพณีไทย
อนัดีงาม ผู้ทรงคณุวฒุิมีความเห็นวา่ ภาพลกัษณ์ของโรงเรียนคาทอลิกส าหรับคนภายนอกมกั
มองวา่เป็นโรงเรียนฝร่ัง ซึง่อาจจะเป็นภาพลกัษณ์ท่ีเป็นมาตัง้แต่ในอดีตท่ีมีบรรดานกับวชชาว
ตา่งประเทศเข้ามาท างานในระยะแรกเร่ิม  แตปั่จจบุนัโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยทัง้หมด
บริหารงานโดยคนไทยท่ีเป็นนกับวชหรือฆราวาส ดงันัน้ในความเป็นจริงแล้ว โรงเรียนคาทอลิก
ไมใ่ช่โรงเรียนฝร่ังแตเ่ป็นโรงเรียนไทย เช่นเดียวกบัโรงเรียนอ่ืนๆ ทัว่ไป ดงันัน้จ าเป็นท่ีโรงเรียน
จะต้องพยายามสร้างภาพลักษณ์ของความเ ป็นไทยให้มากขึน้  เช่น สภาพแวดล้อม  
สิ่งก่อสร้าง ศิลปวฒันธรรม ส่งเสริมการแสดงแบบไทยๆ เช่น การร าไทย หรือศิลปะการต่อสู้
แบบไทยๆ เช่น ฟันดาบ หรือมวยไทย ฯลฯ ซึ่งดูเหมือนว่าโรงเรียนคาทอลิกยังไม่ค่อยได้
สง่เสริมในเร่ืองเหลา่นีอ้ยา่งจริงจงัมาก สว่นใหญ่จะเป็นแบบเฉพาะงานโรงเรียนเพียงครัง้คราว
ในลกัษณะงานเฉพาะกิจกรรม 
  นอกจากนี ้จดุมุ่งหมายของโรงเรียนคาทอลิกส่วนใหญ่ จะเน้นให้ความส าคญักบั
งานทางด้านวิชาการ การแขง่ขนัทกัษะในด้านวิชาหลกั เช่น ฟิสิกส์ เคมี หรือวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า โรงเรียนยงัไม่ค่อยให้ความส าคญักับเด็กกลุ่มท่ีมี
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ความสามารถพิเศษทางด้านอ่ืนๆ เช่น ศิลป์ การขับร้อง กีฬา หรือการร าไทย ฯลฯ  ซึ่งเป็น
ลกัษณะเฉพาะของเด็กนกัเรียนบางคนท่ีมีความสามารถพิเศษเฉพาะตวัท่ีแตกตา่งจากคนอ่ืน 
และเป็นความสามารถท่ีผู้ เรียนควรมีสิทธ์ิได้รับการพฒันาจากโรงเรียนอย่างจริงจงั  เพราะเป็น
การพฒันาทกัษะท่ีตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน และเป็นเจตนารมณ์ของโรงเรียนคาทอลิก
ท่ีจะต้องพฒันานกัเรียนเป็นรายบคุคล   
  แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ 
  การพฒันาผู้บริหารและครู (E1, F3) 
  องค์ประกอบด้านผู้บริหารและครู E1 และ F3 โดยหลกัการบริหารผู้บริหารและครู
ต้องมีแผนงานท่ีร่วมกันท าและน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน  เพ่ือจ าท าให้พนัธกิจใน
ด้านการศึกษาส าเร็จตามวตัถปุระสงค์  ผู้ทรงคณุวฒุิส่วนใหญ่ให้ข้อสงัเกตว่า การท างานใน
โรงเรียนคาทอลิกส่วนใหญ่จะท าตามๆ กันไปจากท่ีเคยท ากันในอดีต ทัง้ครูและผู้บริหารยัง
ขาดความเข้าใจในภาพรวมของพนัธกิจในด้านการศกึษาของโรงเรียน ทัง้แผนพฒันาโรงเรียน
ระยะสัน้และระยะยาวยงัไม่ได้ออกมาจากการมีส่วนร่วมของทดุฝ่ายในโรงเรียน ด้วยเหตนีุ ้จึง
สง่ผลให้ไมไ่ด้น าแผนพฒันาฯ มาปฏิบตัอิยา่งจริงจงั  และในเร่ืองแผนการสอนของครูก็เช่นกนั 
ส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนตามเนือ้หาให้จบ ยังไม่ได้น าผลการวิจัยในชัน้เรียนมาปรับใช้เพ่ือ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ เรียนเป็นต้น เพ่ือแก้ปัญหาความแตกตา่งของนกัเรียนในชัน้เรียน 
  นอกจากนี ้ในส่วนของครูและผู้ บริหารในโรงเรียนคาทอลิกบางแห่งมีการ
เปล่ียนแปลงผู้บริหารบอ่ยหรือในขณะท่ียงัไม่ครบวาระ ท าให้ขาดความตอ่เน่ืองในการปฏิบตัิ
ตามแผนงาน หรือแผนพัฒนาโรงเรียน ตลอดจนระบบการท างาน และแผนปฏิบตัิงานท่ีไม่
ชดัเจนท าให้ขาดเอกภาพในการบริหารจดัการ  และยงัขาดระบบการเตรียมบคุลากรอย่างเป็น
ระบบเพ่ือตอบสนองตอ่พนัธกิจการศกึษาในด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก แม้แตผู่้บริหาร
ระดบัสูงของสงัฆมณฑลเองก็ยงัไม่มีแผนฯในการด าเนินการต่อปัญหาในเร่ืองนีอ้ย่างชดัเจน 
จึงก่อให้เกิดปัญหาตามมาคือการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับโรงเรียน
คาทอลิก จงึถือเป็นปัญหาเร่งดว่นท่ีต้องผลกัดนัให้เกิดขึน้อยา่งจริงจงั 
  การพฒันาระบบบริหารจดัการ (G1) 
  ข้อ G1 ได้กล่าวถึงการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง มี
สว่นร่วมในการวางแผน การจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ อนัเป็นระบบริหารจดัการท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่าย ผู้ทรงคณุวุฒิให้ข้อสังเกตในเร่ืองนีว้่า ตาม พ.ร.บ การศึกษาเอกชน ปี 
2550 เน้นให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอย่างน้อยเทอมละ 1 ครัง้ เพ่ือให้
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คณะกรรมการมีส่วนร่วมต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนฯ พร้อมทัง้ตรวจสอบการ
ด าเนินกงานของโรงเรียน  แตใ่นสภาพจริงคณะกรรมการบริหารมีส่วนในเร่ืองเหล่านีค้อ่นข้าง
น้อยมาก อาจจะมีผลมาจากคณะกรรมการบริหารเองยงัไม่รู้ขอบเขตบทบาทหน้าท่ีของตน
หรือทางโรงเรียนเองก็ไมค่อ่ยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริหารเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องมากนัก 
จงึเป็นสิ่งท่ีทางโรงเรียนควรต้องทบทวนสิ่งท่ีเกิดขึน้นี ้
   นอกจากนี ้ ในส่วนของผู้ปกครองเองยังไม่ได้ได้มีบทบาทในการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการศกึษาอบรมเทา่ท่ีควร หลายคนยงัมีทศันะคติว่าเป็นหน้าท่ีของโรงเรียนเท่านัน้ ซึ่ง
หากพิจารณาจากความเป็นจริงแล้ว การท่ีจะท าให้กระบวนการศกึษาอบรมเกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนัน้  จะต้องมีส่วนร่วมกันระหว่างบ้าน วดัและโรงเรียน ท่ีจะต้องประสานความ
ร่วมมือกนัในพนัธกิจของการศกึษาอบรม จงึจะก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ตวันกัเรียน 
  การพฒันาเครือขา่ยร่วมพฒันาและงานวิจยัและพฒันา 
  ข้อท่ี I1-2 พดูถึง การมีสถานศกึษาเครือขา่ย ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภูมิภาค ประเทศ
และระหว่างประเทศ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนและครูจะได้สามารถแลกเปล่ียน
เรียนรู้กันและกันในความส าเร็จ (Best Practices)ของแต่ละแห่ง ซึ่งคณะผู้ทรงคณุวุฒิให้
ข้อสงัเกตวา่ โรงเรียนคาทอลิกมีสภาการศกึษาคาทอลิกท่ีเป็นตวักลางเช่ือมโยงระหว่างโรงเรียน
คาทอลิกด้วยกนัทัง้ของสงัฆมณฑล นกับวช และฆราวาส แตย่งัจ ากดัอยู่เฉพาะภายในประเทศ
เท่านัน้ ซึ่งในยคุปัจจุบนัจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนคาทอลิกจะต้องมีเครือข่ายระหว่างประเทศ
หรือระหว่างทวีปให้มากขึน้  เพ่ือร่วมกันพฒันาระบบการศกึษาให้ทนักบัปัญหาหรือความท้า
ทายของยุคสมยัท่ีมีเกิดขึน้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี ้การติดต่อส่ือสารกันภายในโรงเรียนเป็น
ต้นโรงเรียนขนาดใหญ่ยังค่อนข้างมีปัญหา เพราะการจะท าให้ภารกิจทางการศึกษาของ
โรงเรียนบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ บคุลากรทกุคนโรงเรียนควรจะมีความรู้ความเข้าใจภารกิจ
ในทิศทางเดียวกนั จงึจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีโรงเรียนควรมีระบบการส่ือสารท่ีมีคณุภาพ มีระบบการ
ประเมินการท างานในภาคส่วนตา่งๆ เป็นระยะๆ เพ่ือติดตามตรวจสอบและรายงานให้ทกุคน
ในองค์กรได้ทราบและยังเป็นการน าเสนอข้อมูลให้ผู้ บริหารใช้ในการตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมด้วย 
  แนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอน (M2-3) 
  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและการใช้ส่ือและแหลง่เรียนรู้ 
  ในข้อท่ี M2-3 และ M5 กล่าวถึง กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการฝึกปฏิบตั ิ 
เพ่ือพฒันานกัเรียนเป็นรายบุคคล ผู้ทรงคณุวุฒิส่วนใหญ่ยอมรับว่าเป็นวิธีการท่ีดี  แต่ยากท่ี
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จะท าให้ส าเร็จได้ในการด าเนินการ เพราะหากพิจารณาถึงโรงเรียนคาทอลิกโดยทั่วไปจะ
พบวา่ โรงเรียนฯมีความจ ากดัในด้านจ านวนนกัเรียน เพราะแตล่ะห้องเรียนจะมีคณุครู 1 ท่าน
ตอ่จ านวนนกัเรียนประมาณ 30-40 คน จึงถือว่าเป็นการยากมากท่ีจะจดัการเรียนการสอนให้
เหมาะกบัความแตกตา่งระหว่างบคุคลของนกัเรียนได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ทรงคณุวฒุิส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า การหาวิธีการสอนท่ีน่าสนใจของครู พร้อมๆ กบัการวิจยัในชัน้เรียนก็จะสามารถ
แก้ปัญหาในเร่ืองนีไ้ด้ในระดบัหนึง่ 
  นอกจากนี ้เก่ียวกับเร่ืองการพัฒนาส่ือและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก
โรงเรียนในข้อท่ี N1-2 ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อสังเกตว่า ในปัจจุบนัโรงเรียนส่วนใหญ่จะเน้นส่ือ
อีเลคโทรนิกมากกว่าส่ือรอบตวัเราท่ีเป็นธรรมชาติท่ีจบัต้องได้ ครูยงัขาดทกัษะท่ีจะคิดน าเอา
ส่ือเหล่านีม้าใช้เป็นส่ือประกอบในการเรียนการสอนของตน จึงควรส่งเสริมให้ครูได้พยายาม
พฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้เหล่านี ้เป็นต้นจากท้องถ่ินของตนให้มากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือสร้างความ
สมดลุให้กบันกัเรียน ท่ีจะไมต่ดิส่ืออีเลคโทรนิคมากจนเกินไปด้วย 
  แนวทางพฒันาคณุลกัษณะเฉพาะ 
  การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน (O1) เอกลกัษณ์สถานศกึษา (P1) 
  ในหัวข้อท่ี O1 ท่ีกล่าวถึงนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิกท่ีก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร ผู้ทรงคณุวฒุิส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
เป็นความเหมาะสมท่ีโรงเรียนคาทอลิกควรระบสุิ่งเหลา่นีใ้ห้ชดัเจน และก าหนดไว้เป็นนโยบาย
และแผนงานของโรงเรียน เพราะสิ่งเหล่านีเ้ป็นอตัลักษณ์ของการศึกษาคาทอลิก ซึ่งจะต้อง
บรูณการเข้าไปในกระบวนการเรียนการสอน  
  นอกจากนีใ้นส่วนท่ีเก่ียวกบัเอกลกัษณ์สถานศกึษา ในข้อท่ี P1ผู้ทรงคณุวฒุิส่วน
ใหญ่มีข้อเสนอว่า โรงเรียนคาทอลิกควรมีการก าหนดวิสัยทัศน์ แผนพฒันาและแผนปฏิบตัิ
งานของโรงเรียนท่ีเป็นไปตามเป้าหมายของการศึกษาคาทอลิกให้ชัดเจน เป็นต้นควรจะ
ออกมาเป็นนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงูของสงัฆมณฑล สิ่งเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์มากท่ีจะ
ท าให้ผู้ปฏิบตังิานมีแนวทางในการด าเนินงานได้อยา่งชดัเจน จากสภาพท่ีเป็นอยู่ปัจจบุนัยงัไม่
คอ่ยชดัเจน 
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สรุป 

 การวิจยัเร่ืองการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก ท าให้ทราบถึงการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก มี
องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบหลัก 15 องค์ประกอบย่อย คือ 1)องค์ประกอบด้านผู้ เรียน
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย  2)องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบย่อย 3) องค์ประกอบด้านการจดัการเรียนการสอนประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ
ย่อย และ 4) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเฉพาะประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย ซึ่งทัง้ 4 
องค์ประกอบหลักและ15 องค์ประกอบย่อยเหล่านีไ้ด้รับการยืนยันจากการประชุมกลุ่ม
ผู้ เช่ียวชาญด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก (Connoisseurship)ว่าเป็นองค์ประกอบท่ี
ส าคญัของโรงเรียนคาทอลิก  
  อยา่งไรก็ตาม การท าให้การจดัการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกมีคณุภาพนัน้ จ าเป็น
อย่างยิ่งจะต้องมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ จากการศึกษาแนวคิดการจัด
การศึกษาของพระศาสนจกัรคาทอลิก การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย และลกัษณะ
การศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ตลอดจนโรงเรียนมาตรฐานสากล ท าให้ได้ตัวแปรสังเกต 
(Observe Variable)ท่ีเป็นแนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาฯ และอาศยักระบวนการทาง
สถิติด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis : CFA)ท าให้
ได้ผลยืนยันตวัแปรแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก 130 แนวทาง ซึง่ทัง้ 130 แนวทางเหลา่นี ้ได้รับการยืนยนัจากผู้ทรงคณุวฒุิ
ทางด้านการศึกษาว่า  มีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถใช้
ประโยชน์ได้จริง สอดคล้องกบัทฤษฎี หลกัการ แนวคิดตามกรอบของการวิจยั  ก่อให้เกิดการ
พฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกได้อยา่งแท้จริง    
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บทที่  5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก ใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสมผสาน (mixed methodology) ทัง้การวิจัยเชิงคณุภาพ 
(qualitative research) และการวิจยัเชิงปริมาณ (quantitative research) มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ทราบ 1) การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  2) แนวทางการพฒันา
คณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 ประชากร คือ โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทย จ านวน 136 โรง             
กลุม่ตวัอย่างคือ โรงเรียนคาทอลิกสงักดัสงัฆมณฑลในประเทศไทย จ านวน 103 โรงเรียน ด้วย
การเลือกมาแบบสดัส่วน (Stratified random sampling) ผู้ ให้ข้อมูลในแต่ละโรงเรียน รวม
ทัง้สิน้จ านวน 412 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ส าหรับเก็บข้อมลูกลุ่มตวัอย่างคือ แบบสอบถามความคิดเห็น 
(Opinionnaire) เร่ือง แนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก ท่ีผู้ วิจยัสร้างขึน้จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง และผู้ วิจยัได้ท าการ
สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้ผา่นทางการประชมุกลุม่ผู้ เช่ียวชาญด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกและ
การบริหารโรงเรียนจ านวน 6 คน เพ่ือสรุปเป็นการศึกษาคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก หลงัจากนัน้จึงด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ แล้วท าการตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือ
วิจัย โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่อผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนือ้หา ด้วยวิธีการหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence : IOC) หลังจากนัน้น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับโรงเรียนคาทอลิกท่ีมี
ลกัษณะเหมือนกลุ่มตวัอย่างแต่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง น าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(reliability) ของแบบสอบถามเพ่ือให้ได้เป็นแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์  
 การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัรวบรวมข้อมลูน ามาวิเคราะห์แนวทางการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory factor analysis) สรุปผลและน าเสนอต่อ
ผู้ ทรงคุณวุฒิฝ่ายปฏิบัติการในโรงเรียนเพ่ือตรวจสอบยืนยันแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก  
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สรุป 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก ได้ข้อค้นพบ 2 ส่วนคือ 1) การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก และ 2) แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก มีรายละเอียดดงันี ้
 1. การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
     การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 4  
องค์ประกอบหลกั 15 องค์ประกอบย่อย ดงันี ้1) องค์ประกอบหลกัด้านผู้ เรียน ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบหลกัด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ย่อย 3) องค์ประกอบหลักด้านการจัดเรียนการสอน ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบย่อย และ    
4) องค์ประกอบหลักด้านอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย
องค์ประกอบการจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก จึงเป็นพหุ
องค์ประกอบตามสมมตฐิานการวิจยั  
 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
    แนวทางการพัฒนาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษา
คาทอลิก ประกอบด้วย 130 แนวทาง แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก มี 130 แนวทาง ดงันี ้1) แนวทางพฒันาผู้ เรียน ประกอบด้วย 
29 แนวทาง 2) แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 62 แนวทาง 3) แนวทาง
พัฒนาการจัดเรียนการสอน ประกอบด้วย 21 แนวทาง และ4) แนวทางพัฒนาคุณ
ลักษณะเฉพาะ ประกอบด้วย 18 แนวทาง ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก จึงเป็นเป็นพหอุงค์แนวทางตามสมมติฐาน
การวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  แนวทางพัฒนาผู้เรียน หมายถึงนกัเรียนท่ีได้รับการศกึษาจากโรงเรียนคาทอลิก
มีลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายของการศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วยแนวทางการ
พฒันา 4 แนวทาง ดงันี ้
  1. การพฒันาคณุธรรมจริยธรรม หมายถึง นกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิกได้รับการ
พฒันาคณุธรรมจริยธรรม โดยมีแนวทางการพฒันา 7 แนวทาง ดงันี ้ 1) สอนนกัเรียนให้รู้จกั
คุณค่าพระวรสาร รักเคารพต่อทุกชีวิตให้ความส าคญักับความยุติธรรม สันติสุข อยู่ร่วมกัน
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อย่างสงบสุข  2) ฝึกนักเรียนให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที  เมตตาโอบอ้อมอารี
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ ่ไมเ่ห็นแก่ตวั โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ 3) ฝึกนกัเรียนให้ประหยดั และใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คณุค่า ช่วยกนัดแูลรักษาทรัพยากรท่ีพระประทานให้  4) สอนนกัเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็น
ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม  มีจิตอาสา มีความเมตตาสงสารผู้อยู่ในภาวะล าบาก ผ่านทางโครงการ
ต่างๆ 5) ฝึกนักเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมในเร่ืองต่างๆ 6) ฝึก
นกัเรียนให้มีความคดิสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และใช้เทคโนโลยีในเชิงสร้างสรรค์ 7) สอนนกัเรียนให้
มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนกัถึงความหลากหลายด้านวฒันธรรม ประเพณีนานาชาติ และ
ยอมรับการความแตกตา่ง  
   2. แนวทางพฒันาความรู้/ การแสวงหาความรู้และทกัษะอาชีพ หมายถึงนกัเรียนท่ี
ได้รับการศกึษาจากโรงเรียนคาทอลิกมีความรู้  รู้จกัแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตและมีทกัษะด้าน
อาชีพ โดยมีแนวทางในการพฒันา 12 แนวทาง ดงันี  ้ 1) ฝึกนักเรียนให้มีนิสยัรักการอ่าน  
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้และส่ือต่างๆ ท่ีอยู่รอบตวั 2) นกัเรียนได้รับการ
ฝึกฝนทักษะในการอ่าน การฟัง การดู การพูด และการเขียน พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม เพ่ือน ามา
ไตร่ตรอง อนัจะน าไปสู่ภูมิปัญญาท่ีสามารถน าไปใช้ในการเจริญชีวิต 3) นกัเรียนได้รับการ
ฝึกฝนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้ อ่ืนอย่างเปิดใจเพ่ือเข้าใจถึงพระพรของพระเจ้าท่ีมาถึง
เราผา่นทางบคุคลอ่ืน 4) โรงเรียนสอนนกัเรียนให้รู้เท่าทนั และตระหนกัถึงคณุคา่ของเทคโนโลยี 
สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ ส่ือสาร และน าเสนอ ทัง้
ในระดบัชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติได้ 5) โรงเรียนสอนซ่อมเสริมนักเรียนเพ่ือให้ได้
คะแนนจากผลการทดสอบสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดบัชาติ/ เขตพืน้ท่ี/ระดบัสถานศกึษา จาก 8 
กลุ่มสาระ 6) โรงเรียนฝึกฝนนักเรียนมีความสามารถ ความถนัดเฉพาะทางเป็นท่ีประจักษ์  
สามารถแข่งขนัในระดบัตา่งๆ รวมถึงระดบันานาชาติได้ 7) โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะ
สามารถใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ/ ภาษาอาเซี ยน ในการส่ือสารได้เป็นอย่างดี              
8) โรงเรียนสอนนักเรียนให้มีความรู้เท่าทันสภาวการณ์โลก สามารถประเมิน แสวงหา 
สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูขา่วสารจากเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 9) โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้
มีทักษะด้านอาชีพ มีเจตคติท่ีดีต่อการท างาน  โดยถือว่าเป็นการปฏิบตัิธรรมและร่วมมือกับ 
พระเจ้าในการพฒันาโลก 10) โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้ 
เคารพและให้เกียรติผู้ อ่ืน พยายามสร้างสังคมแห่งสัน ติ มีความเสียสละไม่ เห็นแก่ตัว              
11) นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจนส าเร็จ โดยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย  ด าเนินตามแผน มีความเพียรอดทน และเรียนรู้ท่ีจะพัฒนางานของตนอยู่
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เสมอ12) โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สามารถวิเคราะห์ผลได้
ผลเสียตอ่นโยบายสาธารณะท่ีมีผลกระทบตอ่ชีวิตประชาชนได้  
  3. แนวทางพฒันาสขุภาวะ หมายถึง นกัเรียนท่ีศกึษาอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกมีสขุ
ภาวะท่ีดีมีคณุภาพ โดยมีแนวทางในการพฒันา 4 แนวทาง ดงันี  ้ 1) โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มี
ความรู้เพ่ือพฒันาร่างกายและจิตใจเต็มตามศกัยภาพของตน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 2) 
โรงเรียนสอนให้นกัเรียนรู้จกัดแูลสขุภาพ สขุนิสยั และออกก าลงักายสม ่าเสมอ 3) โรงเรียนให้
ความรู้นกัเรียนเพ่ือดแูลสว่นสงู น า้หนกั และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  4) โรงเรียนสอน
นกัเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมาหลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียง
ตอ่ความรุนแรง โรคภยั และอบุตัเิหต ุรวมทัง้ปัญหาทางเพศ          
  4. แนวทางพฒันาสนุทรียภาพ หมายถึง นกัเรียนท่ีศกึษาอยู่ในโรงเรียนคาทอลิกมี
คณุภาพทางสนุทรียภาพ โดยมีแนวทางในการพฒันา 6 แนวทาง 1) โรงเรียนสอนนกัเรียนให้
ตระหนักในศกัยภาพท่ีจะรักและรับใช้ผู้ อ่ืน โดยเห็นคุณค่าของตนเองในฐานะสิ่งสร้างท่ีเป็น
ภาพลกัษณ์ของพระเจ้ 2) โรงเรียนฝึกนกัเรียนให้มีความมัน่ใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
และให้เกียรตผิู้ อ่ืน 3) โรงเรียนสร้างนกัเรียนให้มีนิสยัร่าเริงแจ่มใส  มีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่เพ่ือน 
ครู และผู้ อ่ืน 4) โรงเรียนสอนนกัเรียนให้เข้าใจถึงความงามอนัเป็นมิติของสจัธรรมและซาบซึง้
ในสนุทรียศาสตร์เพ่ือค้นพบคณุคา่ความดีงามของพระเจ้าผ่านทางผลงานเหล่านี ้ 5) โรงเรียน
ฝึกให้นักเรียนเห็นความส าคญัของการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์ และกีฬา
นนัทนาการโดยส านึกว่าเป็นของประทานท่ีสวยงามจากพระเจ้า 6) โรงเรียนสอนนกัเรียนให้
สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศลิปวฒันธรรม และประเพณีท่ีดีงามของไทยและท้องถ่ิน     
 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีคณุลกัษณะในการ
บริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา 6 แนวทาง ดงันี ้
   1. การพฒันาผู้บริหาร หมายถึงผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกมีทกัษะในการบริหาร
จดัการท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง  1) พัฒนาผู้บริหารให้มีวิสัยทัศน์ 
ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมท่ีเน้นการพฒันาผู้ เรียน โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงาน
ตาม อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 2) ผู้บริหารใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพแบบมีส่วนร่วม โดยใช้
ข้อมลูผลประเมินและการวิจยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจดัการ โดยสามารถระบตุวับง่ชีท่ี้
ชดัเจน 3) พฒันาผู้บริหารให้มีกลยทุธ์สามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลเุป้าหมายตามท่ี
ก าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 4) พัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา
ทางด้านวิชาการ พร้อมทัง้เอาใจใส่การจัดการศึกษาอย่างเต็มเวลาและเต็มศักยภาพ 5) 
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ผู้บริหารพฒันาทักษะบุคลากร และหาแนวทางปฏิบตัิงาน เพ่ือให้การปฏิบตัิงานส า เร็จตาม
วัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 6) ผู้บริหารตระหนักในมิติด้านจิตวิญญาณ โดยร่วมมือกับนักเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน จดัการศกึษาโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพฒันาผู้ เรียนเต็มตามศกัยภาพ 7) 
ผู้บริหารร่วมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัดการศึกษาท่ีเช่ือมโยง
คณุคา่พระวรสารโดยให้บรูณการกบัวิชาตา่งๆ   

  2. การพฒันาครู หมายถึง ครูโรงเรียนคาทอลิกมีทกัษะในการจดัการการเรียนการ
สอนท่ีมีคณุภาพ โดยมีแนวทางการพฒันา 13 แนวทาง 1) โรงเรียนพฒันาครูทกุคนให้มีความรู้ 
ทกัษะประสบการณ์ในการบูรณการคณุคา่พระวรสารในทกุรายวิชา 2) โรงเรียนส่งเสริมครูและ
บคุลากรทกุคนให้ยึดมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา และมีหลกัในการเจริญชีวิตท่ีเป็นแบบอย่างท่ี
ดี 3) โรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ เช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน สามารถแก้ปัญหาและมี
ความคิดเชิงวิพากษ์ต่อสถานการณ์รอบตวั 4) โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะความสามารถใน
การใช้ส่ือ ต าราเรียนภาษาต่างประเทศ พร้อมทัง้สามารถน าส่ืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
จดัการเรียนการสอนและวดัผลประเมินผลได้ 5) โรงเรียนอบรมครูให้รู้จกัการก าหนดเป้าหมาย
เชิงคณุภาพผู้ เรียนทัง้ด้านความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะท่ีพึงประสงค์  
6) โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบุคคล และใช้ข้อมูลในการ
วางแผนจดัการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน  7) โรงเรียนพฒันาครูให้รู้จกัออกแบบ
และจดัการเรียนรู้ท่ีตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยมุ่งพฒันาผู้ เรียนเต็มศกัยภาพ   
8) โรงเรียนฝึกฝนให้ครูรู้จักใช้ส่ือและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมผนวกกับภูมิปัญญาท้องถ่ินมา
บรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 9) โรงเรียนจดัอบรมครูให้รู้จกัการวดัและประเมินผลผู้ เรียนด้วย
วิธีการท่ีหลากหลายและน าผลมาสร้างแนวทางในการพฒันาผู้ เรียน 10) โรงเรียนฝึกฝนครูให้รู้จกั
แนะน า ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียนทัง้ด้านการเรียนรู้และคณุภาพชีวิต  11) 
โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะในการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนและน าผลมาพฒันาการจดัการเรียนรู้
เพ่ือปรับการเรียนการสอนของตนอยา่งตอ่เน่ือง 12) โรงเรียนฝึกฝนครูให้สามารถท างานเป็นหมู่
คณะร่วมกบัผู้ อ่ืนและชมุชน เสียสละ สามคัคีและเป็นหนึ่งเดียวกนั 13) โรงเรียนพฒันาครูอย่าง
ตอ่เน่ืองในด้านทกัษะการสอนทัง้ในด้านวิชาการและด้านคณุธรรมจริยธรรม  
  3. การพฒันาระบบบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีระบบบริหาร
จดัการท่ีมีคณุภาพ โดยมีแนวทางการพฒันา 18 แนวทาง 1) โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง 
ชมุชน และผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องร่วมในการวางแผนการจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ     2) โรงเรียน
ก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์
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การศึกษาคาทอลิก 3) โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งพัฒนาคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา        4) โรงเรียน
ก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหารและพฒันาบคุลากรในด้านนีอ้ย่างตอ่เน่ือง  
5) โรงเรียนจดัให้มีการนิเทศประเมินคณุภาพภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบและน าผลไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างต่อเน่ือง 6) โรงเรียนใช้ระบบบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ 
(Quality System management) ตามมาตรฐานสากล  และเน้นการมีส่วนร่วมของทกุฝ่าย 7) 
โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบจดัการความรู้ (KM) โดยสามารถน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการเพ่ือพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาได้  8)โรงเรียนจัดให้มีการวางแผนด้าน
งบประมาณเพ่ือกระจายสู่กลุ่มงานต่างๆ อย่างพอเพียงเพ่ือการด าเนินงานท่ีมีคุณภาพ            
9) โรงเรียนจดัให้มีการระดมทรัพยากร เพ่ือประโยชน์ตอ่การพฒันาด้านการศกึษา และมีระบบ
การบริหารจดัการได้อย่างคล่องตวัและเกิดประโยชน์สูงสุด 10) โรงเรียนจดัให้มีการติดตาม
ประเมินผลการใช้งบประมาณ  โดยยึดหลักความคุ้มค่า ท่ีมุ่งผลท่ีเกิดแก่ผู้ เรียนให้มากท่ีสุด     
11) ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจดัระบบการตรวจสอบบญัชี ข้อก าหนด ตราสารจดัตัง้นิติบคุคล
โรงเรียนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 12) โรงเรียนจดัระบบการพฒันาบุคลากรในด้านชีวิตจิต 
กระแสเรียก จิตวิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 13) โรงเรียนจดัสวสัดิการและคา่ตอบแทน
แก่บุคลากร ปรับเล่ือนเงินเดือนตามหลกัเกณฑ์ท่ีเหมาะสมยุติธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนด 14) โรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลากรทัง้ด้านวตัถแุละจิตใจ
เป็นไปตามหลกัการอภิบาลครู 15) โรงเรียนจดัให้มีการบริหารงานบุคลากรอย่างมีอิสระและ
คล่องตวั โดยสามารถก าหนดอัตราก าลัง สรรหา บรรจุ จัดจ้าง ส่งเสริม และพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 16) โรงเรียนก าหนดหน้าท่ีขอบข่ายภาระงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม และ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 17) โรงเรียนจดัให้มีนกัจิตวิทยาช่วยในฝ่ายจิตตาภิบาล เพ่ือช่วย
ให้ค าแนะน า แก้ไขปัญหาแก่นักเรียนทัง้ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตท่ีเหมาะสมตามวัย         
18) โรงเรียนจดัให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ปกครองและชุมชนตอ่การจดัการศกึษา
แบบคาทอลิกของโรงเรียน  
  4. การพฒันาปัจจัยพืน้ฐาน หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีปัจจยัพืน้ฐานท่ีท่ีมี
เพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการพฒันา 7 แนวทาง 1) โรงเรียนจัดให้มีห้องเรียน 
ห้องปฏิบตักิาร อาคารเรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยัมีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ปลอดภยั 
และอยู่ในสภาพใช้การได้ดี  2) โรงเรียนจดัให้มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center) 
มีส่ือเพียงพอ ทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอย่างหลากหลาย 3) โรงเรียนจดัให้มี
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ห้องเรียนอิเลกทรอนิกส์ มลัติมีเดีย (Electronic Multi Media Classroom) ห้องทดลอง ส าหรับ
นกัเรียนตามกลุ่มสาระอย่างเพียงพอ 4) โรงเรียนจัดให้มีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
เช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ีของโรงเรียน 5) โรงเรียนจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพ่ือเน้น
ไตร่ตรองและการภาวนา เพ่ือสามารถค้นพบความจริงท่ีอยู่ เบือ้งหลังศาสตร์แขนงต่างๆ ได้      
6) โรงเรียนก าหนดจุดมุ่งเน้น บทบาท หน้าท่ีของฝ่ายจิตตาภิบาลท่ีมีหน้าท่ีในการพัฒนา
ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ  7) โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ต่อการจดั
การศกึษาท่ีพฒันาทกัษะด้านอาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 
  5. การพัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนา หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีเครือข่ายร่วม
พฒันาท่ีมีคณุภาพ โดยมีแนวทางการพฒันา 9 แนวทาง 1) โรงเรียนสร้างสถานศกึษาเครือข่าย 
ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค ประเทศและระหวา่งประเทศ 2)โรงเรียนสร้างเครือข่าย เพ่ือรับ
การสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรอ่ืนๆ  ทัง้ภาครัฐและเอกชน 3)โรงเรียน
สนับสนุนนักเรียนและครูมีเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กับบุคคลอ่ืนทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ 4) โรงเรียนจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่าง
เครือข่ายร่วมพฒันา 5) โรงเรียนให้ความรู้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ให้มีความรู้และ
ปฏิบตัหิน้าท่ีตามท่ีระเบียบก าหนด โดยด าเนินตามปรัชญา วิสยัทัศน์ และอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก  6) โรงเรียนส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารร่วมกนั
ท าแผนพัฒนาโรงเรียนและแผนปฏิบตัิงานตามอตัลักษณ์และพันธกิจของโรงเรียนคาทอลิก           
7) โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศึกษา ก ากับติดตามดูแล และขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย โดยกระตุ้ นเตือนทุกคนให้
ด าเนินการเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมาย 8) โรงเรียนพฒันาความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือกับ
ผู้ปกครองในการจดัการศึกษาแบบคาทอลิก 9) โรงเรียนแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน 
ครอบครัว ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก จนบรรลุเป้าหมายของ
การศกึษาคาทอลิก 
  6. การพฒันาการวิจยัและพฒันา หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีการวิจยัและพฒันา
อย่างมีคณุภาพ โดยมีแนวทางการพฒันา 8 แนวทาง 1) โรงเรียนจดัให้มีการวิจยัเก่ียวกบัการ
จดัการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียนอย่างต่อเน่ือง เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษา 2) โรงเรียนจดัให้มีระบบการวิจยัในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอเพ่ือสามารถเข้าใจและ
พฒันานกัเรียนได้เป็นรายบุคคล 3) โรงเรียนศึกษาและวิจยัสถานการณ์ของสังคมโลก เพ่ือ
สามารถบูรณาการคุณค่าท่ีดีงามแก่นักเรียนในการใช้ชีวิต 4) โรงเรียนก าหนดมาตรฐาน
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การศกึษาท่ีสอดคล้องกบัอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 5) โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศ
เพ่ือสะดวกในการบริหารจดัการโรงเรียนได้เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก 6) โรงเรียน
ติดตามตรวจสอบ ประเมินคณุภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้มาตรฐานการศึกษาคาทอลิกเป็น
หลัก 7) โรงเรียนต่ืนตวัท่ีจะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพ่ือรองรับภาระกิจการพัฒนาสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 8) โรงเรียนจดัท ารายงานประจ าปีเพ่ือประเมินผลการท างาน 
เพ่ือน าไปสูก่ารพฒันาโดยศกึษาจาก Best Practices ขององค์กรอ่ืนๆ  
 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมายถึงโรงเรียนคาทอลิกมีการจดัการใน
ด้านการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยแนวทางการพฒันาคณุภาพ ดงันี ้
  1. การพฒันาหลกัสตูร หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีการพฒันาคณุภาพหลกัสตูร
ตรงตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก โดยมีแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง 1) โรงเรียนจัด
หลกัสูตรให้ผู้ เรียนมุ่งไปสู่ความจริง ความดี ความงาม บนพืน้ฐานของการวิเคราะห์ความท้า
ทายและความจ าเป็นทางสงัคม โดยบรูณาการกบัคณุคา่พระวรสารและชีวิต 2) โรงเรียนพฒันา
หลกัสูตรของสถานศึกษาเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอนทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกับความ
ต้องการท้องถ่ิน 3) โรงเรียนจดัวิชาค าสอน คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษาในหลกัสตูรเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการเข้าใจคุณค่าท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต  4)โรงเรียนจัดรายวิชาเพิ่มเติมท่ี
หลากหลายให้ผู้ เรียนเลือกเรียนตามความถนดัความสามารถและความสนใจ 5) โรงเรียนจดั
หลกัสตูรทางเลือกเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น English Program,  Mini English Program, 
International English Program, และหลกัสตูรเฉพาะทางอ่ืนๆ 6) ส่งเสริมโรงเรียนให้มีการจดั
กิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในรูปแบบตา่งๆ เช่น ชมุนมุ  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ท่ีตอบสนองความต้องการ
ความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน 
  2. การพฒันาการจดัการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีการพฒันา
คณุภาพการจดัการเรียนการสอนตรงตามแนวทางการศกึษาคาทอลิก โดยมีแนวทางการพฒันา
คณุภาพ 11แนวทาง ดงันี ้1) โรงเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ 
และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง 2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีให้ผู้ เรียน
ได้ลงมือปฏิบตัจิริงในลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 3) โรงเรียนส่งเสริม
ให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ Head Heart และ Hand เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการ
พฒันาเป็นองค์รวม 4)โรงเรียนเชิญชวนให้ผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ มาช่วยใน
กระบวนการเรียนการสอน 5) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ในจุดอ่อนจุดแข็งของ
นกัเรียนเป็นรายบคุคลเพ่ือวางแผนในการพฒันาศกัยภาพอย่างเหมาะสม 6) โรงเรียนส่งเสริม
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ให้ครูใช้การสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองการบูรณาการคุณค่าพระวรสารสู่ สาระการเรียนรู้ใน
สาขาวิชาต่างๆ 7) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพิ่มวิชามาตรฐานสากล เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้การเขียนเรียงความขัน้สูง และการสร้างโครงงาน ฯลฯ   8) โรงเรียนปรับลด
เวลาเรียนหรือเวลาสอน โดยเพิ่มเติมเวลาในการเรียนรู้ ด้วยตนเองให้แก่นักเรียนมากขึน้ 9) 
โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความแตกต่างและความ
สนใจของแตล่ะคน 10) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินจากสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า 
สอบสมัภาษณ์  โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนกับโรงเรียนต่างๆ ได้ทัง้ในและตา่งประเทศ 
11) โรงเรียนสร้างระบบนิเทศภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ และน าผลไปปรับปรุงการเรียน
การสอนอยา่งสม ่าเสมอ  
  3. แนวทางพฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีการพฒันา
คณุภาพส่ือและแหล่งเรียนรู้ตรงตามแนวทางการศึกษาคาทอลิก โดยมีแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ 4 แนวทาง ดงันี  ้ 1)โรงเรียนส่งเสริมการสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศึกษา               
2) โรงเรียนส่งเสริมให้ครูเน้นการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ท้องถ่ิน เช่น สถานท่ีส าคญั วฒันธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ  3) โรงเรียนสร้างห้องสมดุให้บริการส่ือและเทคโนโลยีเพ่ือผู้ เรียน
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 4) โรงเรียนสนบัสนนุให้นกัเรียนใช้ส่ือ
เทคโนโลยีท่ีเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพ่ือพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นแหง่อนาคตในศตวรรษท่ี 21 
 แนวทางพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีอตัลกัษณ์พิเศษใน
ความเป็นการศกึษาคาทอลิกอยา่งเดน่ชดั ประกอบด้วยการพฒันา 2 คณุภาพ ดงันี ้
  1. การพัฒนาอัตลักษณ์ผู้ เรียน โรงเรียนคาทอลิกมีอัตลักษณ์ผู้ เรียนตรงตาม
การศกึษาคาทอลิก โดยมีแนวทางการพฒันา 9 แนวทาง 1) พฒันานกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนั
พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกท่ีก าหนดไว้โดยอิงคณุค่าพระวรสาร  2) ฝึก
นกัเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ มีเมตตา พร้อมช่วยเหลือแบง่ปันแก่ผู้ อ่ืนโดยไม่หวงัสิ่งตอบแทน 
และมีจิตสาธารณะ 3) สอนนกัเรียนให้มีความรักในความดี  เคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้ อ่ืน 4) พฒันานกัเรียนให้มีความซ่ือตรง ด ารงตรงอยูใ่นความจริง แสวงหาความจริง
รู้จกัผิดชอบชัว่ดี และให้คณุคา่สิ่งต่างๆ อย่างถกูต้อง 5) ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความซ่ือสตัย์กล้า
หาญกระท าในสิ่งท่ีถกูต้องเท่ียงตรง จริงใจ มีสจัจะโปร่งใส ไม่คดโกงและไม่เบียดเบียนผู้ อ่ืน 6) 
สอนนกัเรียนให้มีความกตญัญรูู้คณุ ตอ่พระเจ้าองค์แหง่ความดีสงูสดุ นบนอบ เคารพ เช่ือฟังให้
เกียรตบิดิามารดา ผู้ มีพระคณุ และแผน่ดนิถ่ินเกิด 7) ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตท่ี
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เรียบง่าย รู้จกัประหยดัอดออมพอใจในสิ่งท่ีตนเองมี 8) พฒันานกัเรียนให้มีภูมิคุ้มกนั เฉลียว
ฉลาด แสวงหาความรู้รอบตวัอยูเ่สมอ พร้อมยอมรับการเปล่ียนแปลง 9) กระตุ้นนกัเรียนให้มุ่งสู่
ความเป็นเลิศ ใฝ่เรียนรู้อยูเ่สมอ มุง่พฒันาตนเองอยา่งเตม็ตามศกัยภาพของตน  
  2. การพัฒนาเอกลักษณ์สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีเอกลกัษณ์
สถานศกึษาตามการศกึษาคาทอลิก โดยมีแนวทางการพฒันา 9 แนวทาง 1) โรงเรียนทบทวน/ 
ก าหนดวิสยัทศัน์ จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตังิานของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของ
โรงเรียนคาทอลิก 2) โรงเรียนจัดท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน คริสตศาสตร์และ       
จริยศกึษาพร้อมทัง้มีบคุลากรฝ่ายอภิบาลท่ีมีคณุภาพในสดัส่วนท่ีเหมาะสมกบัจ านวนนกัเรียน  
3)โรงเรียนบรูณาการคณุคา่พระวรสารในการจดัการเรียนการสอนในทกุกลุ่มสาระฯ พร้อมทัง้ใช้
เทคโนโลยีสนบัสนนุอย่างเหมาะสม 4) โรงเรียนจดัให้ผู้บริหาร/ ครู/ บคุลากร/ ผู้ปกครอง ได้รับ
การอบรมอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองคณุคา่การศกึษาคาทอลิกและความหมายของชมุชนการศกึษา
(Educational Community) 5) โรงเรียนประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั โรงเรียนและ
ชมุชนเพ่ือพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 6) โรงเรียนสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่ายโรงเรียนของสภาการศกึษาคาทอลิกในการช่วยเหลือและแบ่งปันพฒันา
โรงเรียนตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก 7โรงเรียนสร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันอย่าง
ยุติธรรมและสนัติ เคารพในความแตกต่างด้านเชือ้ชาติศาสนา และวัฒนธรรม 8) โรงเรียน
ช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้แก่นักเ รียนท่ีรอโอกาสในรูปของทุนการศึกษาหรือลด
คา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 9) โรงเรียนสร้างบรรยากาศท่ีอบอุ่นเหมือนบ้านโดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ี
สง่เสริมสตปัิญญาและมิตทิางจิตวิญญาณ  
 การยืนยนัองค์แนวทางการพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิกโดยกลุ่มผู้ทรงคณุวุฒิ สรุปได้ว่าทกุคนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่าแนว
ทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกทัง้ 130 
แนวทางนี ้มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
สอดคล้องกับทฤษฎี หลกัการ แนวคิดตามกรอบของการวิจยั และตวัแปรแนวทางการพฒันา
คณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์คาทอลิกท่ีได้นี ้เป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการ
ช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกตามหลักการศึกษาของพระศาสนจักร
คาทอลิก (ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก) ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกในประเทศไทยตาม  อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก มาตรฐานการศกึษาของไทย และ
การศกึษาในยคุปัจจบุนัศตวรรษท่ี 21 นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับแนวทางการพฒันาคณุภาพ
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การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตวัแปรดงักล่าวจะ
ก่อให้เกิดผลดีตอ่คณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในอนาคตด้วย 
 

อภปิรายผล 
 ผลการวิจัยครัง้นี ้มีประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ท่ีสามารถน ามาเป็นประเด็นในการอภิปรายผล 2 ประเด็น 
คือ 1) การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และ 2) แนวทางการ
พฒันาคณุภาพการศึกษาการศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิก ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 
 1. การศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
  ผลท่ีได้จากการวิจยัพบว่า องค์ประกอบการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิกมี 4 องค์ประกอบหลกั 15 องค์ประกอบย่อย ดงันี ้1) องค์ประกอบหลกัด้าน
ผู้ เ รียน ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบย่อย 2) องค์ประกอบหลักด้านการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบย่อย 3) องค์ประกอบหลกัด้านการจดัเรียนการสอน ประกอบด้วย 
3 องค์ประกอบย่อย และ4) องค์ประกอบหลกัด้านอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วย 
2 องค์ประกอบย่อย ทัง้นีเ้พราะการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก
นัน้จ าเป็นท่ีจะต้องมีองค์ประกอบตา่งๆ ท่ีมีความส าคญัและสมัพนัธ์เก่ียวข้องเช่ือมโยงกันเป็น
ระบบ โดยสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดงันี ้
  1.1 องค์ประกอบด้านผู้ เรียน  ผู้ เรียนถือว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีสดุของการศกึษาโรงเรียน
คาทอลิก เพราะจดุมุ่งหมายของการศกึษาคาทอลิกมุ่งพฒันาผู้ เรียนให้ได้รับการพฒันาทัง้ครบ
จนกลายเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์  โดยพิจารณาถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เช่น มีคุณธรรม
จริยธรรมควบคูก่บัความรู้ มีความสขุทางกายและมีนิสยัรักงานทางด้านสนุทรียภาพ สอดคล้อง
กบัสมณสาส์นเร่ือง “โรงรียนคาทอลิก” (Catholic School) ในข้อท่ี 35 ท่ีกล่าวถึงว่า โรงเรียน
คาทอลิกมีพันธะผูกพันท่ีจะพัฒนามนุษย์ทัง้ครบ ตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสตเจ้าท่ี
พระองค์ทรงเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และในข้อท่ี 27 ยังได้กล่าวเช่นเดียวกันอีกว่า ภารกิจของ
โรงเรียนคาทอลิกคือการดึงมิติทางด้านจริยธรรมในตวันกัเรียนให้ปรากฎออกมา อนัเป็นพลงั
ทางด้านศีลธรรมท่ีมีอยูภ่ายในจิตวิญาณของมนษุย์  ซึ่งสอดคล้องกบัแนวทางการจดัการศกึษา
ตามมาตรฐานการศกึษาไทย ท่ีเน้นพฒันาผู้ เรียนทัง้ความรู้และคณุธรรม เพ่ือสามารถน ามาใช้
ในการเจริญชีวิตได้อยา่งมีความสขุ  ซึง่ปรากฏอยูใ่นพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 
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๒๕๔๒ ในฐานะท่ีเป็นกฎหมายหลกัของการศกึษาไทย ได้กล่าวถึงลกัษณะการจดัการศกึษาไว้
ในมาตรา ๒๓ ว่าการศกึษาทกุรูปแบบเน้นความส าคญัทัง้ความรู้ คณุธรรม กระบวนการเรียนรู้ 
ซึ่งจะบรูณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดบัการศึกษา  และในมาตราท่ี ๖ ได้กล่าวถึง
จุดมุ่งหมายของการศึกษาว่าเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบรูณ์ทัง้ร่างกาย  จิตใจ 
สตปัิญญา ความรู้ และคณุธรรม มีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกบั
ผู้ อ่ืนได้อยา่งมีความสุข  และสอดคล้องกบัผลการวิจยัของสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยต่อโรงเรียนคาทอลิก ในเร่ือง “บทบาทและศกัภาพของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย” 
พบว่าลกัษณะเฉพาะของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยมีลักษณะดงันี ้1) มุ่งเน้นการสอน
เร่ืองจริยธรรม คณุธรรมควบคูไ่ปกบัการให้ความรู้ทางวิชาการ 2) บคุลากรมีจริยธรรมสงู เอาใจ
ใสทุ่ม่เทในการดแูลเดก็นกัเรียน และปฏิบตัิตอ่เด็กทกุคนอย่างเสมอภาค 3) มีการสอนเร่ืองการ
อยูร่่วมกนัในสงัคม การเสียสละ การเอือ้เฟือ้เผอ่แผ ่การแบง่ปัน มีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 1.2 องค์ประกอบด้านบริหารจดัการ  โรงเรียนคาทอลิกในฐานะเป็นองค์กรหนึ่ง มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องมีการบริหารจดัการโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ส่วนตา่งๆ ของโรงเรียน
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนไปอยา่งราบร่ืน ซึ่งจะเกิดขึน้ได้จะต้องมีผู้บริหารท่ีมีทกัษะและ
ภาวะผู้ น าด าเนินการบริหารโรงเรียน เพ่ือให้พันธกิจของโรงเรียนส าเร็จตามวัตถุประสงค์     
พนัธกิจด้านการบริหารคือการท าให้ครูสามารถใช้เทคนิควิธีการสอนท่ีหลากหลาย ควบคู่กับ
การใช้ปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ เช่น ห้องเรียน ห้องประกอบการตา่งๆ ฯลฯ  มีระบบจดัการเรียนการ
สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ังมีการวิจัยอย่างต่อเน่ืองเพ่ือหาวิธีการเพ่ือพัฒนา
นกัเรียนให้เตม็ศกัยภาพ สอดรับกบัแนวคิดของสมณสาส์นเร่ือง “มิติด้านศาสนาของการศกึษา
ในโรงเรียนคาทอลิก” (The religious dimention of education in a catholic school) ได้กล่าว
ไว้ในข้อท่ี 100 เก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงเรียนคาทอลิกว่า จ าเป็นจะต้องมีการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ  เพ่ือท าให้พนัธกิจของโรงเรียนประสบความส าเร็จ เช่น ต้องก าหนดอตัลกัษณ์
ของโรงเรียนให้ชดัเจน  2) ต้องก าหนดเป้าหมายของการเรียนการสอน  3) ต้องก าหนดเนือ้หา
รายวิชา พร้อมทัง้ก าหนดคณุค่า (value) ท่ีจะถ่ายทอดให้แก่นกัเรียนโดยผ่านทางวิชานัน้ๆ       
4) ต้องก าหนดการจดัองค์กรและการบริหารจดัการโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 5) ต้องก าหนดผู้ มี
อ านาจในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ 6) ก าหนดวิธีการทดสอบและประเมินผลความก้าวหน้า
นกัเรียนอย่างชดัเจน และในข้อข้อท่ี 102 ยงัได้ระบุถึงเพิ่มเติมอีกว่า เป้าหมายทางการศึกษา
ของโรงเรียนคาทอลิกควรได้รับการทบทวนในแต่ละปี ซึ่งการทบทวนในแต่ละขัน้ตอนนัน้ ครู 
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นกัเรียน และผู้ปกครองควรร่วมกนัก าหนดระดบัความส าเร็จในแตล่ะขัน้ตอน  ทัง้นี ้เพ่ือพวกเขา
จะสามารถค้นหาสาเหตแุละหาแนวทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 
  1.3 องค์ประกอบด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีการ
จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนมีความส าคัญในฐานะเป็น
เคร่ืองมือในการท าให้พนัธกิจการพฒันาผู้ เรียนของโรงเรียนส าเร็จ  ครูจะต้องใช้วิธีการสอนและ
น านวตักรรมการสอนท่ีเหมาะสมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนการใช้ส่ือการเรียนการสอน 
เพ่ือชว่ยสนบัสนนุความเข้าใจให้กบัผู้ เรียน และท าให้กิจกรรมการเรียนการสอนน่าสนใจมากขึน้  
สอดคล้องกับ เลาลา แบลกแวล คาร์ก (Laura Blackwell Clark) ท่ีอธิบายว่าหลกัสูตรและ
วิธีการสอนของการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก เป็นสิ่งท่ีสร้างความเช่ือมั่นแก่ผู้ปกครองท่ีไม่เป็น
คาทอลิกให้สง่ลกูหลานมาเรียนในโรงเรียนคาทอลิก  
 1.4 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะเฉพาะ เป็นลักษณะเฉพาะของการเป็นโรงเรียน
คาทอลิก ท่ีผู้ เรียนจะได้รับการพฒันาทางด้านคณธรรมและจริยธรรมตามคุณค่าพระวรสาร 
และโรงเรียนมีเอกลกัษณ์พิเศษในการท่ีจะน าคณุคา่พระวรสารมาใช้เป็นฐานในการด าเนินงาน
ทางด้านการศึกษาของโรงเรียน เช่น วิสยัทศัน์ พนัธกิจ แผนงาน ตลอดจนการจดัสภาพแวดล้อม
ภายในโรงเรียน ฯลฯ สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านอตัลกัษณ์การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกของ 
พระอคัร-สงัฆราช เจ ไมเคิล้ มิลเลอร์ (J. Michael Miller) ท่ีระบวุ่า มี 5 เคร่ืองหมายส าคญัท่ี
แสดงให้เห็นว่าเป็นอัตลกัษณ์ของการศึกษาคาทอลิก คือ 1) มีแรงบนัดาลใจจากวิสยัทัศน์ท่ี
เหนือธรรมชาติ  2) ความเช่ือถึงพระประสงค์ท่ีมีแนวทางให้แต่ละคนไปสู่ความสมบูรณ์          
3) อบรมบ่มเพาะด้วยกลุ่มคน (Community)ท่ีมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน(Communion) กลุ่ม
บุคคลท่ีมีความเช่ือเดียวกัน ร่วมกันท าพันธกิจเป็นทีมงาน (Teamwork) มีการปฏิสมัพนัธ์กัน
ระหว่างนกัเรียนและครู และมีสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การอบรมบม่เพาะมีความคิดว่าโรงเรียน
คือบ้านท่ีขยายกว้างขึน้ (School-home) 4) มีลักษณะของความเป็นคาทอลิกท่ีปรากฏใน
หลกัสูตรท่ีส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ทัง้ครบ คือ พฒันาความสามารถทางสติปัญา กายภาพ 
จิตใจ ศีลธรรม และศาสนา และ 5) หลอ่เลีย้งตนเองอยา่งยัง่ยืนด้วยคณุคา่พระวรสารท่ีลงสู่การ
ปฏิบตัใินชีวิตจริง   
 

 2. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก  
  แนวทางการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิก ประกอบด้วย 130 แนวทาง ซึ่งสามารถสรุปได้เป็น 4 แนวทางหลัก คือ แนวทาง
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พฒันาผู้ เรียน แนวทางพฒันาการบริหารจดัการ แนวทางพฒันาการจดัการเรียนการสอน และ
แนวทางพมันาคณุลกัษณะเฉพาะ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 2.1 แนวทางพัฒนาผู้เรียน หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีแนวทางในการพฒันา
นกัเรียนให้เกิดคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามเป้าหมายของการศกึษาคาทอลิก ประกอบด้วย
แนวทางการพฒันา 4 แนวทางหลกั ดงันี ้
  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเป็นเป้าหมาย
ส าคญัของการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก เพราะนกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิกจะได้รับการพฒันา
ให้เป็นคนมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นคนดีและเก่งสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข เพราะสงัคมโลกจะอยู่อย่างมีความสขุไม่ได้ถ้าคนในสงัคมขาดคณุธรรมจริยธรรมใน
การเจริญชีวิต ดงันัน้ โรงเรียนจะต้องปลกูฝังนกัเรียนให้มีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามคณุคา่
พระวรสารทัง้ 21 ประการ ด้วยวิธีการสอนบรูณการในรายวิชาตา่งๆ คือ ความยตุิธรรม สนัติสขุ 
รักเคารพต่อตนเองและผู้ อ่ืน  มีความซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวที เมตตาโอบอ้อมอารี 
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่  ไม่เห็นแก่ตวั รู้จกัประหยดั รู้คณุค่าทรัพยากรธรรมชาติ มีจิตอาสา มีวินยัและ
ความรับผิดชอบ สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างสร้างสรรค์ ตระหนกัถึงความหลากหลายของ
วัฒนธรรม ประเพณีนานาชาติ และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สอดคล้องกับ
แนวความคิดของสมณสาส์น โรงเรียนคาทอลิก ข้อท่ี 44 ท่ีระบไุว้ว่า จดุมุ่งหมายหลกัของการ
สอนในโรงเรียนคาทอลิก คือการท าให้คุณธรรมแห่งความรักของพระเยซูคริสต์เกิดขึน้ในตวั
นกัเรียน ดงันัน้จึงเห็นได้ว่า การสอนนีจ้ะไม่หยดุอยู่แคก่ารบรูณาการความเช่ือทางศาสนาและ
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน แต่เป็นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมลงไปสู่การใช้ชีวิตของนักเรียน 
สอดคล้องกบั พีรนนัท์ นมัคณิสรณ์ และ ปรีชา เมธาวสัรภาคย์ ท่ีเห็นว่าโรงเรียนคาทอลิกได้ใช้
วิธีการสอนค าสอนเพ่ือช่วยพฒันาคณุธรรมจริยธรรมให้แก่นกัเรียนในโรงเรียนโดยบรูณการใน
รายวิชาโดยเฉพาะวิชาในด้านศาสนา 

 การพฒันาความรู้/การแสวงหาความรู้และทักษะอาชีพ  ทกัษะการแสวงหา
ความรู้มีความส าคญัมากในยุคศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นสิ่งท่ีโรงเรียนจะต้องพฒันาให้แก่นกัเรียน 
เพราะความรู้เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว หากนกัเรียนไม่มีนิสยัท่ีจะเรียนรู้ตลอดเวลา พวกเขาจะ
ไม่สามารถตามทนัความก้าวหน้าของโลก  ดงันัน้การพฒันาให้นกัเรียนมีนิสยัรักการอ่าน  รัก
การแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหลง่เรียนรู้และส่ือตา่งๆ มีการพฒันาทกัษะการอ่าน การฟัง 
การพูด และการมีความสามารถท่ีจะใช้ภาษาสากล พร้อมทัง้ตัง้ค าถามเพ่ือน ามาไตร่ตรอง 
นอกจากนีใ้นยคุท่ีส่ือออนไลน์มีบทบาทมากตอ่วิถีชีวิตมนษุย์ การสอนให้นกัเรียนรู้เท่าทนัส่ือถือ
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ว่าเป็นเร่ืองท่ีมีความจ าเป็น โรงเรียนต้องสอนให้นกัเรียนรู้จกัเลือกคณุค่าท่ีดีจากส่ือ อย่างไรก็
ตาม ทักษะในด้านอาชีพถือเป็นเป้าหมายของการศึกษาในยุคปัจจุบนัด้วย ท่ีจะต้องสอนไม่
เพียงแค่ให้รู้แต่ต้องสอนให้เข้าถึงขัน้เช่ียวชาญและมีเจตคคติท่ีดีต่ออาชีพ เพ่ือจะสามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ พร้อมทัง้การรู้จักท างานร่วมกับคนอ่ืนและมีความอดทน
สามารถท างานจนประสบผลส าเร็จ  สอดคล้องกบัสมณสาส์นโรงเรียนคาทอลิก ในข้อท่ี 24 ได้
ระบวุา่ แนวทางการศกึษาของโรงเรียนคาทอลิกคือการเช่ือมโยงการเรียนรู้สู่สถานการณ์ในชีวิต
จริง โรงเรียนต้องกระตุ้นให้นกัเรียนฝึกฝนการใช้สติปัญญาของตนเพ่ือเข้าใจศาสตร์ตา่งๆ อย่าง
ชดัเจนจนถึงแก่นแท้ของความจริงนัน้ๆ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 
พฒันาเป็นองค์ความรู้ สู่ทกัษะความช านาญ ดงันัน้ การศกึษาจึงไม่ใช่แคเ่พียงน าเสนอข้อสรุป
ท่ีถกูก าหนดตายตวัแล้วเทา่นัน้แตเ่ป็นการตอ่ยอดเพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สอดคล้องกบัแนวคิด
ของไพฑูรย์ สนลารัตน์ ได้กล่าวถึงการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ว่า เป็นการศึกษาท่ีไม่ใช่เพียง
เข้าใจ วิเคราะห์ สงัเคราะห์และตีความได้ แต่เป็นการศึกษาท่ีแท้จริงท่ีต้องท าให้ผู้ เรียนสร้าง
ผลผลิตหรือนวตกรรมใหม่ๆ ออกมา เพราะสิ่งนีจ้ะติดตวันกัเรียนไปและสามารถใช้ได้ในชีวิต
ของตน นัน่คือการศกึษาในยคุ 4.0 
 การพฒันาสขุภาวะ เป้าหมายของการศกึษาคือสอนนกัเรียนให้สามารถใช้ชีวิต
ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ปราศจากโรคภยัไข้เจ็บ เป็นคนมีสขุภาพดี หมายถึงมีสขุภาวะของ
ชีวิต ดงันัน้ การพฒันาในด้านสขุภาวะจงึเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัและต้องได้รับการอบรมสัง่สอน
ในโรงเรียน ด้วยการให้ความรู้และจดักิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการพฒันาของร่างกายตามวยัของ
นกัเรียน โดยเน้นให้นกัเรียนรู้จกัดแูลสขุภาพ มีนิสยัรักสขุภาพ รู้จกัหาสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต เช่น 
การออกก าลงักายอย่างสม ่าเสมอ มีน า้หนกั ส่วนสงู และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ไม่
เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา หลีกเล่ียงสภาวะท่ีเส่ียงต่อความ
รุนแรง โรคภัย ตลอดจนอุบัติเหตุ รวมทัง้ปัญหาทางเพศ สอดคล้องกับสมณสาส์นมิติด้าน
ศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The religious dimention of education in a 
Catholic school) ท่ีได้เน้นย า้ในเร่ืองนีใ้นข้อท่ี 84 ว่าเราควรเคารพร่างกายของตนเองและผู้ อ่ืน 
เราต้องปลกูฝังนกัเรียนผ่านทางการศึกษาวิชาการ เพ่ือช่วยดแูลร่างกายและสุขภาพของพวก
เขา ซึง่รวมถึงการออกก าลงักาย เล่นกีฬา ระมดัระวงัเก่ียวเร่ืองทางเพศ (sexual integrity) โดย
ท าความเข้าใจว่า พลงัทางเพศเป็นของประทานจากพระเจ้ามีส่วนท าให้บคุคลสมบรูณ์ ครูต้อง
คอ่ยๆ ท าความเข้าใจในความคิดนี ้หลกัจากนัน้ จึงคอ่ย ๆ น าสู่กระบวนการศกึษาอบรมท่ีเป็น
รูปธรรมมากขึน้ 
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 การพัฒนาสุนทรียภาพ  มนุษย์แต่ละคนมีเอกลักษณ์และความสามารถท่ี
แตกต่างกัน ตลอดจนมีรสนิยมและความชอบท่ีไม่เหมือนกัน การศึกษาจ าเป็นจะต้อง
ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ต้องช่วยพัฒนานักเรียนท่ีมี
ความสามารถพิเศษให้พวกเขาได้มีโอกาสพฒันาศกัยภาพของตนได้อย่างเต็มศกัยภาพ เช่น 
ความสามารถในทาง ศิลปะ ดนตรีนาฏศิลป์และกีฬานันทนาการ ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีดีงามของไทยและท้องถ่ิน  เพราะการศกึษาคาทอลิกถือว่า ความสามารถพิเศษของ
แตล่ะบคุคลเป็นของประทานท่ีสวยงามจากพระเป็นเจ้า จึงจ าเป็นท่ีจะต้องส่งเสริมให้นกัเรียน
เห็นความส าคญั และเชิญชวนให้ทุกคนค้นพบศกัยภาพของตนเองและพัฒนาศกัยภาพนัน้
อย่างเต็มก าลงัความสามารถ สอดคล้องกบั สมณสาส์น มิติทางด้านศาสนาของการศกึษาใน
โรงเรียนคาทอลิก (The religious dimention of education in a catholic school) ในข้อท่ี 60-
61 ได้ระบุเก่ียวกบัเร่ืองนีว้่า ผลงานทางวรรณกรรมและศิลปะตามทศันะแบบคริสต์ถือว่าสิ่ง
เหล่านีม้าจากพระเป็นเจ้า ดงันัน้ในการสอนด้านศิลปะและวรรณกรรมจะต้องเช่ือมโยงกบัมิติ
ทางด้านศาสนา เพราะการหลอ่หลอมทางศาสนาเป็นจดุเร่ิมแห่งกระแสเรียกของการเป็นศิลปิน  
ด้วยเหตนีุ ้ครูสามารถจึงควรชกัน าให้นกัเรียนมองเห็นคณุคา่ของงานศิลปะเหล่านีอ้ย่างลึกซึง้
ในฐานะท่ีสิ่งเหล่านีเ้ป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความงามของพระเจ้าในรูปแบบท่ีจับต้องได้  
สอดคล้องกบัสมณสาส์น ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยานยืนยนัความเช่ือ (Lay Catholics 
in School: Witnesses to Faith) ในข้อท่ี 14 ได้กล่าวถึงเสรีภาพและสิทธิขัน้พืน้ฐานของบคุคล
ท่ีจะเลือกรับการศกึษาในสิ่งท่ีเหมาะสมกบัตนเอง สามารถเลือกระบบการศกึษา และวิชาเรียน
ท่ีพวกเขาต้องการ  ด้วยหลกัการเชน่นีจ้งึไมเ่หมาะสมท่ีจะมีรูปแบบการศกึษาเพียงรูปแบบเดียว 
ควรเปิดให้มีการจดัการศึกษาหลายรูปแบบ เพราะสิ่งนีถื้อว่าเป็นการเคารพตอ่สิทธิขัน้พืน้ฐาน
และเสรีภาพของบคุคลท่ีจะพฒันาตนเองในรูปแบบท่ีเหมาะสมด้วย  
 2.2 แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีแนวทางใน
การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา 6 แนวทางหลัก 
ดงันี ้

 การพฒันาผู้บริหาร ผู้บริหารถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีจะท าให้พนัธกิจการ
ศกึษาบรรลวุตัถุประสงค์ ด้วยเหตนีุจ้ึงจ าเป็นจะต้องพฒันาผู้ บริหารโรงเรียนให้มีระบบในการ
ท างาน มีทักษะในการบริหารโรงเรียน มีภาวะผู้น าทัง้องค์กรและวิชาการ เป็นคนท่ีแสวงหา
ความรู้เก่ียวกบัการพฒันางานอยูเ่สมอ ซึง่ในเร่ืองนีส้ภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้
พยายามสร้างหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก ในทุกระดับ เพ่ือให้
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ผู้บริหารได้เข้าใจถึงการศกึษาคาทอลิก สามารถท างานด้านการศกึษาได้ตรงกบัความต้องการ
ของพระศาสนจกัรคาทอลิก สอดคล้องกับสมณสาส์น ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน : พยาย
ยืนยนัความเช่ือ (Lay catholic in schools : witnesses to faith) ในข้อท่ี 19 ได้พดูถึงในเร่ืองนี ้
ว่า โลกปัจจุบันมีปัญหาต่างๆ มากมายท่ีท าลายมนุษย์ จ าเป็นท่ีจะต้องมีกระบวนการหล่อ
หลอมผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีบริหารการศึกษา เพ่ือท าให้เขามีความพร้อมท่ีจะอุทิศตนอย่างจริงจงั
เพ่ือเสริมสร้างสร้างอริยธรรมแห่งความรักให้เกิดขึน้ในโลก และในข้อท่ี 27 ยงัได้พดูเพิ่มเติมว่า
ผู้ บริหารการศึกษาจะต้องพัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่ เสมอ เพ่ือให้ รู้เท่าทันกับโลกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลง พวกเขาต้องหมั่นติดตามและศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกับวิทยาการใหม่ๆ ให้ลึกซึง้
ยิ่งขึน้เพ่ือจะได้น ามาปรับใช้ในการบริหารจดัการโรงเรียนได้เหมะสมกบัยุคสมยั สอดคล้องกับ
สมณสาส์น “การศึกษาสู่การเสวนาระหว่างวัฒนธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” (Educating to 
Intercultural Dialogue in Catholic Schools) ปี ค.ศ. 2013  ได้บอกถึงคณุลกัษณะของการเป็น
ผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกท่ีไม่เหมือนกับการเป็นผู้บริหารบริษัทหรือธุรกิจทัว่ๆ ไป เพราะเขา
จะต้องเป็นผู้ ท่ีสร้างคณุคา่ให้เกิดขึน้ในโรงเรียน  ดงันัน้จงึจ าเป็นจะต้องมีความสามารถในระดบั
มืออาชีพแตมี่พืน้ฐานของการเป็นผู้อภิบาลท่ีพร้อมจะมีการรับฟัง พดูคยุ และพยายามส่งเสริม
การมีสว่นร่วมของทกุฝ่ายให้สามารถท างานร่วมกนัได้  สอดรับกบัแนวคิดของภราดา วิศิษฐ์ ศรี
วิชัยรัตน์ ได้ให้ความเน้นถึงคณุลกัษณะของผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกว่า จะต้องได้รับการ
พฒันาให้เป็นผู้น า 5 ด้านคือ 1) ผู้น าทางศาสนา หมายถึง ต้องเป็นผู้ ให้ความส าคญัต่อการ
อบรมทางศีลธรรมจริยธรรมและความเช่ือแก่กลุ่มชนของตน 2) ผู้น าด้านการศึกษา หมายถึ ง 
เป็นผู้ เอือ้ท่ีจะก่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาในด้านหลกัสูตร คณุภาพการเรียนการสอน 
การประเมินผลและกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน (เสริมหลักสูตร) 3) ผู้ น าด้านทรัพยากรมนุษย์ 
หมายถึง เป็นผู้พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริม
วฒันธรรมการท างานร่วมกนั และสร้างอนาคตท่ียัง่ยืน 4) ผู้น าด้านองค์กร หมายถึง เป็นผู้น า
การพฒันายทุธศาสตร์ทางวิสยัทศัน์ในการเป็นผู้จดัการทรัพยากรอย่างชาญฉลาด สามารถลง
ปฏิบตัิตามการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความรับผิดชอบต่อกฏหมาย
และนโยบายท่ีก าหนด และ5) ผู้น าแบบมีส่วนร่วม หมายถึง  การเป็นผู้น าท่ีพฒันาทกุส่วนและ
การมีสว่นร่วมของชมุชนในโรงเรียน โดยมีรากฐานอยู่ท่ีการมีปฏิสมัพนัธ์แบบไว้วางใจ และการ
เคารพซึง่กนัและกนั  
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 การพัฒนาครู คุณภาพครูคือคุณภาพโรงเรียน ด้วยเหตุนี  ้ถ้าครูมีคุณภาพ
โรงเรียนและเด็กนักเรียนก็จะมีคุณภาพ ด้วยเหตุนีจ้ึงถือเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง
พฒันาครูให้มีคณุภาพ โดยพยายามส่งเสริมให้ครูพฒันาตนเองอยู่เสมอ มีความรู้ มีทกัษะใน
การใช้ภาษาตา่งประเทศ มีความเช่ืยวชาญศาสตร์เฉพาะด้าน เป็นผู้ ร่วมเดินทางกบันกัเรียนใน
การจดัประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนท่ีหลากหลาย และท าการท าวิจัยในชัน้
เรียนเพ่ือน ามาปรับปรุงการสอนสม ่าเสมอ และท่ีส าคญัครูต้องเป็นผู้ เจริญชีวิตเป็นแบบอย่างท่ี
ดี เป็นแม่พิมพ์ของชาติ สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้ครูต้องมี
คณุธรรมจริยธรรมท่ีเป็นผลมาจากการยดึมัน่ในหลกัธรรมทางศาสนา สอดคล้องกบัสมณสาส์น 
โรงเรียนคาทอลิก (The Catholic School) ได้พดูถึงความส าคญัของครู ในข้อท่ี 43 ได้กล่าวว่า
เป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียนคาทอลิกจะประสบความส าเร็จหรือไม่นัน้ ไม่ได้ขึน้อยู่กับ
เนือ้หาสาระหรือวิธีการสอนเทา่นัน้ แตข่ึน้อยูก่บับคุลากรท่ีท างานร่วมกันในโรงเรียนท่ีเจริญชีวิต
เป็นแบบอย่างแก่บรรดาศิษย์ นอกจากนีใ้นข้อท่ี 78 ได้พูดถึงเร่ืองเดียวกนันีว้่าการเจริญชีวิตท่ี
เป็นประจกัษ์พยานและความประพฤตขิองครูมีความส าคญัและถือเป็นล าดบัแรกท่ีจะเผยแสดง
คณุสมบตัเิฉพาะของโรงเรียนคาทอลิก ดงันัน้ การอบรมครูอยา่งตอ่เน่ืองในรูปแบบของกิจกรรม
เชิงอภิบาลท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งท่ีขาดเสียไม่ได้ในโรงเรียนคาทอลิก การอบรมนีต้้องมุ่งให้ครู
ได้รับแรงกระตุ้นให้เป็นประจกัษ์พยานถึงความรักของพระคริสต์ในห้องเรียนและน าแนวทาง
แห่งความรักนีม้าแก้ปัญหาต่างๆ  ท่ีเกิดขึน้ในโรงเรียน สอดคล้องกับ โกนู อาลนัน์ ลินตนัและ
ลิมเพลา (Konu, Alanen, Lintonen & Rimpela) ท่ีบอกว่า การอภิบาลครูไม่เพียงแต่เป็น
กิจการท่ีดีเท่านัน้ แต่เป็นกิจกรรมท่ีบูรณการการสอน การเรียนและบริหารโครงสร้างท่ีมี
ประสิทธิภาพในโรงเรียนท่ีตอบสนองความต้องการของนกัเรียนและทีมงานทัง้ส่วนบคุคล และ
กลุม่ ก่อให้เกิดผลดีงามตามมาทัง้ตอ่โรงเรียน ความสมัพนัธ์ของมวลสมาชิก ท าให้ทกุคนมีขวญั
และก าลงัใจในการท างาน  สอดคล้องกบัผลการศกึษาของดิ๊กคินสนั (Dickinson) ท่ีศกึษาถึงสิ่ง
ท่ีเป็นหวัใจส าคญัของงานอภิบาลครูในโรงเรียนคาทอลิก คือ การแบ่งปันกันด้วยความรักและ
เอือ้อาทร ซึ่งจะก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีทัง้ส่วนบุคคลและสังคมโดยรวม 
สอดคล้องกบังานวิจยัจอห์น เจ คอนเว (John J. Convey) ท่ีระบวุ่า วฒันธรรมโรงเรียนและก
ลม่บคุคลท่ีมีความเช่ือทางศาสนา (Faith Community) หมายถึง บรรดาครูท่ีท างานในโรงเรียน
คาทอลิกมาเป็นระยะเวลานาน เป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีแสดงภาพของอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลิกในโรงเรียน ด้วยกิจกรรมตา่งๆ เช่น การสวดภาวนา การสอนค าสอน การร่วมพิธีกรรม
เฉลิมฉลองในโอกาสตา่งๆ และการร่วมส่วนในกิจกรรมด้านเมตตาสงเคราะห์ สิ่งเหล่านีจ้ะช่วย
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ให้อตัลกัษณ์โรงเรียนคาทอลิกเดน่ชดัขึน้ สอดคล้องกบัภราดา วิศิษฐ์ ศรีวิชยัรัตน์ ได้กล่าวถึงครู
คาทอลิกว่า คุณภาพของครู คือหัวใจของระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ถ้าครูไม่มีคุณภาพ
การศึกษาก็ไม่มีคุณภาพ ครูเป็นบุคคลท่ีเป็นศูนย์กลางของความส าเร็จทางการศึกษา 
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาครูให้เป็นผู้ มีความเช่ือมั่นคงทางศาสนา และมีบทบาทในการเป็น
แบบอย่างของผู้ มีความเช่ือในศาสนาและเป็นผู้ ท่ีมีสมรรถภาพทางด้านวิชาชีพ  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของสภาการศึกษาคาทอลิก เร่ืองบทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย ได้พดูถึงเร่ืองนีไ้ว้วา่ ครูและบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียนถือเป็นกญุแจส าคญั
ในการผลักดันให้ระบบการศึกษาประสบความส าเร็จ ด้วยเหตุนี ้จ าเป็นต้องพัฒนาครูให้มี
คณุภาพ  ต้องท าให้ครูมีความเสียสละทุ่มเทให้กบัการสอน และรักในความเป็นครู มีทศันคติท่ี
เปิดกว้างและแสวงหาความรู้ใหมอ่ยา่งตอ่เน่ือง  สนบัสนนุสง่เสริมให้เด็กเกิดความอยากรู้อยาก
เห็น ยอมรับในความคิดท่ีแตกตา่งและเปิดกว้างให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น  มีความ
รับผิดชอบและมีคณุธรรม ปฏิบตัิต่อนกัเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม มีความรู้จริงในสาขาวิชาท่ี
ตนเองเป็นผู้ รับผิดชอบ ยอมรับความเส่ียงและความยากล าบากในการท างานได้ 

 การพฒันาระบบบริหารจดัการ โรงเรียนถือเป็นองค์กรหนึง่ท่ีจ าเป็นต้องมีระบบ
บริหารจดัการท่ีมีคณุภาพ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่องานด้านการศึกษา ซึ่งจะได้มาซึ่ง
ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ คือ นักเรียนท่ีได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศกัยภาพ ระบบบริหารท่ีถือว่า
เหมาะสมท่ีสุดในปัจจุบันส าหรับโรงเรียนคาทอลิกคือระบบคุณภาพท่ีเน้นการมีส่วนร่วม 
(Participative Management) เพราะเป็นระบบท่ีเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องร่วมกัน
ด าเนินการในพันธกิจด้านการศึกษาตัง้แต่การก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและ พันธกิจ 
ตลอดจนมีการประเมินท่ีเป็นระบบทัง้ระยะเร่ิมต้น ระยะด าเนินการและระยะสดุท้าย โดยอาศยั
ระบบประกันคณุภาพมาเป็นแนวในการประเมินคณุภาพ  พร้อมทัง้น าผลท่ีได้ไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างต่อเ น่ือง  ดังนัน้ภาระงานทัง้  5 ส่วนในโรงเ รียน คือ วิชาการ บุคคล 
งบบประมาณและจิตตาภิบาล จึงสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นระบบและก่อให้เกิด
คณุภาพอยา่งเห็นได้ชดัและก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปกครองและชมุชน การท่ีจะพฒันาไป
ถึงจดุนัน้ได้จะต้องมีระบบบริหารท่ีมีคณุภาพและทกุคนในองค์กรสามารถเข้าใจและปฏิบตัิตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสมณสาส์น โรงเรียนคาทอลิก  (The 
Catholic School) ได้พดูถึง การจดัองค์กรและการวางแผนของโรงเรียนคาทอลิก ในข้อท่ี 70 ไว้
ว่า การศกึษาคาทอลิกใช้หลกัการทัว่ไปของพระศาสนจกัร คือหลกัการของสภาฯ เป็นหลกัการ
ของการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบร่วมกันของคนในชุมชนทางการศึกษา (Educational 
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Community) โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันในการบริหาร ทัง้การวางแผน การน าเอาแผนงานไป
ด าเนินการ ซึ่งการมอบหมายความรับผิดชอบจะด าเนินการไปตามหลักการของการกระจาย
อ านาจ (Principle of Subsidiarity) สอดคล้องกบัสมณสาส์น มิติด้านศาสนาของการศกึษาใน
โรงเรียนคาทอลิก (The religious dimension of education in a catholic school) ในข้อท่ี 
100 ได้กล่าวถึงระบบบริหารจดัการของโรงเรียนคาทอลิกว่า มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ  
มีการก าหนดอัตลักษณ์ของโรงเรียน จุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน เนือ้หาสาระ การจัด
องค์กร ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ และแนวทางในการประเมินความก้าวหน้าของนกัเรียน 
สอดคล้องกับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของคานาวาน  (Kanavan) ท่ีท าการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกในประเทศออสเตรเลียว่า  เหตุผลท่ีท าไมผู้ปกครองจึงเลือกส่งลูกหลานมาเรียนใน
โรงเรียนคาทอลิก  เพราะโรงเรียนคาทอลิกมีมาตรฐานทางการศึกษาสูง มีระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี  สอนเร่ืองศาสนา  ความประพฤตขิองเดก็นกัเรียนดี  และมีผลส าริดทางการศกึษาสงู 
เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ปกครอง สอดคล้องกับพันธกิจและแผนงานตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิกของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยจากเอกสาร “ก้าวไปข้างหน้า
ด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก” ท่ีก าหนดพนัธกิจท่ีโรงเรียนคาทอลิกตัง้ใจจะท าร่วมกันท า
คือ ก าหนดวิสยัทศัน์ จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิการของโรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ของโรงเรียนคาทอลิก โดยจะมาจากการประชุมทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง ผู้บริหาร ครูบุคลากรทาง
การศกึษา คณะกรรมการบริหารฯ ผู้ปกครองฯลฯ นัน้หมายถึง การส่งเสริมให้ทกุฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการบริหาร รวมถึงการพฒันาครู บคุลากร การพฒันาอาคารสถานท่ี การบริหารงบประมาณ 
และการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา พร้อมทัง้แตง่ตัง้ผู้ รับผิดชอบแตล่ะโครงการอย่างชดัเจน มี
ระบบประกันคุณภาพภายใน พร้อมทัง้ปรับโครงสร้างการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมฯลฯ ให้
เหมาะสมกบับริบทของโรงเรียน 

 การพฒันาปัจจยัพืน้ฐาน  ปัจจยัพืน้ฐานคือส่วนส าคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมท าให้
การเรียนการสอนด าเนินไปอยา่งมีคณุภาพเชน่ มีห้องเรียน ห้องสมดุ โรงฝึกงาน ห้องปฏิบตัิการ
ต่างๆ อาคารเรียน สนามกีฬา และห้อ่งประกอบการต่าง ๆ ฯลฯ จ าเป็นจะต้องได้รับการ
ตรวจสอบความมัน่คง ปลอดภยั ความสะอาด อยูใ่นสภาพใช้การได้ดี มีสิ่งอ านวยความสะดวก
อย่างเพียงพอ นอกจากนี ้ส าหรับในยคุปัจจบุนัการค้นคว้าทางออนไลน์ท่ีเป็นแหล่งข้อมลูท่ีคน
ในยุคปัจจุบันคุ้นเคยเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนควรน าสิ่งนีม้าใช้ในการ
พฒันาการเรียนการสอน  แต่อย่างไรก็มตาม ควรมีระบบคดักรองและแนะน าการใช้ส่ือเหล่านี ้
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียนท่ีจะไม่ถูกครอบง าโดยส่ือ นอกจากนี ้ในฐานะท่ีเป็น
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โรงเรียนคาทอลิก ควรสร้างสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริมการพฒันามิติทางด้านจิตวิญญาณด้วย 
สอดคล้องกบัสมณสาส์น มิตทิางด้านศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The religious 
dimention of education in a catholic school) ในข้อท่ี 27-29 ได้พดูถึงความจ าเป็นต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้นกัเรียนรู้สึกเหมือนกับอยู่บ้านของพวกเขา มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกทางกายภาพท่ีเพียงพอ ได้แก่ พืน้ท่ีห้องเรียน กีฬา และนันทนาการท่ีกว้างขวางพอดี 
ตลอดจนห้องอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ เช่น ห้องพกัครู ห้องพบปะผู้ปกครอง ห้องท างานกลุ่ม 
ฯลฯ  มีอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีท่ีจ าเป็นส าหรับการศึกษาสมยัใหม่ ตลอดจนมีรูปพระแม่มารีย์
อนัเป็นเคร่ืองหมายของการประทบัอยู่ของผู้ เป็นมารดาและครูแห่งพระศาสนจกัร นอกจากนี ้
การท่ีพืน้ท่ีโรงเรียนคาทอลิกอยู่ใกล้วดัท าให้ได้เห็นถึงเคร่ืองหมายของการประทบัอยู่ของพระ
เป็นเจ้าท่ีชดัเจนยิ่งขึน้  

 การพัฒนาเครือข่ายร่วมพัฒนา ในยุคโลกาภิวัตถของศตวรรษท่ี 21การ
ติดต่อส่ือสารของโลกเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เราสามารถติดต่อสมัพนัธ์กับ
บุคคลต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ส่งผลถึงระบบการศึกษาท่ีมีการพฒันาความรู้ได้อย่าง
รวดเร็ว จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีโรงเรียนคาทอลิกต้องมีการสร้างเครือข่ายร่วมพฒันาทัง้ ในระดบั
ท้องถ่ิน ภมูิภาค ในประเทศและระหว่างประเทศ เพ่ือประโยชน์แก่นกัเรียนและครูสามารถสร้าง
เครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกันกับบุคคลอ่ืนทัง้ในประเทศและต่างประเทศ มีการจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรระหว่างเครือข่ายด้วยกนั สอดคล้องกับ
สมณสาส์น การศึกษาแบบคริสต์ (Gravissimum Educationis) ในข้อท่ี 36 ได้เน้นถึงความ
ร่วมมือกนัระหวา่งโรงเรียนคาทอลิกด้วยกนักบัโรงเรียนอ่ืนๆ ในด้านตา่งๆ เช่น ด้านวิชาการ การ
แลกเปล่ียนอาจารย์ ร่วมกันค้นคว้าและแบ่งปันเผยแพร่งานวิจยัร่วมกัน การส่งเสริมกิจกรรม
อ่ืนๆ อนัจะน าไปสู่ความช่วยเหลือซึ่งกนัและกันให้มากขึน้ สอดคล้องกบัสมณสาส์นมิติศาสนา
ของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก ข้อ 31ได้พดูถึงชมุชนการศกึษา ท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการศึกษา ประสานความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายเพ่ือร่วมพัฒนาโรงเรียนได้มากขึน้ 
สอดคล้องกบัเอกสารเตรียมการประชมุใหญ่การศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลิกสากล เร่ือง
การศกึษาในปัจจบุนัและในอนาคต – ฟืน้ฟูความกระตือรือร้นขึน้ใหม่ (Educating today and 
tomorrow - A renewing passion) ปี 2015 ได้พูดถึงการศึกษาคาทอลิกในอนาคตท่ีควร
จะต้องมีการรวมกลุม่เป็นเครือขา่ย (Net-work) ท่ีมีความเป็นสากลมากขึน้เพ่ือประโยชน์ในด้าน
ตา่งๆ เช่น ระเบียบวิธีการศึกษา การบริหารจดัการ การวิจยั หลกัสูตร เคร่ืองมืออุปกรณ์ ฯลฯ 
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ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาในระดบัต่างๆ เพ่ือช่วยให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้กันและกัน 
และเป็นการพฒันาในด้านการศกึษาได้มากขึน้เหมาะสมกบัสงัคมในศตวรรษท่ี 21  

 การพัฒนาการวิจยัและพัฒนา การวิจยัถือว่าเป็นส่วนส าคญัในการบริหาร
การศึกษาเป็นต้นการวิจัยระบบบริหารโรงเรียน เพราะเป็นเคร่ืองมือช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบ
ข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการตดัสินใจในการบริหารจดัการโรงเรียน นอกจากนี ้การวิจัยในชัน้
เรียนของครูถือเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการเรียนการสอน เพราะเป็นส่วนช่วยให้ครูได้ทราบ
ความเป็นจริงของการเรียนการสอนในชัน้เรียนของตน เพ่ือสามารถหาแนวทางในการแก้ไข หรือ
หาเทคนิควิธีท่ีเหมาะสมในการจดัการเรียนการสอนของตน สอดคล้องกับเอกสารเตรียมการ
ประชุมใหญ่การศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิกสากลเร่ืองการศึกษาในปัจจุบันและใน
อนาคต – ฟืน้ฟูความกระตือรือร้นขึน้ใหม่ (Educating today and tomorrow - A renewing 
passion) ปี 2015 ได้กล่าวถึงเร่ืองนีว้่า โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีผู้ เรียนจะได้รับการแนะน าในการ
แสวงหาความรู้ท่ีมาจากการค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ท่ีเรียกว่า “การวิจยั” ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีความ
รับผิดชอบประการหนึง่ของครูท่ีจะสอนนกัเรียนให้เข้าใจถึงการวิจยั ซึ่งเป็นการหาความรู้ เข้าใจ
ถึงความเป็นจริง และประยุกต์ใช้ความรู้นัน้ ซึ่งจะต้องไม่ผิดต่อหลักศีลธรรมและจริยธรรม 
สอดคล้องกับบาทหลวงอภิสิทธ์ิ กฤษเจริญ ได้สรุปเร่ืองนีใ้นงานวิจัยเร่ืองโรงเรียนคาทอลิกสู่
มาตรฐานสากล ปี 2013 ว่า โรงเรียนคาทอลิกมีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล 
โดยพิจารณาจากคณุภาพการจัดการศึกษาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการวิจยัและพฒันา 
โรงเรียนส่วนใหญ่ได้พยายามส่งเสริมและเพิ่มความรู้ในด้านนีใ้ห้แก่ครูอย่างต่อเน่ือง โดยเชิญ
วิทยากรผู้ เช่ียวชาญมาแบ่งปันและสอนทกัษะการท าวิจยัในชัน้เรียนให้แก่คณะครู นอกจากนี ้
ยังมีการจัดสรรทุนในการศึกษาต่อให้กับครูบางท่านท่ีมีความสนใจ ซึ่ง ถือเป็นการพัฒนา
บคุลากรในด้านนีใ้นระยะยาวอีกด้วย  
 2.3 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมี
แนวทางในการพัฒนาการจดัการเรียนการสอนให้มีคณุภาพ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 3 
แนวทางหลกั ดงันี ้
 การพฒันาหลกัสตูร  หลกัสตูรถือเป็นหวัใจในการจดัการศกึษา เพราะเป็นการ
จดักลุ่มสาระการเรียนรู้ท่ีจ าเป็นมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรท่ีตรงกับความ
ต้องการของผู้ เรียนจะสามารถพัฒนาผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสมตรงตามศกัยภาพของผู้ เรียน 
ดงันัน้สิ่งท่ีต้องค านึงถึงในการพัฒนาหลักสูตรคือ ความแตกต่างของผู้ เรียน ดงันัน้จึงจ าเป็น
จะต้องมีหลักสูตรท่ีหลากหลาย เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนได้อย่างเหมาะสมตรงตาม
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ความถนัด ความสามารถและความสนใจของผู้ เรียน การจัดหลักสูตรในยุคปัจจุบนันัน้ ควร
ค านึงถึงสถานการณ์ของโลกท่ีเปล่ียนไป โรงเรียนควรมีรายวิชาท่ีช่วยพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นต่อ
การใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสากล และอาชีพ
ท้องถ่ินตลอดจนศิลปะวฒันธรรมไทยซึ่งถือเป็นส่วนส าคญัท่ีผู้ เรียนจะสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตจริง นอกจากนี ้ วิชาท่ีจ าเป็นส าหรับอตัลกัษณ์ของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก เช่น วิชา
ค าสอน ศีลธรรมและจริยศกึษา วิชาเหล่านีถื้อเป็นส่วนส าคญัท่ีจะสอนให้ผู้ เรียนรู้จกัการใช้ชีวิต
ได้อย่างมีคณุคา่และมีความสขุ จึงจ าเป็นจะต้องถกูก าหนดไว้ในหลกัสตูร สอดคล้องกบัสมณสาส์น 
มิติทางด้านศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก (The religious dimention of 
education in a catholic school) ในข้อท่ี 55 ได้ระบเุก่ียวกบัเร่ืองนีว้่า เป็นหน้าท่ีของโรงเรียน
คาทอลิกท่ีจะต้องพฒันาหลักสูตรท่ีไม่สมบูรณ์ให้เหมาะสมกับผู้ เรียนให้มากขึน้  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในรายวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับมนุษย์ เช่น มานุษยวิทยา ชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา 
และปรัชญา ควรมีการปรับรายวิชาเหล่านีเ้พ่ือช่วยพฒันาท่ีเป็นองค์รวมของมนุษย์ทัง้ครบซึ่ง
รวมมิติในด้านศาสนาไว้ด้วย อันจะท าให้ผู้ เ รียนสามารถเข้าใจถึงการพัฒนามนุษย์ท่ีมี
องค์ประกอบทางกายภาพ จิตวิญญาณท่ีเป็นนิรันดร์ สอดคล้องกับรายงานเร่ือง บทบาทและ
ศกัยภาพของโรงเรียนคาทอลิกปี 2014 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้มี
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพฒันาหลกัสตูร ดงันี ้1) หลกัสตูรควรผสมผสานระหว่างการเรียนรู้
วิชาการกบักิจกรรม เช่น การเรียนรู้นอกสถานท่ี และในส่วนของมธัยมศกึษาควรเสริมแนวทาง
ในการประกอบอาชีพให้แก่นกัเรียนตามความสนใจ 2) ควรเพิ่มหลักสูตรผสมหลกัการตลาด
และการประชาสมัพนัธ์ 3) ควรเพิ่มเนือ้หาหลกัสตูรด้านสนัทนาการและกิจกรรมสมัพนัธ์กบัเด็ก
ในระดบัประถมให้มากขึน้ และในส่วนระดบัมธัยมศึกษาควรเน้นความรับผิดชอบต่อตนเอง    
4)ควรเพิ่มเนือ้หาด้านการประยกุต์ใช้งานในชีวิตจริงลงในหลกัสตูร รวมทัง้การสร้างเกณฑ์การ
วดัผลท่ีสามารถเช่ือมโยงเนือ้หาหลกัสตูรกบัชีวิตประจ าวนัได้อยา่งแท้จริง 
  การพฒันาการจดัการเรียนการสอน การจดัการเรียนการสอนถือเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัท่ีจะท าให้พันธกิจการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกประสบผลส าเร็จ  ครูต้องได้รับการ
พฒันาให้มีความสามารถและมีทกัษะในด้านนีท่ี้หลายหลาก รู้จกัหาเทคนิคใหม่ๆ มาใช้เพ่ือท า
ให้การสอนน่าสนใจและง่ายต่อความเข้าใจ สิ่งเหล่านีจ้ะเกิดขึน้ได้นัน้ครูควรเปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนได้มีส่วนร่วมในการวางแผน ด าเนินการ และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  
กระบวนการเรียนการสอนต้องเป็นแบบปฏิบตัจิริงในลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้
ด้วยตนเอง เน้นกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ีพฒันาทัง้ Head Heart Health และ Hand 
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เพ่ือให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาอยา่งเป็นองค์รวม โดยน าผู้ เช่ียวชาญและแหล่งเรียนรู้ในชมุชนมา
ช่วยสนับสนุนในกระบวนการเรียนการสอน มีการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของผู้ เรียนเป็น
รายบุคคล เพ่ือวางแผนในการพฒันาศกัยภาพอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการเรียนการสอนท่ี
เน้นการไตร่ตรองการบรูณาการคณุคา่พระวรสารสู่สาระการเรียนรู้ในวิชาตา่งๆ นอกจากนี ้ควร
มีการนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลลพัธ์ท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
อยา่งสม ่าเสมอ สอดคล้องกบัสมณสาส์นมิตทิางด้านศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก 
(The religious dimention of education in a catholic school) ในข้อท่ี 62,64 ได้ระบเุก่ียวกบั
เร่ืองนีว้่า โรงเรียนคาทอลิกใส่ใจในประเด็นเก่ียวกับวิธีการสอน เพราะตามปกติหลกัสตูรของ
โรงเรียนจะถกูก าหนดโดยปรัชญาและอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีหลากหลาย แตค่รูผู้สอนควรมี
หน้าท่ีท่ีส าคญัในการช่วยนกัเรียนในการคิดใคร่ครวญ หาความจริงท่ีอยู่เบือ้งหลังโดยอาศยั
ทักษะการคิดไตร่ตรอง การวินัจฉัยและการตดัสินใจเลือกคุณค่าท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับ
เอกสารเตรียมการประชุมใหญ่การศึกษาของพระศาสนจกัรคาทอลิกสากลเร่ืองการศึกษาใน
ปัจจบุนัและในอนาคต – ฟืน้ฟูความกระตือรือร้นขึน้ใหม่ (Educating today and tomorrow - 
A renewing passion) ปี 2015 ในตอนท่ี 2 ข้อท่ี 3 ได้เน้นให้เห็นความส าคญัของการสอนว่า  
ปัจจบุนัดเูหมือน “วิธีการสอน” ส าคญักว่า “เนือ้หา”ท่ีสอน เพราะเนือ้หามีการเปล่ียนแปลงอยู่
เสมอ แต่วิธีการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรองจะช่วยพฒันากระบวนการคิดและความสามารถทาง
สติปัญญา ท าให้ผู้ เรียนได้รับมากกว่าข้อมลูท่ีตายตวัแต่ยงัได้รับการกระตุ้นให้รู้จกัการท างาน
ร่วมกนัเพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ท่ีสงูกว่า สอดคล้องกบัสภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ท่ีให้ความส าคัญกับการจัดการเรียนการสอน ในเอกสารก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก ปี 2012-2015 ได้ก าหนดเป็นเร่ืองเร่งดว่นในพนัธกิจท่ี 3 ท่ีโรงเรียนคาทอลิก
ทุกโรงจะท าร่วมกันคือ การบูรณาการคุณค่าพระวรสารลงในทุกรายวิชา และใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนอย่างเหมาะสม พร้อมทัง้จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีมีการไตร่ตรอง 
(Reflection) ตามหลกัReflective Pedagogy Paradigm และใช้ค าถามเชิงบวกท่ีไม่จ ากดัเพียง 
“อะไร” แต่รวมถึง “ท าไม” จดัท าส่ือและนวัตกรรรม และคูมื่อปฏิบตัิงานประกอบการเรียนการ
สอน จดัอบรมความรู้ให้แก่ครู และตดิตามชว่ยเหลือพฒันาให้แก่โรงเรียนตา่งๆ อยา่งเหมาะสม 
 การพฒันาส่ือและแหล่งเรียนรู้  ส่ือและแหล่งเรียนรู้เป็นตวักลางส าคญัท่ีช่วย
ให้กระบวนการเรียนรู้น่าสนใจและง่ายตอ่ความเข้าใจ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุอยากเรียนรู้
และสนใจอยากค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ดงันัน้โรงเรียนจ าเป็นจะต้องสร้างและพฒันาแหล่ง
เรียนรู้พร้อมทัง้ใช้ประโยชน์จากแหล่งการเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกโรงเรียน การพฒันาส่ือ
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และแหล่งเรียนรู้สามารถท าได้จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถ่ินตามบริบทของโรงเรียน เช่น สถานท่ี
ส าคญัต่างๆ ในชุมชน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินฯลฯ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
ต่างๆ เช่น ห้องสมุดท่ีให้บริการส่ือและเทคโนโลยี เพ่ือผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองและ
สามารถพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21ได้ สอดคล้องกบัสมณสาส์นมิติ
ทางด้านศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The religious dimention of education in 
a catholic school) ในข้อท่ี 27-30 ได้ระบุถึงส่ือและแหล่งเรียนรู้ท่ีเป็นบรรยากาศหรือ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนคาทอลิกท่ีมีความจ าเป็นตอ่การเรียนรู้ของนกัเรียน เช่น บรรยากาศ
ของความร่ืนรมย์ ความสขุแบบครอบครัว อปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกท่ีจ า เป็นตา่งๆ ความ
สะอาดเรียบเรียบร้อยท่ีช่วยส่งเสริมการหล่อหลอมความส านึกถึงนิเวศวิทยา พระรูปอนสุาวรีย์
พระแม่มารีย์และบรรดานกับญุต่างๆ ตลอดจนวดัท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ในมิติทางด้านศาสนาและ
วฒันธรรม สอดคล้องกับ เฟอร์ร่ี โจเซฟ อาร์ โดสนั (Ferrari, Joseph R. Dosen) ท่ีระบุว่า เด็ก
นกัเรียนในโรงเรียนประถมคาทอลิกมีผลส าริดทางการเรียนท่ีดีเม่ือพวกเขามีความรู้สึกว่าโรงเรียน
เป็นส่วนหนึ่งของวดั (Parish School) สอดคล้องกับเอกสารเตรียมการประชุมใหญ่การศึกษาของ
พระศาสนจกัรคาทอลิกสากลการศกึษาในปัจจุบนัและในอนาคต – ฟืน้ฟูความกระตือรือร้นขึน้
ใหม่ (Educating today and tomorrow - A renewing passion) ปี 2015 ในตอนท่ี 3 ข้อท่ี 1/4 
ได้กล่าวว่า ส่ือและแหล่งเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั ท่ีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปเครือข่ายทาง
สังคม (Social Network) มีความส าคัญมากขึน้เร่ือยๆ โอกาสการเรียนรู้นอกโรงเรียน
แพร่กระจายอยูท่ัว่ไปและมีผลกระทบอยา่งสงูตอ่เยาวชนในยคุปัจจบุนั โรงเรียนต้องหาทางท่ีจะ
ชว่ยเหลือนกัเรียนให้มีทกัษะท่ีส าคญัและจ าเป็นในการรู้เท่าทนัส่ือสมยัใหม่ (New Media) เพ่ือ
หลีกเล่ียงการถกูครอบง าจากอิทธิพลของส่ือเหล่านีไ้ด้  
  2.4 แนวทางพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีแนวทาง
ในการพัฒนาลักษณะเฉพาะของการเป็นคาทอลิก ประกอบด้วยแนวทางในการพัฒนา 2 
แนวทางหลกั ดงันี ้
  การพฒันาอตัลกัษณ์ผู้ เรียน นกัเรียนในโรงเรียนคาทอลิกได้รับการพฒันาให้มี
คณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก หมายถึง คณุธรรม 21 ประการ 
คือ ความเช่ือศรัทธา ความจริง การไตร่ตรอง มโนธรรม/ วิจารญาณ/ ความกล้าหาญ อิสรภาพ 
ความยินดี ความเคารพ/ ศกัดิ์ศรี ความสุภาพถ่อมตน ความซ่ือตรง ความเรียบง่าย/ พอเพียง 
ความรัก ความเมตตา ความกตญัญ ูการงาน การรับใช้ ความยุติธรรม สนัติ/  การคืนดี การให้
อภัย ความเป็นหนึ่งเดียว และการอนุรักษ์ธรรมชาติ สอดคล้องกับสมณสาส์นมิติด้านศาสนา
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ของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The religious dimention of education in a catholic 
school) ในข้อท่ี 87 ระบุว่า จริยธรรมแบบคริสต์ท่ีควรพฒันาเร่ิมต้นท่ีครอบครัวและพัฒนา
ตอ่ไปท่ีโรงเรียน ได้แก่ การให้ความรัก เคารพนบนอบ เช่ือฟัง กตญัญรูู้คณุ อ่อนโยน มีคุณธรรม 
มีน า้ใจชว่ยเหลือ บริการรับใช้และเป็นตวัอย่างท่ีดี และพยายามลดความบกพร่องตา่งๆ เหล่านี ้
เชน่ ความเห็นแก่ตวั การก่อความไมส่งบ ความแตกแยกชิงชงั ความอิจฉา ความเกลียดชงั หรือ
การแก้แค้น ในระดบัท่ีสูงขึน้ ควรพฒันาความรักต่อทุกคนโดยไม่ทอดทิง้ผู้ ใดไม่ว่าจะเป็นคน
ตา่งศาสนา สญัชาตหิรือเชือ้ชาตใิด ควรภาวนาเพ่ือทกุคนและร่วมกนัท างานเผยแผ่ธรรม พร้อม
ทัง้ให้ความบรรเทาแก่ผู้ ท่ีอยูใ่นภาวะล าบากทัง้กายและจิตใจ สอดคล้องกบัพระสนัตะปาป ฟรัส
ซิส ได้กล่าวไว้ว่า การเปล่ียนทศันคติของนกัเรียนให้มีนิสยัสนใจตอ่คนอ่ืนและสิ่งแวดล้อม ต้อง
ร่วมมือกันของทุกฝ่าย ควรเร่ิมท่ีครอบครัว และพฒันาต่อไปท่ีโรงเรียน เพ่ือจะพัฒนาให้เกิด
รูปแบบการเจริญชีวิตใหม่ท่ีสนใจต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย ในเอกสารก้าวไปข้าหน้าด้วยอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก ปี 2012-2015 โดยมี
ข้อตกลงร่วมกนัว่าโรงเรียนคาทอลิกทุกแห่งจะส่งเสริมคณุลกัษณะของนกัเรียน 2 ประการ ซึ่ง
สรุปมาจากคณุคา่พระวรสาร 21 ประการ คือ 1) รัก-เมตตา/รับใช้ หมายถึง การรักองค์ความดี 
รักและเคารพในคุณค่าและศกัดิ์ศรีของตนเองและผู้ อ่ืน เป็นบคคลเพ่ือผู้ อ่ืน เสียสละ มีน า้ใจ 
พร้อมแบง่ปันและชว่ยเหลือผู้ อ่ืนโดยไมห่วงัสิ่งตอบแทน รู้จกัให้อภยัและคืนดี รักและทะนถุนอม
สิ่งสร้างทัง้หลาย และ 2) ซ่ือสตัย์/ซ่ือตรง หมายถึง มีปรีชาญาณในการด ารงตนอยู่ในความจริง 
แยกแยะดี-ชัว่ เจริง-เท็จ และให้คณุค่าสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง กล้าหาญท่ีจะท าสิ่งท่ีถูกต้อง
และเท่ียงตรง จริงใจ มีสจัจะ โปร่งใส ไม่คดโกงหรือเบียดเบียนผู้ อ่ืน เพราะคณุคา่ทัง้ 2 ประการ
นีก้ าลงัเป็นท่ีต้องการของของสงัคมไทยในยคุปัจจบุนั 

 การพัฒนาเอกลักษณ์สถานศึกษา โรงเรียนคาทอลิกมีเอกลักษณ์พิเศษใน
ความเป็นสถานศึกษาคาทอลิกท่ีแตกต่างจากสถานศึกษาทั่วไป คือ เน้นมิติทางด้านจิต
วิญญาณโดยเอาชีวิตและพันธกิจของพระเยซูเจ้ามาเป็นฐานในการจัดการศึกษา   ซึ่งแสดง
ออกมาโดยการ ก าหนดวิสัยทัศน์ จัดท าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน การมี
แผนงานอภิบาล การสอนค าสอนและคริสตศาสตร์ และการสอนจริยศึกษา มีการบูรณาการ
คณุคา่พระวรสารในการจดัการเรียนการสอนในทกุกลุ่มสาระฯ พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุ
การเรียนการสอนอย่างเหมาะสม มีการจดัให้ผู้บริหาร/ ครู/ บุคลากร/ ผู้ปกครองให้ได้รับการ
อบรมอย่างต่อเน่ืองในเร่ืองคุณค่าการศึกษาคาทอลิกและความหมายของชุมชนการศึกษา 
(Educational Community) มีการประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน วดั โรงเรียนและชุมชน 



294 

 

เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา มีโครงการช่วยเหลือแก่นักเรียนท่ีรอโอกาสในรูปของการให้
ทนุการศึกษาหรือลดค่าธรรมเนียมการเรียนฯลฯ นอกจากนี ้ยงัมีการสร้างบรรยากาศโรงเรียน
ให้อบอุ่นเหมือนบ้านโดยมีแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมสติปัญญาและมิติทางจิตวิญญาณ สอดคล้อง
กบัสมณสาส์นโรงเรียนคาทอลิก (The catholic school) ในข้อท่ี 33-37 ระบวุ่า ในโรงเรียน
คาทอลิกมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นรากฐานของกิจกรรมทางการศึกษาทัง้ปวง ชีวิตและพันธกิจ
ของพระองค์ให้ความหมายแก่มนษุย์ทัง้ในความคิด การกระท าและความตัง้ใจ อนัจะก่อให้เกิด
ความสุขแก่มนุษย์อย่างแท้จริง  หน้าท่ีของโรงเรียนคือการท าให้สมาชิกทุกคนมีวิสัยทัศน์นี ้
ร่วมกัน และน่ีคือความเป็น “คาทอลิก”  ดงันัน้ หลักการเหล่านีจ้ึงกลายเป็นบรรทัดฐานทาง
การศึกษา เป็นแรงบนัดาลใจและเป็นเป้าหมายสุดท้าย ท่ีจะท าให้พนัธกิจของโรงเรียนส าเร็จ 
คือการพฒันามนุษย์ทัง้ครบในทุกมิติตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า สอดคล้องกับ
ลากีร์ (Laghi) ได้พดูถึงเร่ืองนีว้่า โรงเรียนคาทอลิกแสดงให้เห็นถึงลกัษณะเดน่ การมีความเช่ือ
ในองค์พระเยซูคริสตเจ้าท่ีท าให้ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน (Communion) และก่อให้เกิดการ
บริการรับใช้ (Service) อันเป็นพันธกิจท่ีจะส่งมอบความดีแก่ส่วนรวม สอดคล้องกับ กรอส 
(Gross) ได้บอกว่าความเช่ือในพระเจ้าท่ีเป็นเนือ้หา (Message) ก่อให้เกิดความสัมพันธ์  
(Communion) และท าให้ทกุคนให้การบริการรับใช้ (Service) หลกัการทัง้ 3 ช่วยหล่อเลีย้งการ
ท างานของคนในโรงเรียนและท าให้อตัลกัษณ์ความเป็นโรงเรียนคาทอลิกเดน่ชดัขึน้ สอดคล้อง
กับแนวคิดของ คอร์แนเรีย อาร์ เฟอร์เรรา (Cornelia R. Ferreira) ได้กล่าวถึงคณุลกัษณะ
เฉพาะของการเป็นการศกึษาโรงเรียนคาทอลิก คือ  มีเป้าหมายเพ่ือแนะน านกัเรียนให้สามารถ
เจริญชีวิตได้อยา่งมีความสขุอยา่งแท้จริง โดยผลิตบคุคลท่ีเจริญชีวิตอย่างมีมโนธรรม รู้จกัเลือก
ผิดชอบชัว่ดี ปฎิบตัตินตามค าสอนของพระศาสนจกัรคาทอลิก มีการประสานงานกบัครอบครัว
และพระศาสนจกัรคาทอลิกท้องถ่ินในการศกึษาอบรม ตลอดจนหลกัสตูรส่งเสริมการเรียนรู้ทาง
ศาสนา และมีครูเป็นแบบอย่างในการเจริญชีวิตท่ีแสดงออกของความเช่ือทางศาสนาอย่างเห็น
ได้ชดั  

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก มีความสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย และความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนัน้ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก มีการพฒันาอย่างยัง่ยืนและสามารถลงสู่การปฏิบตัิได้อย่างเป็นรูปธรรม  
ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
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 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เพ่ือการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตาม   
อตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกของ บคุคล หน่วยงาน/ องค์กรท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการศกึษาคาทอลิก 
และโรงเรียนคาทอลิกควรมีการด าเนินการ ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1.1 ควรบรรจุเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิกลงในนโยบายและแผนฯอภิบาลของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย  เพราะการประชุมสมชัชาใหญ่ระดบัประเทศของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทยท่ีผ่านมา ได้ออก “กฤษฎีกาของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ค.ศ. 2015/ 
พ.ศ. 2558” ซึ่งถือเป็นนโยบายหลกัของการแพร่ธรรมในทศวรรษหน้า ดงันัน้ ในช่วงเวลานี ถื้อ
เป็นชว่งเวลาของการร่างแผนอภิบาลของสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ด้วยเหตนีุ ้
นโยบายทางด้านการศึกษาควรถูกบรรจุไว้ในแผนฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานในด้าน
การศึกษา จึงถือว่าข้อค้นพบของการวิจยัเร่ืองการพฒันาคณุภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก จะเป็นประโยชน์อย่างมากตอ่การก าหนดนโยบายและแผนฯ
ในด้านการจัดการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกหรือการสร้างรูปแบบโรงเรียนมาตรฐานคาทอลิก
(Catholic Standard School) ท่ีมีมาตรฐานและตวับ่งชี ้พร้อมทัง้มีระบบประเมินและการ
ประกนัคณุภาพภายใน ซึง่จะก่อให้เกิดผลท่ีเป็นรูปธรรม ท่ามกลางความท้าทายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้
ในสงัคมปัจจบุนัและในอนาคต  
  สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้าน
การศึกษาคาทอลิกของสภาฯ ควรมีรับนโยบาย และท าให้นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยท า
ความเข้าใจกับโรงเรียนท่ีกระจายอยู่ตามสังฆมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ตระหนักถึง
ความส าคญัของอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก เพ่ือช่วยให้โรงเรียนคาทอลิกได้มีการพฒันางาน
ทางด้านการศกึษาได้ตรงตามแนวทางของพระศาสนจกัรคาทอลิก 
  สังฆมณฑลต่างๆ ควรได้บรรจุนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอตัลักษณ์คาทอลิกไว้ในแผนอภิบาลของแต่ละสงัฆมณฑล  ซึ่งจะสามารถลงสู่
การปฏิบตัิได้ ผ่านทางฝ่ายการศึกษาของแตล่ะสงัฆมณฑล อนัก่อให้เกิดการพฒันาอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน สิ่งเหล่านีเ้ป็นวัตถุประสงค์ท่ีเกิดจากการประชุมสมัชชาใหญ่ของสภา
พระสงัฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ค.ศ 2015/พ.ศ.2558 ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือฟืน้ฟูชีวิตและ
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พันธกิจของพระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในหัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิต
ประกาศขา่วดีใหม”่ และประเดน็การพฒันาคณุภาพการศกึษาก็เป็นประเด็นใหญ่ท่ีท่ีประชมุให้
ความส าคญัและควรมีการด าเนินการอยา่งเร่งดว่น 
 1.2 โรงเรียนควรมีระบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารจดัการโรงเรียนในแต่
ละสงัฆมณฑลควรมีนโยบายน าหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม(Participative Management)
มาใช้ในการบริหาร เพราะระบบบริหารนีส้อดคล้องกับแนวคิดของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
เร่ือง “ชมุชนการศกึษา (Educating Community) อนัเป็นแนวคิดการบริหารของการมีส่วนร่วม
ของทกุฝ่ายและเป็นเอกลกัษณ์การบริหารการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก แนวคิดนีเ้น้นการให้
บทบาทและความส าคญัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับโรงเรียน ได้แก่ ครู ผู้ อ านวยการ 
บคุลากรทางการศกึษา รวมถึงผู้ปกครอง ชมุชน พระศาสนจกัรและรัฐ แตล่ะฝ่ายจะต้องมีความ
เข้าใจถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเองให้ชดัเจน เช่น บทบาทโรงเรียนท่ีมีต่อครู บทบาทครูท่ีมี
ต่อโรงเรียน บทบาทของโรงเรียนท่ีมีต่อพ่อแม่ และบทบทของพ่อแม่ท่ีม่ีต่อโรงเรียน ตลอดจน
บทบาทของ โรงเรียน ชมุชน รัฐ และพระศาสนจกัร  ท่ีจะต้องเข้าใจถึงบทบาทหน้าท่ีท่ีควรต้องมี
ต่อกัน อนัเป็นผลจะท าให้พนัธกิจทางด้านการศึกษาได้ด าเนินไปอย่างราบร่ืนและส าเร็จตาม
วตัถปุระสงค์ตามเจตนารมณ์ของพระศาสนจกัรคาทอลิก เก่ียวกบัเร่ืองนีจ้ากผลจากการประชมุ
เชิงปฏิบตัิการในหวัข้อ “อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก” และงานวิจยัท่ีผ่านมายอมรับว่าเป็น
จดุออ่นหนึง่ของการบริหารงานโรงเรียนคาทอลิกท่ีควรมีการพิจารณาอยา่งจริงจงั 
  นอกจากนี ้ควรมีระบบการพฒันาครูและผู้บริหาร หลกัการบริหารจดัการทรัพยากร
มนษุย์ จ าเป็นต้องมีการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นระบบ เช่น การสรรหา การเข้า
สู่ต าแหน่ง การพัฒนาต่อเน่ือง การสร้างขวัญและก าลังใจ ฯลฯ แม้ว่าการจัดการในเร่ืองนี ้
คอ่นข้างยากด้วยบริบทของแต่ละโรงเรียนท่ีมีความแตกตา่งกัน ท าให้การด าเนินการในเร่ืองนี ้
ยงัขาดเอกภาพและแนวปฏิบตัิท่ีชดัเจน อย่างไรก็ตาม พระสงัฆราชแตล่ะสงัฆมณฑลในฐานะ
ผู้บริหารสูงสุดและสภาการศึกษาคาทอลิกในฐานะผู้ รับผิดชอบด้านการศึกษาคาทอลิกฯลฯ 
ควรต้องมีการก าหนดนโยบายในเร่ืองนีแ้ละด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือสร้างบุคลากร
ทางด้านการศกึษาให้มีคณุภาพและเหมาะสมกบัการศกึษาอบรมในด้านอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลิก เชน่ ควรมีสถาบนัเฉพาะทางท่ีผลิตบคุลากรทางการศกึษาคาทอลิกทัง้ครูและผู้บริหาร
ตามแนวอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ควรมีหลักสูตรอบรมต่อเน่ืองส าหรับผู้บริหารในด้าน
การศกึษาต่อความท้าทายในยุคปัจจุบนั และมีการเตรียมบุคคลท่ีจะท างานในด้านการศึกษา
คาทอลิกอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนพยายามเน้นบทบาทของฆราวาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
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บริหารการศึกษาให้มากขึน้ เพราะในปัจจุบันอัตราการเข้าสู่กระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์
นกับวชลดลงอย่างมาก ดงันัน้ ฆราวาสท่ีผ่านกระบวนการอบรมฯ จะเป็นทางออกท่ีดีส าหรับ
การท างานด้านการศกึษาคาทอลิกในอนาคต 
  1.3 โรงเรียนควรมีเครือข่ายร่วมพัฒนา นโยบายการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
ระหว่างโรงเรียนคาทอลิก และโรงเรียนสังกัดอ่ืนๆ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เป็นส่วนท่ี
จ าเป็นส าหรับการบิรหารโรงเรียนในยุคปัจจบุนั เพ่ือก่อให้เกิดการพฒันาคณุภาพการศกึษาใน
หลายๆ ด้าน  เช่น การร่วมมือกันในด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์ทางเทคโนโลยีทางการศึกษาท่ี
ทันสมัยมีราคาสูง  ความร่วมมือในด้านการพัฒนาวิชาการและงานวิจัย เพราะผลการวิจัย
เก่ียวกับโรงเรียนคาทอลิก พบว่า เครือข่ายร่วมพัฒนาเป็นจุดอ่อนของโรงเรียนคาทอลิกท่ี
จะต้องแก้ไขอย่างเร่งดว่น ปัจจบุนั โรงเรียนคาทอลิกยงัขาดเอกภาพในการบริหารจดัการในรูป
เครือข่ายร่วมพัฒนา จึงจ าเป็นต้องหันมาเน้นบทบาทของสภาการศึกษาคาทอลิกท่ีควรมี
บทบาทส าคญัในการชว่ยในการเป็นตวัเช่ือมระหวา่งเครือข่ายโรงเรียนทัง้ในและตา่งประเทศ   
  1.4 โรงเรียนควรพัฒนาหลักสูตรท่ีพัฒนาเป็นองค์รวม(Holistic Education) 
หลักสูตรถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก โรงเรียนควรมีนโยบาย
พฒันาหลกัสตูรท่ีบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับคณุค่าพระวรสาร เพราะการศึกษาคาทอลิกไม่
เพียงสอนให้รู้แตส่อนให้เห็นคณุคา่ของความรู้นัน้และต้องเช่ือมโยงความรู้ท่ีได้กบัความรู้อ่ืนใน
ลกัษณะองค์รวม เป็นการศกึษาท่ีเหมาะสมกบัมิติของความเป็นมนษุย์ท่ีเป็นแบบสหวิทยาการ
(Intredisciplinary) เพราะการศึกษาแบบองค์รวม เน้นมิติความเป็นมนุษย์ท่ีประกอบไปด้วย
กายจิตและวิญญาณ เน้นคุณค่าด้านจริยธรรมในตัวผู้ เรียน กระบวนการเรียนการสอนท่ี
ถ่ายทอดความรู้เป็นการกระตุ้นให้เกิดความคดิด้านศีลธรรมแก่ผู้ เรียน ท าให้นกัเรียนเกิดการคิด
ติดสินใจท่ีถูกต้องตามมโนธรรมท่ีถูกหล่อหลอมมาจากคุณค่าพระวรสาร  มีอิสระในการใช้
อิสรภาพท่ีถกูต้องท่ีจะเลือกสิ่งท่ีดีและเกิดคณุคา่แก่ตนเองและสงัคม   
  1.5 ส่งเสริมโรงเรียนให้ใช้วิธีการสอนท่ีหลากหลายในการจัดการเรียนการสอน  
สภาการศึกษาคาทอลิกควรมีนโยบายส่งเสริมการศึกษาท่ีเน้นการไตร่ตรอง  (Reflective 
Method) การลงมือปฏิบตัิและการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เพราะเป็นการศึกษาท่ีเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักเรียน (Co-operative Learning)ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเป็น
กระบวนการสอนท่ีเน้นการวิพากษ์ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อให้เกิดการไต่ตรองท่ีไม่
เพียงแตค่ าถามว่า “อะไร” “อย่างไร” แตร่วมถึง “ท าไม” เป็นการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์ การฝึกปฏิบัติ ซึ่งเหมาะสมกับการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21นอกจากนี ้ควรสอน
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นกัเรียนให้รู้จกัจดัความสมดลุในการใช้ส่ือ ระหว่างส่ืออีเล็กโทรนิกและส่ือท่ีเป็นธรรมชาติ เพ่ือ
ชว่ยสง่เสริมการพฒันามิตทิางด้านจิตวิญญาณ อนัเป็นหลกัส าคญัของการศกึษาคาทอลิก 
  1.6 โรงเรียนควรสอนการใช้ชีวิตประจ าวนัท่ีถกูต้องแก่นกัเรียน  ควรมีนโยบายด้าน
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน เพ่ือแก้ปัญหาเด็กมีน า้หนกัเกิน เพราะปัจจุบนันกัเรียนในโรงเรียน
คาทอลิกเป็นจ านวนมากเป็นโรคอ้วน ก่อให้เกิดปัญหาในการใช้ชีวิตประจ าวนั สาเหตใุหญ่ของ
เร่ืองนีม้าจากการการใช้ชีวิตท่ีไม่ถูกต้อง เช่น ทานอาหารไม่เป็นเวลา ทานอาหารมัน ทาน
อาหารรสจัด และทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่ และการปฏิบตัิตวัไม่ถูกต้อง เช่น การไม่ค่อยออก
ก าลงักาย การใช้ชีวิตอยู่แตใ่นห้องพร้อมกบัเคร่ืองมือส่ือสารสมยัใหม่ ฯลฯ ดงันัน้จ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีโรงเรียนควรมีนโยบายท่ีจะสอนการใช้ชีวิตท่ีถูกต้องทัง้ในปัจจุบนัและในอนาคต เช่น ให้
ความรู้ด้านโภชนาการท่ีถกูต้องแก่นกัเรียน ส่งเสริมการออกก าลงักาย การจดักิจกรรมการเรียน
กลางแจ้งเพ่ือชว่ยให้นกัเรียนได้มีการเคล่ือนไหว และการท าให้เห็นโทษท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตถ้า
หากยงัใช้ชีวิตท่ีไมถ่กูต้อง ฯลฯ  
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
  2.1 จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงานท่ีท าโดยเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นตอ่แนวนโยบาย เพ่ือแสดงออกถึงอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกท่ี
ชดัเจน และมีระบบการประเมินในการประกนัคณุภาพภายใน 
  2.2 จดัท าแผนการสอน กิจกรรมการเรียนรู้ และการนิเทศท่ีเข้าถึงคณุคา่อย่างองค์
รวม มีการบูรณาการคณุคา่พระวรสาร โดยเน้นคณุลกัษณะตามเป้าหมาย มีการไตร่ตรองและ
การมีสว่นร่วมของผู้ เรียนในกิจกรรมการเรียนรู้ 
  2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีมีผู้ เรียนเป็นผู้ ริเร่ิม รับผิดชอบ และท างาน
ร่วมกนัอยา่งเป็นอิสระและเป็นมิตรตอ่กนัระหวา่งครูและนกัเรียน 
  2.4 จัดท าระบบบันทึก วิเคราะห์ และส่งต่อข้อมูล เพ่ือพัฒนานักเรียนเป็น
รายบคุคล 
  2.5 มีการประเมิน วดัผลและการวิจยัในชัน้เรียนท่ีเน้นการพฒันาของผู้ เรียนมากว่า
คะแนนเพียงอยา่งเดียว 
  2.6 มีแผนงานด้านจิตตาภิบาล ซึ่งครอบคลุมการอบรมครูด้านจริยธรรมและ
ศีลธรรม และการสอนค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศกึษาส าหรับผู้ เรียน 
  2.7 มีการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของครูในการจัดการเรียนการสอนตามหลัก
การศกึษาคาทอลิก 
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  2.8 สร้างบรรยากาศโรงเรียนท่ีอบอุ่นเหมือนบ้าน เพ่ือเหมาะสมท่ีจะเป็นสถานท่ี
แหง่การพฒันาทัง้ด้านสตปัิญญาและจิตวิญญาณ 
  2.9 จดัให้มีกิจกรรมเพื่อชว่ยพฒันาจิต สมาธิ อยา่งจริงจีง เพ่ือสร้างสมาธิการเรียน
ให้แก่นกัเรียน นอกจากนี ้ยงัก่อให้กิดความสมดลุแก่ชีวิตนกัเรียนท่ีพฒันาทัง้กายและจิต 
  2.10 ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน และมีการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมของ
ทกุฝ่าย 
  2.11 มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความร่วมมือกบัผู้ปกครองและชมุชนใน
การจดัการศกึษาแบบคาทอลิก 
  2.12 มีการระดมทุนเพ่ือสนับสนุนโรงเรียนและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนท่ีรอ
โอกาส  
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรศึกษาเร่ืองการบริหารโรงเรียนเพ่ือพฒันานกัเรียนไปสู่ลกัษณะอนัพึงประสงค์
ตามคณุค่าพระวรสาร เพ่ือสามารถน าคุณค่าพระวรสารน ามาปฏิบตัิในการบริหารจัดการใน
โรงเรียนคาทอลิก อนัจะก่อให้เกิดผลในทางรูปธรรม 
 2. ควรศึกษาเร่ือง การบริหารโรงเรียนเพ่ือก่อให้เกิดทักษะการคิดไตร่ตรอง ตาม        
อตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก เพ่ือน าแนวทางการศกึษาแบบพฒันาทกัษะการคิดไตร่ตรองมา
ใช้ในกระบวนศกึษา 
 3. ควรศกึษาเร่ืองการพฒันาผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิก สู่การเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง
ตามแนวอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก เพ่ือเตรียมผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกให้มีความรุ้ความ
เข้าใจและมีทกัษะการบริหารตามอตัลกัษณ์คาทอลิก 
 4. ควรศึกษาเร่ือง การบริหารหลักสูตรท้องถ่ินในศตวรรษท่ี 21 ตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก เพ่ือเป็นการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนคาทอลิกให้สอดคล้องกับการ
เปล่ียนแปลง 
 5. ควรศึกษาเร่ือง การพัฒนาครูโรงเรียนคาทอลิกในศตวรรษท่ี 21ตามอัตลักษณ์
การศกึษาคาทอลิก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคณุภาพครูให้เหมาะสมโรงเรียนคาทอลิก
ท่ีเหมาะสมกบัยคุปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 6. ควรศกึษาเร่ือง รูปแบบโรงเรียนมาตรฐานการศกึษาคาทอลิก โดยมีแนวทางในการ
บริหารงานท่ีประกอบไปด้วยมาตรฐานและตวับ่งชี ้พร้อมทัง้มีระบบประเมินและการประกัน
คณุภาพภายใน ท่ีชดัเจน 
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ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (code of cannon law). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
อสัสมัชญั, 2543.  

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน. แนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ที่

เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ.  เข้าถึงเม่ือ 11 กมุภาพนัธ์ 2559.  เข้าถึงได้จาก 
http://spbkk1.sesao1.go.th/year2558/Century21. 

____. แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชมุชนสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทยจ ากดั. 2557. 

____. คู่มือการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนม

สหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย, 2555. 
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จอห์น แนสบทิ. อ้างถึงใน ปรัชญา เวสารัชช์. โลกาภวัิตน์ศึกษา. กรุงเทพฯ :ส านกัพิมพ์
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555. 

เซอร์อลัเฟรด วรศลิป์.  “บทบาทของโรงเรียนคาทอลิกกบัการศกึษา.” การศึกษาคาทอลิกใน
ประเทศไทย 33, สิงหาคม 2545-กรกฎาคม 2546. 

ปรัชญา เวสารัชน์. โลกาภวัิตน์ศึกษา: โลกในศตวรรษที่ 21(หน่วยที่ 1). กรุงเทพฯ: 
มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช, 2555. 

นงลกัษณ์ เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล” ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญา  
 ดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร,  

  2550. 
นาตยา ปิลนัธนานนท์, มธุรส จงชยักิจ, ศริิรัตน์ นีละคปูต์. การศึกษาตามมาตรฐาน แนวคิดสู่

การปฏิบัต.ิ กรุงเทพฯ: จนูพบัสิสซิ่ง จ ากดั, 2542. 
ฝ่ายวิชาการ ส านกัพิมพ์เดอะบคุส์. พระราชบัญญัตกิารศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข 
         เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๔๕. และแก้ไขเพิ่มเตมิ ฉบับที่ 3 พ.ศ. ๒๕๕๓.   
         กรุงเทพฯ: บริษัท ส านกัพิมพ์เดอร์บคุส์ จ ากดั, 2556.  
พงษ์เกษม  สงัวาลเพ็ชร.  “บทบาทของผู้บริหารในการสง่เสริมการใช้หลกัธรรมคาทอลิกใน

สถานศกึษา สงักดัอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เขต 4.” วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 
2548. 

ไพฑรูย์ สินลารัตน์. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องก้าวให้พ้นกับดักของตะวันตก. กรุงเทพฯ: 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2557. 

_____. ศาสตร์การคิด.กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์, 2558. 
พิมพ์พนัธ์ เดชะคปูต์ และ พเยาว์ ยินดีสขุ, การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21.(พิมพ์ครัง้ท่ี 3). 

กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2558.   
มิเกล กาไรซาบาล.  การปฏิรูปการศึกษาด้วยจิตตารมณ์พระเยซูคริสตเจ้า.  แปลโดย              

สมุิตรา พงศธร.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2542. 
มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์.  โค้งสุดท้านเศรษฐกิจไทย.  เข้าถึงเม่ือ 13 มกราคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://www.manager.co.th/iBizchannel/ViewNews.aspx? 
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โรเบร์ิต  กอสเต.  ประวัตกิารเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสยามและลาว.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
อสัสมัชญั, 2549. 

รัตนา ดวงแก้ว. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา(หน่วยที่ 11).นนทบรีุ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั    
          สโุขทยัธรรมาธิราช, 2556. 
ลดัดาวรรณ์ ประสตูร์แสงจนัทร์.  “รูปแบบการพฒันาครูค าสอนในโรงเรียนคาทอลิก.” .              

ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศกึษา             
 บณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555. 
ลือชยั จนัทร์โป๊. “ รูปแบบการเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้ของโรงเรียนอาชีวศกึษาคาทอลิกใน

ประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีนิพนธ์ดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหาร
อาชีวศกึษา บณัฑิตวิทยาลยัสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั, 
2546. 

วิจารณ์ พานิช. วิถีสร้างการเรียนรู้เพ่ือศิษย์ในศตวรรษท่ี ๒๑.  กรุงเทพฯ: มลูนิธิสดศรี-
สฤษดิ์วงศ์, 2555. 

วิทยาลยัแสงธรรม.  ประวัตพิระศาสนจักรคาทอลิกไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา-สังคายนา
วาตกัินท่ี 2 (พ.ศ. 2098-2508).  นครปฐม: โรงพิมพ์วิทยาลยัแสงธรรม, ม.ป.ป.. 

วิวฒัน์ แพร่สิริ.  “วิวฒันาการและอนาคตภาพของการศกึษาคาทอลิกกบัการพฒันาสงัคมไทย.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฎีบณัฑิต สาขาพฒันศกึษา ภาควิชาสารัตถศกึษา บณัฑิต
วิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2542. 

วิศษิฐ์ ศรีวิชยัรัตน์.  “การศกึษาคาทอลิกรับใช้ประเทศชาตเิป็นเวลา 336 ปี.” การศึกษา
คาทอลิกในประเทศไทย 33 (สิงหาคม 2545 – กรกฎาคม 2546): 66-67. 

_____. คุณภาพครูปัจจัยหลักคุณภาพการศึกษา คุณภาพผู้บริหาร จิตวิญญาณ คุณภาพ

ครูและคุณภาพการศึกษา.กรุงเทพฯ: บริษัท จนูพบัลิสชิง้ จ ากดั, 2552. 
วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร. ปฏิรูปการศึกษา แนวคิด และข้อเสนอแนะ. กรุงเทพฯ: บริษัท วศริะ 

จ ากดั, 2553. 
วฒุิชยั อ่องนาวา และคณะ.  รายงานการวิจัยบทบาทหน้าที่ที่เป็นจริงและความคาดหวัง

ของการบริหารจัดการด้านการศึกษาของฝ่ายการศึกษาอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ.  นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2552. 

ศนูย์คณุธรรม. โรงเรียนคุณธรรม. กรุงเทพฯ: บริษัท ธรรมสาร จ ากดั, 2558. 
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ศนูย์วิจยัค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม.  การวิเคราะห์ความพร้อมของ
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. นครปฐม: 
วิทยาลยัแสงธรรม, 2555. 

ศนูย์ค้นคว้าศาสนาและวฒันธรรม วิทยาลยัแสงธรรม สภาการศกึษาคาทอลิกประเทศไทย. 
รายงานการวิจัยเร่ืองการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนคาทอลิก.  
นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2546. 

____.  “บทบาทหน้าท่ีท่ีเป็นจริงและความคาดหวงัของการบริหารจดัการด้านการศกึษาของฝ่าย
การศกึษา อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ.”  นครปฐม: วิทยาลยัแสงธรรม, 2552. 

สภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหง่ประเทศไทย.  เอกสารประกอบการประชุมสมัชชาใหญ่ 

หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 
2557. 

ส านกังานโครงการ วพร.คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, การจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ. กรุงเทพฯ: สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ, 2548. 

ส านกับริหารงานมธัยมศกึษาตอนปลาย. เอกสารแนวทางและเกณฑ์เวทีศักยภาพผู้เรียน

โรงเรียนมาตรฐาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย 
จ ากดั, 2557. 

สริุนทร์  จารย์อปุการะ.  “การจดัการศกึษาคาทอลิกโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก.”  ดษุฎีนิพนธ์ปริญญาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาการ
บริหารการศกึษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศลิปากร, 2555. 

สมชาย  ภคภาสน์วิวฒัน์.  ระเบียบโลกใหม่.  กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พริน้ติง้แอนพบัลิสซิ่ง จ ากดั, 
2555. 

สนิท สตัโยภาส. กระบวนการเรียนรู้ชูผู้เรียนเป็นส าคัญ. กรุงเทพฯ :องค์การค้าของครุุสภา, 
2547. 

เสรี ชดัแช้ม . “การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั”. วรสารวิจัยและวัดผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา 2, 1( 2547):15-42.   

สทุิน ณ สวุรรณ, วิธีการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน. เข้าถึงเม่ือ 11 กมุภาพนัธ์ 2559. เข้าถึง
ได้จาก http://suthinnaa.blogspot.com/2012/12/project-based-learning. 
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สมณกระทรวงเพ่ือการศกึษาคาทอลิก.  โรงเรียนคาทอลิก.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั,     
2556.  

____.  โรงเรียนคาทอลิกขณะก าลังเข้าสู่สหัสวรรษท่ีสาม.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 
2556. 

____.  มิตด้ิานศาสนาของการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์              
อสัสมัชญั, 2556. 

____.  นักบวชและพันธกิจในโรงเรียนคาทอลิก.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2556.  
____.  ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยานยืนยันความเช่ือ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์                

อสัสมัชญั,2556. 
ส านกันโยบายสภาพระสงัฆราชคาทอลิกแหง่ประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุม

คณะกรรมการเตรียมสัมัชชาใหญ่ 2015” (Lineamenta).  มปท., 2013. 
ส านกังานศาลรัฐธรรมนญู,  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550. 

กรุงเทพฯ: ส านกังานศาลรัฐธรรมนญู, 2550. 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, มาตรฐานการศึกษาชาติ, กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นสว่นจ ากดั 
สหายบล็อกและการพิมพ์, 2548. 

ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธิการ, แนวทางการกระจาย 
         อ านาจการบริหารและการจัดากรศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพืน้ท่ี      
         การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
         กระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
           ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแหง่ประเทศไทย จ ากดั, 2550.  
สภาการศกึษาคาทอลิกแหง่ประเทศไทย.  บทบาทและศักยภาพของโรงเรียนคาทอลิกใน

ประเทศไทย  . กรุงเทพฯ: จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์ จ ากดั, 2557. 
____.  ตลอดกาลนิรันดร์ 350 ปีการศึกษาคาทอลิกไทย.  กรุงเทพฯ : อมัรินทร์พริน้ติง้แอนด์

พบัลิชชิ่ง, 2558. 
____.  กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง.  กรุงเทพฯ: บริษัทประชาชน, 2556. 
_____.  “การประชมุใหญ่สามญัประจ าปี ครัง้ท่ี 1/2553 (23 สิงหาคม 2553).”  การศกึษา

คาทอลิกในประเทศไทย 41 (สิงหาคม 2553 - กรกฎาคม 2554). 
_____.  ก้าวไปข้างหน้าด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ปี ค.ศ. 2012-2015.  กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพ์อสัสมัชญั, 2555. 
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เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มผู้เช่ียวชาญ 

เร่ือง   
เร่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลกิ 

(The Development of Educational Quality in the Catholic School in Accordance with  Catholic Identity)  

ค าชีแ้จง 
การสัมมนาผู้ ทรงคุณวุฒิ เร่ืองพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัต

ลกัษณ์การศึกษาคาทอลิกนี ้ เป็นการศกึษาเพ่ือเข้าใจถึงการพฒันาคณุภาพโรงเรียนคาทอลิก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ซึง่มีวตัถปุระสงค์ในการวิจยัเพ่ือทราบ 1) การศกึษาโรงเรียน
คาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก และ 2) แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 

เพ่ือให้การประชุมกลุ่มผู้ เช่ียวชาญบรรลุเป้าหมายอย่างดี จึงขอความอนุเคราะห์จาก
ทา่นในการพิจารณาข้อมลูท่ีเก่ียวกบั 1)กรอบแนวคิดการวิจยั และ2) ประเด็นการสนทนา ตาม
เอกสารท่ีแนบมาเพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการประชมุฯ การให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของท่าน 
จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งตอ่การศกึษาวิจยั และการพฒันาโรงเรียนคาทอลิกตาอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

เอกสารการประชมุฯ ประกอบเนือ้หา 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี  1   กรอบแนวคดิการวิจยั 
ตอนท่ี  2  ประเด็นการประชุมฯ เร่ืองการพัฒนาคุณดภาพการศึกษาโรงเรียน

คาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจักได้รับความอนุเคราะห์ในการประชุมเป็นอย่างดียิ่ง  

และขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูมา ณ โอกาสนี ้
    

                                                                                 ธวชั  สิงห์สา 
    นกัศกึษาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

  ภาควิชาบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
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ส่วนที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 กรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทิลกตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก ประกอบด้วยแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาโรงเรียนคาทอลก
ตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิกท่ีเป็นการจดัการศกึษาและแนวทางการพมันาฯ ตามแนวทาง
หลักค าสอนของพระศาสนจักรคาทอลิก  มาตรฐานการศึกษาไทย และมาตรฐานสากลใน
ศตวรรษท่ี 21 มีรายละเอียดดงันี ้  
 1. แนวคิดด้านการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกของพระศาสนจักรคาทอลิก ได้แก่ 
     1.1 แนวคิดของพระศาสนจักรสากล 
           1.1.1 ค าแถลงของสภาพระสงัคายนาวาติกันท่ี 2 เร่ือง  การศึกษาแบบคริสต์ 
(Declaration of Christian Education) ประกาศปี ค.ศ.1965 ในค าแถลงการนีไ้ด้เน้นถึง
การศกึษาว่า  เป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ท่ีจะต้องได้รับการศกึษา เพราะการศกึษาเป็นการ
ช่วยพัฒนามนุษย์ บทบาทของครอบครัวคือโรงเรียนแห่งแรกท่ีจะให้การศึกษาแก่บุตร และ
โรงเรียนคาทอลิกคือเคร่ืองมือของพระศาสจกัรคาทอลิกท่ีใช้ในการพฒันามนษุย์ตามประสงค์
ของพระเป็นเจ้า  ดงันัน้  ทกุฝ่ายจงึต้องร่วมมือกนัเพ่ือท าให้พนัธกิจทางด้านการศกึษาส าเร็จ 
          1.1.2 สมณสาส์นของสมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก (Congregation for 
Catholic Education) ได้แก่ โรงเรียนคาทอลิก (The Catholic School) ประกาศปี ค.ศ.197
ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน: พยานยืนยนัความเช่ือ (Lay Catholic in Schools: Witnessed to 
Faith) ประกาศปี ค.ศ.1982 มิติด้านศาสนาของการศกึษาในโรงเรียนคาทอลิก (The Religious 
Dimension of Education in a Catholic School) ประกาศปี ค.ศ.1988 โรงเรียนคาทอลิกสู่
สหสัวรรษท่ีสาม (The Catholic School on the Threshold of the Third Millennium) ประกาศ
ปี ค.ศ. 1997 สาส์นนกับวชและพันธกิจในโรงเรียน (Consecrated Persons and their 
Mission in Schools) ประกาศปี ค.ศ.2002 การให้การศึกษาร่วมกันในโรงเรียนคาทอลิก 
(Education Together in Catholic Schools) ประกาศปี ค.ศ. 2007 การศกึษาสู่การเสวนาระหว่าง
วฒันธรรมในโรงเรียนคาทอลิก” (Educating to Intercultural Dialogue in Catholic Schools) 
ประกาศปี ค.ศ. 2013  
  1.2 แนวคิดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกของพระ -
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ได้แก่ 

  1.2.1 เอกสารอนสุรณ์ 350 ปี การศกึษาคาทอลิกตลอดกาลนิรันดร์   
       1.2.2 นโยบายและแผนงานของ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย                
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  1.2.3 เอกสารก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก ปี ค.ศ.2010 -
2015  
        1.2.4 เอกสารก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก : แนวทางเบือ้งต้น
ของการจดัการศกึษาแบบคาทอลิก   
       1.2.5 เอกสารผลการศึกษา “บทบาทและศักภาพของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย” น าเสนอตอ่สภาการศกึษาคาทอลิกแห่งประเศไทย  ด าเนินการศกึษาโดย บริษัท   
จีเอฟเค  มาร์เก็ตไว้ส์  จ ากดั 2557/2014 
 2. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาไทย 
  2.1 แนวคดิด้านการศกึษาในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 
  2.2 พระราชบญัญตั ิการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
  2.3 พระราชบญัญตัิ โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 
  2.4 แผนการศกึษาแหง่ชาต ิ ฉบบัปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559)  
  2.5 แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธิการ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ. 2555-2559 
 อันเป็นการพิจารณาถึงแนวคิดในด้านการพัฒนาการศึกษาตามเอกสารท่ีเป็น
กฏหมายทางด้านการศกึษาของราชอาณาจกัรไทยในปัจจบุนั 
 3. แนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21และโรงเรียนมาตรฐานสากล    
 4. งานวิจัยเร่ือง “การจัดการศึกษาคาทอลิกโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก” ในปี 2556 ซ่ีงเป็นงานวิจัยท่ีส าคัญ  ได้สรุปการจัด
การศกึษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก 
 5.แนวคิดด้านการการศึกษาคาทอลิกของนักการศึกษาทั ้ง ไทยและ
ต่างประเทศ   
 สามารถสรุปเป็นตารางสรุปกรอบแนวคิดได้ดงันี ้
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ส่วนที่  2 ประเด็นการประชุมกลุ่มฯ เร่ืองการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์
การศึกษาคาทอลิก 

 
 
 
 
 

การ 
พัฒนา 
คุณภาพ 
การศึกษา
โรงเรียน
คาทอลิก 
ตาม 

อัตลกัษณ์ 
การศึกษา

คาทอลิก 

แนวคิดด้านการศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 และโรงเรียนมาตรฐานสากล 

(คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน) 

แนวคิดด้านการศึกษาคาทอลิกของ
นักวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

- ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง 

 
 

แนวคิดด้านการศึกษาของพระศา
สนจักรคาทอลิก  

(สมณกระทรวงเพ่ือการศกึษาคาทอลกิ) 
1.แนวคิดของพระศาสนจัคาทอลิก
สากล 

-ค าแถลงฯ เร่ือง การศกึษาแบบคริสต์ 

-สมณสาสน์ฯ เร่ือง โรงเรียนคาทอลิก, 

ฆราวาสคาทอลิกในโรงเรียน, มิติด้าน
ศาสนาของการศกึษาในโรงเรียน
คาทอลิก, โรงเรียนคาทอลิกสู่
สหสัวรรษที่สาม, นกับวชและพนัธกิจ
ในโรงเรียน, การให้การศกึษาร่วมกนั
ในโรงเรียนคาทอลิก, การศกึษาสูก่าร
เสวนาระหวา่งวฒันธรรมในโรงเรียน
คาทอลิก 

2.การจัดการศึกษาของสภา
การศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศ
ไทย 

(สภาการศึกษาคาทอลิกฯ) 
- การพฒันาคณุภาพการศกึษาตาม
แผนงานของสภาการศกึษาคาทอลิก
แหง่ประเทศไทย 

-เอกสารก้าวไปข้างหน้าด้วยอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 

- เอกสารก้าวตอ่ไปด้วยอตัลกัษณ์
การศกึษาคาทอลิก 
 

แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ไทย 

(กระทรวงศกึษาธิการ) 
- รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช 2550 

- พระราชบญัญัติการศกึษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 

- แผนการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
ปรับปรุง (พ.ศ.2552-2559) 
- แผนพฒันาการศกึษาแหง่ชาติ ฉบบั
ที่สิบเอ็ด พ.ศ.2555-2559 
  

การจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลิกในประเทศไทยตามอัต
ลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

(สริุนทร์ จารย์อปุการะ) 
- การจดัการศกึษาฯ ประกอบด้วย 9 
องค์ประกอบ คือ การเงินและ
งบประมาณ การจดัการเรียนการสอน 
การบริหารจดัการ การอภิบาล การ
จดักิจกรรม งานจิตตาภิบาล การ
ก าหนดหลกัสตูร การก าหนดเนือ้หา 
การวางแผน 
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 จากกรอบแนวคิดการวิจัยดงักล่าว ผู้ วิจัยได้วิเคราะห์สังเคราะห์เป็นเป็นมาตรฐาน
ตา่งๆ รวม 4 ด้าน ประกอบด้วย 

 ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านผู้เรียน 
      1.1 มาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม 
     พฒันาไปสูค่วามเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์  
    เน้นพฒันานกัเรียนเป็นรายบคุคลตามศกัยภาพ 
    เน้นการสอนค าสอนในโรงเรียน 
    มีงานด้านจิตตาภิบาล  
     มีคณุธรรมจริยธรรมและคา่นิยมที่พงึประสงค์ 
    มีสขุภาวะและสนุทรียภาพที่ด ี
    ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและการเป็นพลเมืองที่ดีและพล
โลก 
  1.2 มาตรฐานด้านความรู้ทางวิชาการ 
    มีความรู้และทกัษะตามหลกัสตูร 
    มีทกัษะในการแสวงหาความรู้ตอ่เนื่อง 
    สามารถสร้างสรรค์ เป็นระบบ และมีเหตผุล 
     สามารถเรียนรู้และจดัสภาวการณ์ มีความซบัซ้อนได้ 
     มีความเป็นเลศิทางวิชาการ ผลสมัฤทธ์ิการเรียนเป็นท่ียอมรับตอ่สถาบนันาๆ 
ชาติ เช่น PISA (Programme for International Student Assessment) TMSS (Trends in Intertnational 
Mathematics and Science Study) 
     สามารถใช้ภาษาไทย/องักฤษและภาษาตา่งประเทศอื่นๆ ในการสือ่สารได้ดี 
     สามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียน ออกแบบ สร้างสรรค์งานทัง้ด้านวิชาการและ
อาชีพ โดยสามารถสือ่สาร น าเสนอ เผยแพร่ และแลกเปลีย่นผลงานได้ในระดบันา ๆชาติ 
    มีความสามารถถนดัเฉพาะทาง เป็นท่ีประจกัษ์ สามารถแขง่ในระดบัชาติและ
นาๆ ชาติได้ 
  ด้านที่ 2  มาตรฐานด้านการจดัการเรียนการสอน 
    2.1 มาตรฐานด้านหลกัสูตร 
    การก าหนดหลกัสตูรบนพืน้ฐานคณุคา่พระวรสาร 
    การก าหนดเนือ้หารายวิชาตามแนวคิดของพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
    การจดัการเรียนการสอนแบบบรูณการคณุคา่พระวรสาร 
    หลกัสตูรบรูณการวฒันธรรม ความรู้ ความเช่ือและศาสนา(RD.49) 
    ก าหนดเนือ้หารายวิชา (RD.100-101) 

   การศกึษาเพื่อรักษาสิง่แวดล้อม(LS 20) 
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    จดัหลกัสตูร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพฒันาฯอยา่งรอบด้าน 
    ชีวิตและพนัธกิจของพระเยซูฯเป็นรากฐานของกิจกรรมทัง้ปวง (CS.34) 
    หลกัสตูร และการเรียนการสอนมาตรฐานสากลตอบสนองความถนดัและ
ศกัยภาพและความต้องการของผู้ เรียน 
    มีอปุกรณ์ในการสง่เสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ห้องเรียน ห้องประกอบการ 
สือ่เทคโนโลยีในการช่วยสง่เสริมการสอน 
   2.2 มาตรฐานด้านคุณภาพครู 
    การอภิบาลและบริหารงานบคุคล 
    ครูปฏิบตัิตามหน้าที่อยา่งมีประสทิธิภาพ 
    ครูมีความรู้วชิาการ,ใช้ภาษาตา่งประเทศได้, ใช้สือ่เทคโนฯ, มีความสามารถใน
การวจิยั 
    การอภิบาลครู การเตรียมครู การอบรมตอ่เนื่อง,ชมุชนการศกึษา  
  2.3 มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอน 
    จดักิจกรรมหลากหลายในกระบวนการอบรม (RD.105) 
    การเรียนการสอนท่ีเน้นการไตร่ตรอง (RD.108) 
     ครูคือผู้จดัสภาพแวดล้อมและเพือ่นร่วมเดินทาง 
    จดักิจกรรมตามนโยบายจดุเน้นแนวทางปฏิรูปการศกึษาเพื่อพฒันาระดบั
คณุภาพสถานศกึษาให้สงูขึน้ 
   2.4 มาตรฐานด้านการวิจัยและพัฒนา 
         ด าเนินการวิจยัและพฒันาด้านการศกึษาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อยกระดบัมาตรฐาน 
  ด้านที่ 3  มาตรฐานด้านระบบบริหารจัดการโรงเรียน 
   3.1 มาตรฐานคุณภาพผู้บริหาร 
     ผู้บริหารปฏิบตัิงานอยา่งมีประสทิธิภาพ 
    ผู้บริหารมีวิสยัทศัน์ จดัการด้วยระบบคณุภาพ ใ ช้เทคโนโลยี  ใช้
ภาษาตา่งประเทศได้ 
     ระดมทรัพยากรด้านตา่งๆ เพื่อพฒันาการศกึษา 
   3.2 มาตรฐานระบบบริหารจัดการ 
    การบริหารจดัการตามนโยบายการจดัการศกึษาคาทอลกิแบบมีสว่นร่วม 
    การวางแผนและก าหนดเป้าหมายตามนโยบายของพระศาสนจกัรคาทอลกิ 
    การเงินและงบประมาณตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 
    บริหารงานแบบเป็นระบบบริหารจดัการ (RD.100) 
    โรงเรียนฐานะเป็นชมุชนการศกึษา (RD.31) 
      สถานศกึษามีระบบประกนัคณุภาพฯ 
    บริหารด้วยระบบคณุภาพฯ, มีระบบการจดัการความรู้ (KM) สร้างนวตักรรม 
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   ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลกิ 
   4.1 มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์ผู้เรียน 
    รัก เมตตา รับใช้ – รักองค์ความดี รักและเคารพในคณุคา่และศกัดิ์ศรีของ
ตนเองและผู้อื่น  เป็นบคุคลเพื่อผู้อื่น เสยีสละ มีน า้ใจ พร้อมแบง่ปันและช่วยเหลอืผู้อื่นโดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน  
รู้จกัให้อภยัและคืนดี รักและทนถุนอมสิง่สร้างทัง้หลาย 
      ซื่อตรง/ซื่อสตัย์ – มีปรีชาญาณในการด ารงตนอยูใ่นความจริง  รู้จกัแสวงหา
ความจริงแยกแยะด-ีชัว่ จริง-เท็จ และให้คณุคา่สิง่ตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง กล้าหาญที่จะท าสิง่ทีถ่กูต้องและ
เที่ยงตรง  จริงใจ มีสจัจะ โปร่งใส  ไมค่ดโกงหรือเบียดเบียนผุ้อื่น 
     กตญัญรูู้คณุ – รู้คณุตอ่พระเจ้า  สิง่สร้างและผู้มีพระคณุ  และตระหนกัใน
ความดีที่ผู้อื่นมอบให้  พร้อมตอบแทนคณุทกุโอกาส นบนอบ เคารพ เช่ือฟัง ให้เกียรติบิดามารดาและผู้มี
พระคณุ  รู้คณุสถาบนัและแผน่ดนิ 
     พอเพียง มีภมูิคุ้มกนั – เฉียวและฉลาด  รอบคอบ พร้อมรับการเปลีย่นแปลง  
พอใจในสิง่ที่ตนเป็นและมีประหยดัอดออม มีชีวิตอยูอ่ยา่งเรียบงา่ยและมคีวามสขุ รักและอนรัุกษณ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
     รักกนัฉนัพ่ีน้อง – ด าเนินชีวิตเป็นหนึง่เดียว ชว่ยเหลอืเกือ้กลูกนั บนพืน้ฐาน
ของความเสมอภาคและเทา่เทียมกนั  เคารพในความแตกตา่งทางความเช่ือศาสนาและวฒันธรรม 
     มุง่ความเป็นเลศิ – ใผรู้่ใฝ่เรียน  รู้รอบ  และมุง่พฒันาสูค่วามเป็นเลศิเตม็ตาม
ศกัยภาพแหง่ตน 
   4.2 มาตรฐานด้านอัตลกัษณ์สถานศึกษาคาทอลิก 
    การพฒันาสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย วิสยัทศัน์ ปรัชญา และจดุเน้นท่ี
ก าหนด 
    จดัการศกึษาแบบคาทอลกิที่มุง่เน้นงานอภิบาลและการอบรม หลอ่หลอมก
นกัเรียนสูค่วามเป็นมนษุย์ที่สมบรุณ์ ทัง้ร่างกาย สติปัญญา จิตใจและจิตวิญญาณด้วยจิตตารมณ์แหง่พระ
วารสาร  พ่ือให้นกัเรียนด าเนินชิสตในหนทางของคงวามเป็นหนึง่เดียวกนักบัผู้อื่นและสร้างสนัติสขุใน
สงับคมไทยและสงัคมโลก 
     เป็นรากฐานการประกาศขา่งดีแหง่ความรักของพระเจ้า  ซึง่น าความรอดพ้นสู่
ชีวิตนิรันดร 

    เป็นสนามเผยแผธ่รรม  ด้วยกระบวนการศกึษาที่สร้างนกัเรียนให้มีจิตอาสา  
และเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงในสงัคม  

ส าหรับในส่วนนี ้ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการพิจารณาว่า การศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิกนัน้ ควรมีมาตรฐาในแต่ละด้าน
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร ซึ่งเป็นประเดน็ในการประชุมท่ีผู้วิจัยเรียนเชิญไว้ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือของความอนุเคระห์ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย  
 
1.  บาทหลวง ดร.อภิสิทธ์ิ  กฤษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลยัแสงธรรม/  
   ผู้อ านวยการศนูย์วิจยัฯ วิทยาลยัแสงธรรม 
   (ด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก/ การวิจยั) 
2.  บาทหลวง ดร.สริุนทร์  จารย์อปุการะ ผู้อ านวยการฝ่ายการศกึษา สงัฆมณฑลราชบรีุ 
   (ด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลิก) 
3.  ผศ. ดร. ลดัดาวรรณ์ ประสตูร์แสงจนัทร์ รองผู้อ านวยการส านกังานบณัฑิตศกึษา 
   วิทยาลยัแสงธรรม (ด้านบริหารการศกึษา) 
4.  ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาบริหารการศกึษา  
   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์/ 
   (ด้านการวดัและประเมินผล) 
5.  ดร.บญุเลิศ  วิวรรณ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน                         
(ด้านภาษาไทย) 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 

 
1.  โรงเรียนธีรศาสตร์   
2.  โรงเรียนบอสโกพิทกัษ์    
3.  โรงเรียนเทพวิทยา    
4.  โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล   
5.  โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์   
6.  โรงเรียนวดันกับญุเปโตร   
7.  โรงเรียนวงัตาลวิทยา   
8.  โรงเรียนอนันาลยั   
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ภาคผนวก จ 

ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความเช่ือม่ันของเคร่ืองมือวิจัย (Try Out) 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 

 
ตารางท่ี 1   
Case Processing Summary 

 N % 

  Cases Valid 32 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 32 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
ตางรางที่ 2 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.980 130 

 
คา่ Cronbach’ s Alpha = 0.980  แสดงว่าเคร่ืองมือมีคณุภาพมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือ 
ร้อยละ 96.04 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
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รายช่ือโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 

1. โรงเรียนอสัสมัชญัศกึษา   

2. โรงเรียนกหุลาบวิทยา 

3. โรงเรียนเซนต์หลยุส์ศกึษา 

4. โรงเรียนสามคัคีสงเคราะห์ 

5. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค 

6. โรงเรียนแมพ่ระฟาตมิา 

7. โรงเรียนพระมารดานิจจานเุคราะห์ 

8. โรงเรียนซางตาครู้สศกึษา 

9. โรงเรียนแมพ่ระประจกัษ์ 

10 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์  ธนบรีุ 

11. โรงเรียนแมพ่ระสกลสงเคราะห์ 

12. โรงเรียนสมรรถภาพวิทยา 

13. โรงเรียนพระวิสทุธิวงส์ 

14. โรงเรียนเซนต์เทเรซา 

15. โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 

16. โรงเรียนดาราสมทุร 

17. โรงเรียนมารดานฤมล 

18. โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 

19. โรงเรียนนกับญุยอแซฟอปุถมัภ์หนองรี 

20. โรงเรียนเซนต์แอนดรูว์ 

21. โรงเรียนราษฏร์บ ารุงศลิป์ 

22. โรงเรียนเซนต์เทเรซาแสงทอง 

23. โรงเรียนเซนต์จอห์น บปัตสิต์ 
24. โรงเรียนยอแซฟอยธุยา 
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25. โรงเรียนไตรราชวิทยา 

26. โรงเรียนแมพ่ระประจกัษ์ 

27. โรงเรียนยอแซฟอปุถมัภ์อูท่อง 

28. โรงเรียนเซนต์โยเซฟยานนาวา               

29. โรงเรียนเซนต์โยเซฟสกลนคร 
30. โรงเรียนเซนต์โยเซฟกาฬสินธุ์ 
31. โรงเรียนเซนต์โยเซฟมกุดาหาร 

32. โรงเรียนเซนต์โยเซฟนาแก 

33. โรงเรียนปัญจทรัพย์  ดนิแดง            

34. โรงเรียนปัญจทรัพย์  มีนบรีุ 

35. โรงเรียนดาราสมทุร  ศรีราชา 

36. โรงเรียนดาราสมทุร  สระแก้ว 

37. โรงเรียนดาราสมทุร  อรัญประเทศ 

38. โรงเรียนปรีชานศุาสน์ 

39. โรงเรียนศรีหฤทยั 

40. โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 

41. โรงเรียนวฒันานศุาสน์ 

42. โรงเรียนสนัตภิาพ 

43. โรงเรียนดาราจรัส 

44. โรงเรียนเทวรักษ์ 

45. โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 

46. โรงเรียนชมุชนพฒันา 

47. โรงเรียนดรุณาราชบรีุ   

48. โรงเรียนดรุณาราชบรีุวิเทศศกึษา 

49. โรงเรียนดรุณานเุคราะห์ 

50.โรงเรียนดรุณานกุลู 

51.โรงเรียนเรืองวิทย์พระหฤทยั 

52. โรงเรียนด าเนินวิทยา 

53. โรงเรียนวนัทามารีอา 
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54. โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 

55. โรงเรียนวีรศลิป์ 

56. โรงเรียนอนชุนศกึษา 

57. โรงเรียนดรุณากาญจนบรีุ 

58. โรงเรียนวรมงคล 

59. โรงเรียนเซนต์นิโกลาส  

60. โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์  มธัโนทยั 

61. โรงเรียนภทัรวิทยา 

62. โรงเรียนเซนต์กาเบียลสนัตพิฒันา 

63. โรงเรียนพระวรสาร 

64. โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 

65. โรงเรียนพระกมุารเยซู  สิงห์บรีุ 

66. โรงเรียนเซนต์แมรีอตุรดิตถ์ 

67. โรงเรียนพระหฤทยั  

68. โรงเรียนอรุโณทยั  ล าปาง 

69. โรงเรียนสนัติวิทยา   เชียงราย 

70. โรงเรียนศริิมาตย์เทวี  พาน 

71. โรงเรียนศีลรวี  เชียงดาว 

72. โรงเรียนซง่แย้ทิพยา      
73. โรงเรียนวิสทุธิวงศ์ 

74. โรงเรียนเทพพิทกัษ์พิทยา 

75. โรงเรียนมารีย์นเุคราะห์ 

76. โรงเรียนมารดาทรงธรรม 

77. โรงเรียนพระกมุารอบุลฯ 

78. โรงเรียนพระกมุารร้อยเอ็ด 

79. โรงเรียนพระกมุารมหาสารคาม 

80. โรงเรียนมารีย์วิทยา      

81. โรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา  ปากชอ่ง 

82. โรงเรียนเซนต์โยเซฟศกึษา  บ้านหนั 



335 

 

83. โรงเรียนเทเรซาอปุถมัภ์  โนนแก้ว 

84. โรงเรียนมารดาวนารักษ์  โคกปราสาท 

85. โรงเรียนมารีย์อนสุรณ์ 

86. โรงเรียนมารีย์อปุถมัภ์ชยัภมูิ 
87. โรงเรียนมารีพิทกัษ์  นางรอง 

88. โรงเรียนอนบุาลมหาไถ่ศกึษา  อดุรธานี  
89. โรงเรียนมหาไถ่  บ้านดงุ 

90. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษา  โพนสงู 

91. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษา  กมุภวาปี 

92. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

93. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษา  ขอนแก่น 

94. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษา  บ้านน้อยสามเหล่ียม 

95. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษา  บ้านไผ่ 
96. โรงเรียนมหาไถ่ศกึษา  เมืองพล 

97. โรงเรียนเทพมิตรศกึษา    
98. โรงเรียนอรุณวิทยา 

99. โรงเรียนวนัทามารีอา 

100. โรงเรียนมารีย์พิทกัษ์ศกึษา 

101. โรงเรียนมานะศกึษา 

102. โรงเรียนเจริญศรีศกึษา 

103. โรงเรียนนิริมลชมุพร 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถาม 
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เร่ือง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลักษณ์การศึกษาคาทอลกิ 
(The Development of Educational Quality in the Catholic School in Accordance with  Catholic Identity)  

 
ค าชีแ้จง  
1.  แบบสอบถามฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยวตัถปุระสงค์เพื่อทราบตวัแปรที่เป็นองค์ประกอบของแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลกิ 
2.  ผู้ตอบแบบสอบถามในแตล่ะโรงเรียนประกอบด้วย 
     2.1 ผู้บริหารสถานศกึษา(ผู้ รับใบอนญุาตหรือผู้ลงนามแทนผู้ รับใบอนญุาต หรือ ผู้อ านวยการ หรือ 
 ผู้จดัการ ซึง่ปฏิบตัิหน้าทีใ่นโรงเรียน  จ านวน 1 คน 
     2.2 ตวัแทนคณะกรรมการวชิาการหรือผู้ที่เก่ียวข้องด้านอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ  1 คน 
 2.3 หวัหน้ากลุม่งานจิตตาภิบาล (หรือผู้ รับผิดชอบงานจิตตาภิบาล) จ านวน 1 คน 
 2.4 ตวัแทนคณะกรรมการบริหารการศกึษานติิบคุคล จ านวน 1 คน 
3. ผู้วิจยัขอรับรองวา่ ข้อมลูที่ได้จากแบบสอบภามฉบบันีจ้ะเป็นความลบั การน าเสนอข้อมลูจะเป็นข้อมลูใน    
    ภาพรวมเทา่นัน้ ผู้วิจยัขอความอนเุคราะห์จากทา่นในการตอบแบบสอบถามให้ครบถ้วนทกุตอนและทกุข้อ 
4. แบบสอบถามฉบบันีม้ี 2 ตอน ได้แก่ 
 ตอนที่  1  สถานภาพสว่นตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเก่ียวกบัแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลกิ
ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
5. เมื่อทา่นตอบแบบสอบถามครบถ้วนทกุตอนและทกุข้อแล้ว ขอความกรุณาสง่แบบสอบถามคืนที่เจ้าหน้าที่
แผนกธุรการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในโรงเรียนของทา่น  เพือ่ผู้วิจยัจะน ากลบัมาเพื่อด าเนินการตอ่ไป 
 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุผู้ตอบแบบสอบถามทกุทา่นเป็นอยา่งสงู  ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี ้
    

นายธวชั  สงิห์สา 
นกัศกึษาปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศกึษา 

ภาควิชาบริหารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ค าอธิบาย : โปรดพิจารณานิยามตัวแปรที่ศึกษาที่ใช้ในการวจิัย ก่อนตอบแบบสอบถาม 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง"การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอตัลกัษณ์การศึกษา
คาทอลกิ" นีม้ีขอบเขตการวิจยัที่เกิดจากการศกึษาถึงแนวคิดในด้าน1) การศกึษาของพระศาสนจกัรคาทอลกิ  
2) การจดัการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตามอตัลกัษณ์การศึกษาคาทอลิก 3 ) การศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาไทยและ4)การศึกษาในศตวรรษที่21ที่ผ่านความเห็นชอบจากการสัมมนากลุ่ม
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Connoisseurship) ซึ่งผู้ ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า “การพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาโรงเรียนคาทอลกิตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ” ควรประกอบด้วยการพฒันาในคณุลกัษณะ 4 
ด้าน  ดงันี ้
 1. ด้านผู้เรียน หมายถึง นักเรียนที่ได้รับการศึกษาจากโรงเรียนคาทอลิก มีคุณลกัษณะอันพึง
ประสงค์ ประกอบด้วยการพัฒนา 4 แนวทางคือ 1) คุณธรรมจริยธรรม 2) ความรู้ 3) สุขภาวะ และ 4) 
สนุทรียภาพ  
 2. ด้านการบริหารจัดการ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีคุณลกัษณะในการบริหารจัดการที่มี
คณุภาพ ประกอบด้วยการพฒันา 6 แนวทาง คือ 1) ผู้บริหาร 2) ครู 3) ระบบบริหารจดัการ 4) ปัจจยัพืน้ฐาน 
5) เครือขา่ยร่วมพฒันา  และ 6) การวิจยัและพฒันา 
 3. ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง โรงเรียนคาทอลิก มีการจดัการในด้านการเรียนการ
สอนท่ีมีคณุภาพ ประกอบด้วยการพฒันา 3 แนวทาง คือ 1) หลกัสตูร 2) การจดัการเรียนการสอน และ 3) สือ่
และแหลง่เรียนรู้ 
 4. ด้านคุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง โรงเรียนคาทอลิกมีอตัลกัษณ์พิเศษในความเป็นการศึกษา
คาทอลิกอย่างเด่นชัด ประกอบด้วยการพัฒนา 2 แนวทาง คือ 1) อัตลกัษณ์ผู้ เรียน และ 2) เอกลกัษณ์
สถานศกึษา 
 
นิยามตัวแปรที่ศึกษา 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา หมายถึง ภารกิจที่ท าให้การจัดการศึกษามีคุณภาพตาม
วตัถปุระสงค์ของพระศาสนจกัร คือการพฒันามนษุย์ทัง้ครบ โดยการจดัการศึกษาตามแนวทางของพระศาสนจกัร
คาทอลกิ   
 โรงเรียนคาทอลิก หมายถึง สถานศกึษาเอกชนท่ีจดัการศกึษาในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ตาม
เอกลกัษณ์และปรัชญาการศกึษาคาทอลกิ ซึง่บริหารจดัการโดยสงัฆมณฑล หรือ คณะนกับวช หรือฆราวาส
ในนิกายโรมนัคาทอลิก ที่มีที่ตัง้อยู่ในประเทศไทย  ในงานวิจัยนีโ้รงเรียนคาทอลิก หมายถึง สถานศึกษา
เอกชนท่ีจดัการศกึษาในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานตามเอกลกัษณ์และปรัชญาการศึกษาคาทอลิกซึ่งบริหาร
จดัการโดยสงัฆมณฑลท่ีมีที่ตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
 อัตลักษณ์การศึกษาโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง ลกัษณะอนัแสดงถึงการด าเนินงานของโรงเรียน
ตามหลกัการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิก  และเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาโรงเรียน
คาทอลกิในประเทศไทย ซึง่มีเป้าหมายการจดัการศึกษาคาทอลิก... เพื่อพฒันานกัเรียนสูค่วามเป็นมนษุย์ที่
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สมบรูณ์ทัง้ครบด้วยคณุคา่แหง่พระวรสาร  เป็นฐานการประกาศขา่วดีแห่งความรักของพระเป็นเจ้า และเป็น
สนามเผยแผธ่รรมด้วยกระบวนการศกึษาที่สร้างนกัเรียนมีจิตอาสา และเป็นผู้น าการเปลีย่นแปลงในสงัคม 
  
ตอนที่  1  สถานภาพส่วนตวัของผู้ตอบแบบสอบถาม  
1.  สถานภาพ                
    พระสงฆ์/บาทหลวง                          นกับวชชาย        
     นกับวชหญิง             ฆราวาส 

2.  อาย ุ(เศษปีทีเ่กิน 6 เดือน ให้นบัเพิ่มอีกหนึง่ปี)  
               ต ่ากวา่ 30 ปี       30 – 40 ปี        
               41 – 50 ปี     51 ปี ขึน้ไป 

3.  ต าแหนง่หน้าที่ในโรงเรียนคาทอลกิ  
              ผู้บริหารสถานศกึษา                           
              ตวัแทนคณะกรรมการวิชาการท่ีเก่ียวข้องด้านอตัลกัษณ์        
                    การศกึษาคาทอลกิ  
               ตวัแทนคณะกรรมการบริหารการศกึษานติิบคุคล       
               หวัหน้ากลุม่งานจิตตาภิบาล             
 4.  วฒุกิารศกึษาสงูสดุ         
               ต ่ากวา่ปริญญาตรี               ปริญญาตรี    
               ปริญญาโท                          ปริญญาเอก      
5.  ประสบการณ์การท างานหรือเคยศกึษาอยูใ่นโรงเรียนคาทอลกิ 
              ต ่ากวา่ 5 ปี               5 – 10 ปี        
              11 – 15 ปี           16 ปี ขึน้ไป                        
ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลกิตามอัตลกัษณ์
การศึกษาคาทอลิก 
ค าชีแ้จง   โปรดพิจารณาวา่ ตวัแปรในแตล่ะข้อมีความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียน
คาทอลกิตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ อยูใ่นระดบัใด และท าเคร่ืองหมาย ลงในช่องที่ตรงกบัความ
คิดเห็นของทา่นเพียงช่องเดียว โดยมีระดบัความคดิเห็น 5 ระดบั คือ 
 ระดบั 5    หมายถึง    มีความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลกิฯระดบัมาก
ที่สดุ 
 ระดบั 4   หมายถงึ     มีความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลกิฯระดบัมาก 
 ระดบั 3  หมายถึง   มีความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลกิฯระดบัปานกลาง 
 ระดบั 2  หมายถึง  มีความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลกิฯระดบัน้อย 
 ระดบั 1  หมายถึง  มีความส าคญัตอ่การพฒันาคณุภาพการศกึษาโรงเรียนคาทอลกิฯระดบัน้อย
ที่สดุ 
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ข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
1. ด้านผู้เรียน      
 1.1 แนวทางพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม       
1 สอนนกัเรียนให้รู้จกัคณุคา่พระวรสาร รักเคารพตอ่ทกุชีวิต  ให้ความส าคญั

กบัความยตุิธรรม สนัติสขุ อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสขุ 
     

2 ฝึกนกัเรียนให้มีความซื่อสตัย์สจุริต กตญัญกูตเวที  เมตตาโอบอ้อมอารี
เอือ้เฟือ้เผื่อแผ ่ ไมเ่ห็นแกต่วั โดยผา่นกิจกรรมตา่งๆ 

     

3 ฝึกนกัเรียนให้ประหยดั และใช้ทรัพยากรอยา่งรู้คณุคา่ ช่วยกนัดแูลรักษา
ทรัพยากรที่พระประทานให้   

     
 

4 สอนนกัเรียนให้ปฏิบตัิตนเป็นประโยชน์ตอ่สว่นรวม  มีจิตอาสา มคีวาม
เมตตาสงสารผู้อยูใ่นภาวะล าบาก  ผา่นทางโครงการตา่งๆ 

     

5 ฝึกนกัเรียนให้มีวินยั มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคมในเร่ืองตา่งๆ       
6 ฝึกนกัเรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ  และใช้เทคโนโลยีในเชิง

สร้างสรรค์ 
     

7 ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอา่น  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรู้
และสือ่ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั 

     

8 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนทกัษะในการอา่น การฟัง การด ูการพดู และการเขยีน 
พร้อมทัง้ตัง้ค าถาม  เพื่อน ามาไตร่ตรอง  อนัจะน าไปสูภ่มูิปัญญาที่สามารถ
น าไปใช้ในการเจริญชีวิต 

     

 1.2 แนวทางพัฒนาความรู้/การแสวงหาความรู้และทักษะอาชีพ      
9 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นอยา่งเปิดใจ 

เพื่อเข้าใจถึงพระพรของพระเจ้าที่มาถงึเราผา่นทางบคุคลอื่น 

     

10 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้รู้เทา่ทนั และตระหนกัถึงคณุคา่ของเทคโนโลยี 
สามารถน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ สร้างผลงานท่ีสร้างสรรค์ สือ่สาร 
และน าเสนอ ทัง้ในระดบัชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาติได้ 

     

11 โรงเรียนสอนซอ่มเสริมนกัเรียนเพื่อให้ได้คะแนนจากผลการทดสอบสงูกวา่
คะแนนเฉลีย่ระดบัชาติ/ เขตพืน้ท่ี/ระดบัสถานศกึษา จาก 8 กลุม่สาระ 

     

12 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนมีความสามารถ ความถนดัเฉพาะทางเป็นที่ประจกัษ์  
สามารถแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ รวมถึงระดบันานาชาติได้ 

     

13 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาองักฤษ/ 
ภาษาอาเซียน ในการสือ่สารได้เป็นอยา่งดี  

     

14 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้มีความรู้เทา่ทนัสภาวการณ์โลก สามารถประเมิน 
แสวงหา สงัเคราะห์ ใช้ข้อมลูขา่วสารจากเทคโนโลยีได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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ข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 
15 โรงเรียนฝึกฝนนกัเรียนให้มีทกัษะด้านอาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  โดย

ถือวา่เป็นการปฏิบตัิธรรมและร่วมมือกบัพระเจ้าในการพฒันาโลก 

     

16 โรงเรียนจดักิจกรรมให้นกัเรียนสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้  เคารพและให้
เกียรติผู้อื่น พยายามสร้างสงัคมแหง่สนัติ  มีความเสยีสละไมเ่ห็นแก่ตวั 

     

17 นกัเรียนได้รับการฝึกฝนให้รู้จกัการวางแผนการท างานและด าเนินการจน
ส าเร็จ โดยมกีารก าหนดเป้าหมาย  ด าเนินตามแผน มคีวามเพยีรอดทน และ
เรียนรู้ที่จะพฒันางานของตนอยูเ่สมอ 

     

18 โรงเรียนสอนนักเรียนให้มีความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ขัน้พืน้ฐาน สามารถ
วิเคราะห์ผลได้ผลเสยีตอ่นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ่ชีวติประชาชนได้ 

     

19 ฝึกนกัเรียนให้มีนิสยัรักการอา่น  แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหลง่เรียนรู้
และสือ่ตา่งๆ ท่ีอยูร่อบตวั 

     

 1.3 แนวทางพัฒนาสุขภาวะ      

20 โรงเรียนสอนนักเรียนให้มีความรู้เพื่อพัฒนาร่างกายและจิตใจเต็มตาม
ศกัยภาพของตน ตามพระประสงค์ของพระเจ้า 

     

21 โรงเรียนสอนให้นักเรียนรู้จักดูแลสุขภาพ สุขนิสัย และออกก าลังกาย
สม ่าเสมอ  

     

22 โรงเรียนให้ความรู้นกัเรียนเพื่อดแูลสว่นสงู น า้หนกั และมีสมรรถภาพทางกาย
ตามเกณฑ์  

     

23 โรงเรียนสอนนกัเรียนไม่เสพหรือแสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติดและสิ่ง
มอมเมา หลกีเลีย่งสภาวะที่เสีย่งตอ่ความรุนแรง โรคภยั และอบุตัิเหต ุรวมทัง้
ปัญหาทางเพศ          

     

 1.4 แนวทางพัฒนาสุนทรียภาพ      

24 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้ตระหนกัในศกัยภาพที่จะรักและรับใช้ผู้อืน่  โดยเห็น
คณุคา่ของตนเองในฐานะสิง่สร้างที่เป็นภาพลกัษณ์ของพระเจ้า 

     

25 โรงเรียนฝึกนกัเรียนให้มคีวามมัน่ใจ  กล้าแสดงออกอยา่งเหมาะสมและให้
เกียรติผู้อื่น 

     

26 โรงเรียนสร้างนกัเรียนให้มีนิสยัร่าเริงแจม่ใส  มีมนษุยสมัพนัธ์ทีด่ีตอ่เพื่อน  ครู  
และผู้อื่น   

     

27 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้เข้าใจถงึความงามอนัเป็นมิติของสจัธรรมและซาบซึง้
ในสนุทรียศาสตร์เพื่อค้นพบคณุคา่ความดีงามของพระเจ้าผา่นทางผลงาน
เหลา่นี ้
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28 โรงเรียนฝึกให้นกัเรียนให้เห็นความส าคญั  เข้าร่วมกิจกรรมด้านศลิปะ ดนตรี

นาฏศิลป์ และกีฬานนัทนาการโดยส านกึวา่เป็นของประทานท่ีสวยงามจาก
พระเจ้า 

     

29 โรงเรียนสอนนกัเรียนให้สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมศิลปวฒันธรรม และ 
ประเพณีที่ดีงามของไทยและท้องถ่ิน     

     

2. ด้านการบริหารจัดการ      
 2.1 แนวทางพัฒนาผู้บริหาร      
30 พฒันาผู้บริหารให้มีวิสยัทศัน์ ภาวะผู้น า และความคิดริเร่ิมที่เน้นการพฒันา

ผู้ เรียน โดยจดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงานตามอตัลกัษณ์การศกึษา
คาทอลกิ 

     

31 ผู้บริหารใช้หลกับริหารเชิงคณุภาพแบบมีสว่นร่วม โดยใช้ข้อมลูผลประเมิน
และการวจิยัทัง้ด้านวิชาการและการบริหารจดัการ โดยสามารถระบตุวับง่ชีท้ี่
ชดัเจน 

     

32 พฒันาผู้บริหารให้มีกลยทุธ์สามารถบริหารจดัการการศกึษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามทีก่ าหนดไว้ในแผนปฏิบตัิการ 

     

33 พฒันาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางด้านวชิาการ  
พร้อมทัง้เอาใจใสก่ารจดัการศกึษาอยา่งเตม็เวลาและเต็มศกัยภาพ 

     

34 ผู้บริหารพฒันาทกัษะบคุลากร และหาแนวทางปฏิบตัิงาน  
เพื่อให้การปฏิบตัิงานส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้  

     

35 ผู้บริหารตระหนกัในมติิด้านจิตวญิญาณ โดยร่วมมือกบันกัเรียน ผู้ปกครอง 
และชมุชน จดัการศกึษาโดยมีจดุมุง่หมายเพื่อพฒันาผู้ เรียนเตม็ตามศกัยภาพ 

     

36 ผู้ บริหารร่วมปรึกษาหารือกับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการจัด
การศกึษาที่เช่ือมโยงคณุคา่พระวรสารโดยให้บรูณการกบัวิชาตา่งๆ  

     

 2.2 แนวทางพัฒนาครู      

37 โรงเรียนพัฒนาครูทุกคนให้มีความรู้ ทักษะประสบการณ์ในการบูรณการ
คณุคา่พระวรสารในทกุรายวิชา 

     

38 โรงเรียนสง่เสริมครูและบคุลากรทกุคนให้ยดึมัน่ในหลกัธรรมของศาสนา และ 
มีหลกัในการเจริญชีวิตที่เป็นแบบอยา่งที่ดี 

     

39 โรงเรียนพัฒนาครูให้มีความรู้ เ ช่ียวชาญวิชาการเฉพาะด้าน สามารถ
แก้ปัญหาและมีความคิดเชิงวิพากษ์ตอ่สถานการณ์รอบตวั 

     

40 โรงเ รียนพัฒนาครูให้มีทักษะความสามารถในการใช้สื่อ ต าราเ รียน      
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ภาษาตา่งประเทศ พร้อมทัง้สามารถน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการจดัการ
เรียนการสอนและวดัผลประเมินผลได้ 

41 โรงเรียนอบรมครูให้รู้จกัการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพผู้เรียนทัง้ด้าน
ความรู้ ทกัษะกระบวนการ สมรรถนะ และคณุลกัษณะที่พงึประสงค์ 

     

42 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะการคิดวเิคราะห์ผู้ เรียนเป็นรายบคุคล และใช้
ข้อมลูในการวางแผนจดัการเรียนรู้ เพื่อพฒันาศกัยภาพของผู้ เรียน 

     

43 โรงเรียนพฒันาครูให้รู้จกัออกแบบและจดัการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
แตกตา่งระหวา่งบคุคลโดยมุง่พฒันาผู้ เรียนเต็มศกัยภาพ 

     

44 โรงเรียนฝึกฝนให้ครูรู้จกัใช้สือ่และเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกบัภมูิปัญญา
ท้องถ่ินมาบรูณาการในการจดัการเรียนรู้ 

     

45 โรงเรียนจดัอบรมครูให้รู้จกัการวดัและประเมินผลผู้ เรียนด้วยวิธีการท่ี
หลากหลายและน าผลมาสร้างแนวทางในการพฒันาผู้ เรียน 

     

46 โรงเรียนฝึกฝนครูให้รู้จกัแนะน า ให้ค าปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ เรียน
ทัง้ด้านการเรียนรู้และคณุภาพชีวติ 

     

47 โรงเรียนพฒันาครูให้มีทกัษะในการศกึษาวิจยัในชัน้เรียนและน าผลมา
พฒันาการจดัการเรียนรู้เพื่อปรับการเรียนการสอนของตนอยา่งตอ่เนื่อง 

     

48 โรงเรียนฝึกฝนครูให้สามารถท างานเป็นหมู่คณะร่วมกับผู้ อื่นและชุมชน 
เสยีสละ สามคัคีและเป็นหนึง่เดียวกนั 

     

 2.3 แนวทางพัฒนาระบบบริหารจัดการ      
49 โรงเรียนพฒันาครูอยา่งตอ่เนื่องในด้านทกัษะการสอนทัง้ในด้านวิชาการและ

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 

     

50 โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชมุชน และผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องร่วมในการวาง
แผนการจดัการศกึษาและกิจกรรมฯ 

     

51 โรงเรียนก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมายและคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์
ของนกัเรียนตามอตัลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 

     

52 โรงเรียนจดัท าและด าเนินการตามแผนพฒันาการจดัการศกึษาของ
สถานศกึษาทีมุ่ง่พฒันาคณุภาพตามมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา 

     

53 โรงเรียนก าหนดให้มีฝ่ายจิตตาภิบาลในโครงสร้างการบริหารและพฒันา
บคุลากรในด้านนีอ้ยา่งตอ่เนื่อง 

     

54 โรงเรียนจดัให้มกีารนิเทศประเมนิคณุภาพภายใน ก ากบั ติดตามตรวจสอบ
และน าผลไปปรับปรุงการบริหารงานอยา่งตอ่เนื่อง 
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55 โรงเรียนใช้ระบบบริหารจดัการด้วยระบบคณุภาพ (Quality System 

management) ตามมาตรฐานสากล  และเน้นการมีสว่นร่วมของทกุฝ่าย 

     

56 โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศและระบบจดัการความรู้ (KM)  
โดยสามารถน ามาใช้ในการบริหารจดัการเพื่อพฒันาคณุภาพสถานศกึษาได้ 

     

57 โรงเรียนจดัให้มกีารวางแผนด้านงบประมาณเพื่อกระจายสูก่ลุม่งานตา่งๆ 
อยา่งพอเพียงเพื่อการด าเนินงานที่มีคณุภาพ 

     

58 โรงเรียนจดัให้มกีารระดมทรัพยากร เพื่อประโยชน์ตอ่การพฒันาด้าน
การศกึษา และมีระบบการบริหารจดัการได้อยา่งคลอ่งตวัและเกิดประโยชน์
สงูสดุ 

     

59 โรงเรียนจดัให้มกีารตดิตามประเมินผลการใช้งบประมาณ  โดยยดึหลกัความ
คุ้มคา่ ท่ีมุง่ผลที่เกิดแก่ผู้ เรียนให้มากที่สดุ 

     

60 สง่เสริมโรงเรียนให้มีการจดัระบบการตรวจสอบบญัชี ข้อก าหนด ตราสาร
จดัตัง้นิติบคุคลโรงเรียนจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

     

61 โรงเรียนจัดระบบการพัฒนาบุคลากรในด้านชีวิตจิต กระแสเรียก จิต
วิญญาณและจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

     

62 โรงเรียนจัดสวสัดิการและค่าตอบแทนแก่บุคลากร ปรับเลื่อนเงินเดือนตาม
หลกัเกณฑ์ที่เหมาะสมยตุิธรรมและเป็นไปตามกฎหมายก าหนด 

     

63 โรงเรียนสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้กบับคุลากรทัง้ด้านวตัถแุละ
จิตใจเป็นไปตามหลกัการอภิบาลครู 

     

64 โรงเรียนจัดให้มีการบริหารงานบุคลากรอย่างมีอิสระและคล่องตัว โดย
สามารถก าหนดอตัราก าลงั สรรหา บรรจุ จดัจ้าง สง่เสริม และพฒันาอย่างมี
ประสทิธิภาพ 

     

65 โรงเรียนก าหนดหน้าที่ขอบข่ายภาระงานแก่บุคลากรอย่างเหมาะสม  และ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

     

66 โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาช่วยในฝ่ายจิตตาภิบาล เพื่อช่วยให้ค าแนะน า 
แก้ไขปัญหาแก่นกัเรียนทัง้ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตที่เหมาะสมตามวยั 

     

67 โรงเรียนจดัให้มีการประเมนิความพงึพอใจของผู้ปกครองและชมุชนตอ่การจดั
การศกึษาแบบคาทอลกิของโรงเรียน 

     

 2.4 แนวทางพัฒนาปัจจัยพืน้ฐาน      
68 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ อาคารเรียนมัน่คง สะอาดปลอดภยั  

มีสิง่อ านวยความสะดวกเพยีงพอ ปลอดภยั และอยูใ่นสภาพใช้การได้ดี  

     

69 โรงเรียนจดัให้มีห้องสมดุ ศนูย์วิทยบริการ (Resource Center) มสีือ่เพียงพอ      
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5 4 3 2 1 

ทนัสมยั สง่เสริมการเรียนรู้และค้นคว้าอยา่งหลากหลาย 
70 โรงเรียนจดัให้มีห้องเรียนอเิลกทรอนิกส์ มลัติมีเดยี (Electronic Multi Media 

Classroom) ห้องทดลอง ส าหรับนกัเรียนตามกลุม่สาระอยา่งเพียงพอ 

     

71 โรงเรียนจดัให้มีโครงขา่ยอินเตอร์เน็ตความเร็วสงูเช่ือมโยงครอบคลมุพืน้ท่ี
ของโรงเรียน 

     

72 โรงเรียนจดับรรยากาศมิติด้านจิตวิญญาณ เพื่อเน้นไตร่ตรองและการภาวนา 
เพื่อสามารถค้นพบความจริงที่อยูเ่บือ้งหลงัศาสตร์แขนงตา่งๆ ได้ 

     

73 โรงเรียนก าหนดจดุมุง่เน้น บทบาท หน้าที่ของฝ่ายจิตตาภิบาลท่ีมหีน้าที่ใน
การพฒันาร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ  

     

74 โรงเรียนจดัสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเอือ้ตอ่การจดัการศกึษาที่พฒันา
ทกัษะด้านอาชีพและการท าโครงงานตา่งๆ 

     

 2.5 คุณภาพเครือข่ายร่วมพัฒนา      
75 โรงเรียนสร้างสถานศกึษาเครือขา่ย ทัง้ในระดบัท้องถ่ิน ภมูิภาค ประเทศและ

ระหวา่งประเทศ 

     

76 โรงเรียนสร้างเครือขา่ย เพื่อรับการสนบัสนนุจากสถาบนัอดุมศกึษาและ
องค์กรอื่นๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน 

     

77 โรงเรียนสนบัสนนุนกัเรียนและครูมีเครือขา่ยแลกเปลีย่นเรียนรู้กบับคุคลอื่น
ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

     

78 โรงเรียนจดักิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ประสบการณ์และทรัพยากรระหวา่ง 
เครือขา่ยร่วมพฒันา 

     

79 โรงเรียนให้ความรู้แกค่ณะกรรมการสถานศกึษาฯให้มีความรู้และปฏิบตัิ
หน้าที่ตามที่ระเบียบก าหนด โดยด าเนินตามปรัชญา วิสยัทศัน์ และอตั
ลกัษณ์การศกึษาคาทอลกิ 

     

80 โรงเรียนสง่เสริมให้คณะกรรมการสถานศกึษา ผู้ปกครอง ครู และผู้บริหาร
ร่วมกนัท าแผนพฒันาโรงเรียนและแผนปฏิบตัิงานตามอตัลกัษณ์และพนัธกิจ
ของโรงเรียนคาทอลกิ 

     

81 โรงเรียนเชิญชวนให้คณะกรรมการสถานศกึษา ก ากบัติดตามดแูล และ
ขบัเคลือ่นการด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลผุลส าเร็จตามเป้าหมาย 
โดยกระตุ้นเตือนทกุคนให้ด าเนินการเพื่อมุง่สูเ่ป้าหมาย 

     

82 โรงเรียนพฒันาความรู้  ความเข้าใจ และความร่วมมือกบัผู้ปกครองในการจดั
การศกึษาแบบคาทอลิก 

     

83 โรงเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและองค์กร      
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ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

อื่นๆ ก่อให้เกิดความร่วมมือ ความรัก จนบรรลุเป้าหมายของการศึกษา
คาทอลกิ 

 2.6 แนวทางพัฒนาการวิจัยและพัฒนา      
84 โรงเรียนจดัให้มีการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาในด้านต่างๆ ของโรงเรียน

อยา่งตอ่เนื่อง เพื่อหาแนวทางในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 

     

85 โรงเรียนจดัให้มีระบบการวิจยัในชัน้เรียนอย่างสม ่าเสมอเพื่อสามารถเข้าใจ
และพฒันานกัเรียนได้เป็นรายบคุคล 

     

86 โรงเรียนศกึษาและวิจยัสถานการณ์ของสงัคมโลก เพื่อสามารถบรูณาการคณุ
คา่ที่ดีงามแก่นกัเรียนในการใช้ชีวิต 

     

87 โรงเรียนก าหนดมาตรฐานการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลกัษณ์การศึกษา
คาทอลกิ 

     

88 โรงเรียนจดัระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อสะดวกในการบริหารจดัการโรงเรียนได้
เป็นไปตามมาตรฐานการศกึษาคาทอลกิ 

     

89 โรงเรียนติดตามตรวจสอบ ประเมินคณุภาพอย่างเป็นระบบโดยใช้มาตรฐาน
การศกึษาคาทอลกิเป็นหลกั 

     

90 โรงเรียนตื่นตวัที่จะปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อรองรับภาระกิจการพฒันา
สงัคมที่เปลีย่นแปลงในศตวรรษ ท่ี 21 

     

91 โรงเรียนจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินผลการท างาน เพื่อน าไปสู่การ
พฒันาโดยศกึษาจาก Best Practices ขององค์กรอื่นๆ 

     

3. ด้านการจัดการเรียนการสอน      
 3.1 แนวทางพัฒนาหลกัสูตร      
92 โรงเรียนจดัหลกัสตูรให้ผู้ เรียนมุง่ไปสูค่วามจริง ความดี ความงาม บนพืน้ฐาน

ของการวิเคราะห์ความท้าทายและความจ าเป็นทางสงัคม โดยบรูณาการกบั
คณุคา่พระวรสารและชีวิต  

     

93 โรงเรียนพฒันาหลกัสตูรของสถานศกึษาเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอน
ทกัษะอาชีพท่ีสอดคล้องกบัความต้องการท้องถ่ิน  

     

94 โรงเรียนจดัวิชาค าสอน  คริสตศาสตร์ ศีลธรรมและจริยศกึษาในหลกัสตูรเพื่อ
ประโยชน์ตอ่การเข้าใจคณุคา่ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินชีวิต 

     

95 โรงเรียนจดัรายวิชาเพิ่มเตมิที่หลากหลายให้ผู้ เรียนเลอืกเรียนตามความถนดั
ความสามารถและความสนใจ 

     

96 โรงเรียนจัดหลักสูตรทางเลือกเทียบเคียงมาตรฐานสากล เช่น English 
Program,  Mini English Program, International English Program, และ
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ข้อ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก 
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 

หลกัสตูรเฉพาะทางอื่นๆ  
97 สง่เสริมโรงเรียนให้มีการจดักิจกรรมพฒันาผู้ เรียนในรูปแบบตา่งๆ เช่น ชุมนมุ  

กลุม่อาชีพ ฯลฯ ที่ตอบสนองความต้องการความสามารถและความสนใจของ
ผู้ เรียน 

     

98 โรงเรียนสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการวางแผน ด าเนินการ และ
ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง  

     

 3.2 แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน      
99 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักระบวนการเรียนรู้ทีใ่ห้ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบตัิจริง 

ในลกัษณะโครงงานจนสรุปเป็นองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

     

100 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียนรู้ของผู้ เรียนทัง้ Head Heart และ 
Hand  เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับการพฒันาเป็นองค์รวม 

     

101 โรงเรียนเชิญชวนให้ผู้ เช่ียวชาญในชมุชนและแหลง่เรียนรู้ตา่งๆ มาช่วยใน
กระบวนการเรียนการสอน 

     

102 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูมกีารวิเคราะห์ในจดุออ่นจดุแขง็ของนกัเรียนเป็น
รายบคุคลเพื่อวางแผนในการพฒันาศกัยภาพอยา่งเหมาะสม 

     

103 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การสอนที่เน้นการไตร่ตรองการบูรณาการคุณค่า
พระวรสารสูส่าระการเรียนรู้ในสาขาวิชาตา่งๆ  

     

104 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูปรับเนือ้หาการเรียนรู้เพิ่มวิชามาตรฐานสากล  เช่น 
ทฤษฎีการเรียนรู้ การเขียนเรียงความขัน้สงู และ การสร้างโครงงาน ฯลฯ 

     

105 โรงเรียนปรับลดเวลาเรียนหรือเวลาสอน โดยเพิ่มเติมเวลาในการเรียนรู้ด้วย
ตนเองให้แก่นกัเรียนมากขึน้ 

     

106 โรงเรียนสนับสนุนให้ครูใช้วิธีการสอนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความ
แตกตา่งและความสนใจของแตล่ะคน 

     

107 โรงเรียนส่งเสริมให้ครูใช้การประเมินจากสอบข้อเขียน สอบปากเปล่า สอบ
สมัภาษณ์  โดยสามารถเทียบโอนผลการเรียนกบัโรงเรียนต่างๆ ได้ทัง้ในและ
ตา่งประเทศ 

     

108 โรงเรียนสร้างระบบนิเทศภายใน ก ากับ ติดตามตรวจสอบ และน าผลไป
ปรับปรุงการเรียนการสอนอยา่งสม ่าเสมอ 

     

 3.3 แนวทางพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้      
109 โรงเรียนสง่เสริมการสร้างและพฒันาแหลง่การเรียนรู้ภายในสถานศกึษาและ

ใช้ประโยชน์จากแหลง่การเรียนรู้ทัง้ภายในและภายนอกสถานศกึษา 

     

110 โรงเรียนสง่เสริมให้ครูเน้นการเรียนรู้จากแหลง่เรียนรู้ท้องถ่ิน เช่น สถานท่ี      
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5 4 3 2 1 

ส าคญั วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ิน ฯลฯ 
111 โรงเรียนสร้างห้องสมุดให้บริการสื่อและเทคโนโลยีเพื่อผู้ เรียนสามารถเรียนรู้

ด้วยตนเองและการเรียนรู้แบบมีสว่นร่วม 

     

112 โรงเรียนสนบัสนนุให้นกัเรียนใช้สือ่เทคโนโลยีที่เป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้เพื่อ
พฒันาทกัษะที่จ าเป็นแหง่อนาคตในศตวรรษที่ 21 

     

4. ด้านคุณลกัษณะเฉพาะ      
 4.1 แนวทางพัฒนาอัตลักษณ์ผู้เรียน      
113 พัฒนานักเรียนให้มีคุณลกัษณะอันพึงประสงค์ตามอัตลกัษณ์การศึกษา

คาทอลกิที่ก าหนดไว้โดยอิงคณุคา่พระวรสาร 

     

114 ฝึกนกัเรียนให้เป็นผู้ รักและรับใช้ มีเมตตา พร้อมช่วยเหลอืแบ่งปันแก่ผู้อื่น 
โดยไมห่วงัสิง่ตอบแทน และมีจิตสาธารณะ 

     

115 สอนนกัเรียนให้มีความรักในความดี  เคารพในคณุค่าและศกัดิ์ศรีของตนเอง
และผู้อื่น 

     

116 พฒันานกัเรียนให้มีความซื่อตรง  ด ารงตรงอยูใ่นความจริง แสวงหาความจริง
รู้จกัผิดชอบชัว่ดี และให้คณุคา่สิง่ตา่งๆ อยา่งถกูต้อง 

     

117 ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความซื่อสตัย์  กล้าหาญกระท าในสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงตรง 
จริงใจ มีสจัจะโปร่งใส ไมค่ดโกงและไมเ่บียดเบียนผู้อื่น 

     

118 สอนนกัเรียนให้มีความกตัญญูรู้คุณ ต่อพระเจ้าองค์แห่งความดีสงูสดุ นบ
นอบ เคารพ เช่ือฟังให้เกียรติบิดามารดา ผู้มีพระคณุ และแผน่ดินถ่ินเกิด 

      

119 ฝึกฝนนกัเรียนให้มีความพอเพียง มีชีวิตที่เรียบง่าย รู้จกัประหยดัอดออม  
พอใจในสิง่ที่ตนเองมี 

     

120 พฒันานกัเรียนให้มีภูมิคุ้มกนั เฉลียวฉลาด แสวงหาความรู้รอบตวัอยู่เสมอ 
พร้อมยอมรับการเปลีย่นแปลง  

     

121 กระตุ้นนกัเรียนให้มุง่สูค่วามเป็นเลศิ ใฝ่เรียนรู้อยูเ่สมอ มุง่พฒันาตนเองอยา่ง
เต็มตามศกัยภาพของตน 

     

 4.2 แนวทางพัฒนาเอกลักษณ์สถานศึกษา      
122 โรงเรียนทบทวน/ก าหนดวิสยัทศัน์ จดัท าแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิงานของ

โรงเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงเรียนคาทอลิก 

     

123 โรงเรียนจดัท าแผนงานอภิบาล โดยสอนค าสอน คริสตศาสตร์ และจริยศกึษา  
พร้อมทัง้มีบคุลากรฝ่ายอภิบาลที่มีคณุภาพในสดัสว่นที่เหมาะสมกบัจ านวน
นกัเรียน 
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5 4 3 2 1 
124 โรงเรียนบูรณาการคุณค่าพระวรสารในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่ม

สาระฯ พร้อมทัง้ใช้เทคโนโลยีสนบัสนนุอยา่งเหมาะสม 

     

125 โรงเรียนจัดให้ผู้ บริหาร/ ครู/ บุคลากร/ ผู้ ปกครอง ได้รับการอบรมอย่าง
ต่อเนื่องในเร่ืองคุณค่าการศึกษาคาทอลิกและความหมายของชุมชน
การศกึษา(Educational Community) 

     

126 โรงเรียนประสานความร่วมมือระหวา่งบ้าน วดั โรงเรียนและชมุชน  
เพื่อพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียนโดยใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

     

127 โรงเรียนสร้างความเข้มแข็งของเครือขา่ยโรงเรียนของสภาการศกึษาคาทอลกิ 
ในการช่วยเหลือและแบ่งปันพัฒนาโรงเรียนตามอัตลักษณ์การศึกษา
คาทอลกิ 

     

128 โรงเรียนสร้างความพร้อมในการอยูร่่วมกนัอยา่งยตุิธรรมและสนัติ   
เคารพในความแตกตา่งด้านเชือ้ชาติศาสนาและวฒันธรรม 

     

129 โรงเรียนช่วยเหลือและจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนที่รอโอกาสในรูปของ
ทนุการศกึษาหรือลดคา่ธรรมเนียมการเรียน ฯลฯ 

     

130 โรงเรียนสร้างบรรยากาศที่อบอุน่เหมือนบ้านโดยมีแหลง่เรียนรู้ที่สง่เสริม 
สติปัญญาและมิติทางจิตวิญญาณ 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒยิืนยันแนวทางการพัฒนา 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒยิืนยัน 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนคาทอลิกตามอัตลักษณ์ตาทอลิก 

 
1. เซอร์โซเฟีย ประไพพิศ  รัศมีมารีย์            ผู้อ านวยการโรงเรียนภทัรวิทยา แมส่อด 
2.  ผู้อ านวยการ สิทธิวฒัน์  สิงสนิท ผู้อ านวยการโรงเรียนฟรังซิสเซเวียร์ มธัโนทยั 
3.  ซิสเตอร์ บญุชอบ  หวัใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนยอแซฟ พิจิตร 
4. ซิสเตอร์  พานี  นิลเพชร ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์กาเบียลสนัตพิฒันา 
5. คณุพอ่ สรุเดช กิจเจริญ ผู้อ านวยการโรงเรียน พระวรสาร ลพบรีุ  
6. คณุพอ่ ประเสริฐ สิทธิ ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส พิษณโุลก 
7. ผู้อ านวยการ พรทิพย์  แสงโรจน์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเซนต์แมรี  อตุรดิตถ์ 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
 
ช่ือ ธวชั สิงห์สา 
ท่ีอยู่ 20 หมู ่6 ต าบลท่าข้าม  อ าเภอสามพราน  จงัหวดันครปฐม   73110 
ท่ีท างาน วิทยาลยัแสงธรรม 20 หมู ่6 ต าบลทา่ข้าม  อ าเภอสามพราน  
 จงัหวดันครปฐม 73110 

ประวตัิการศกึษา 
 ปี 2532  การศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาปรัชญา 
 ปี 2534  การศกึษาบณัฑิต  สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลยัแสงธรรม 
 ปี 2542  การศกึษาบณัฑิต สาขาบริหารการศกึษา 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 ปี 2546  การศกึษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาพนัธกิจ (Missiology)  
  มหาวิทยาลยัอร์ูบานีอานา  ประเทศอิตาลี 
 ปี 2556 ศกึษาตอ่ระดบัดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา  
  มหาวิทยาลยัศลิปากร 

ประวตัิการท างาน 
 ปี 2535  บาทหลวงผู้ดแูลกลุม่คริสตชนวดัพระคริสตกษัตริย์ จงัหวดัตาก 
 ปี 2537   บาทหลวงผู้อภิบาลคริสตชนคาทอลิกเขตอ าเภอแมร่ะมาด  จงัหวดัตาก  

และผู้อ านวยการศนูย์สงัคมพฒันา  สงัฆมณฑลนครสวรรค์ 
 ปี 2548  ผู้แทนผู้ รับใบอนญุาต  โรงเรียนภทัรวิทยา จงัหวดัตาก 
 ปี 2550   ผู้อ านวยการโรงเรียนสนัทวไมตรีศกึษา จงัหวดัตาก 
 ปี 2556 - ปัจจบุนั อาจารย์พิเศษวิทยาลยัแสงธรรม จงัหวดันครปฐม และ  
  บาทหลวงผู้อภิบาลคริสตชนคาทอลิก จงัหวดัสิงห์บรีุ  และ 
  เจ้าอาวาส/ผู้อ านวยการโรงเรียนพระกมุารเยซู  จงัหวดัสิงห์บรีุ   
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