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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ วิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศ
ไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น กลุมตัว อยาง คื อ โรงเรี ย นคาทอลิก จํ านวน 165 โรงเรี ย น
โดยผูใหขอมูลในแตละโรงเรียน จํานวน 3 - 5 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน
ครู หัว หนาฝายวิ ชาการ จํ านวน 1 คน ครู ผูสอนในระดั บชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6 จํ านวน 1 คน
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 686 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก ในการเขาสูประชาคมอาเซียน จํานวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช
ในการวิ เ คราะหขอมู ล คื อ คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ ย (mean)
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.)
ผลการวิจัยพบวา
1. โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนโดย
ภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละเฉลี่ย 69.24
2. การพิจารณาความพรอมของโรงเรียนตามมาตรฐานและยุทธศาสตรในการเขาสูประชาคม
อาเซียน พบวา
2.1 โรงเรีย นมีความพรอมตามมาตรฐาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก รอยละเฉลี่ย 73.31
และ เมื่อพิจารณาความพรอมตามมาตรฐาน 4 มาตรฐาน พบวา อยูในระดับมาก 2 มาตรฐาน และ
อยูในระดับปานกลาง 2 มาตรฐาน เรียงลําดับคารอยละจากมากไปหานอยดังนี้
คือ 1. มาตรฐานที่ 4 ดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก รอยละ 82.63
2. มาตรฐานที่ 3 ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู รอยละ 74.36
3. มาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา รอยละ 69.86
4. มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน รอยละ 66.40

ก

2.2 โรงเรียนมีความพรอมตามยุทธศาสตร โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละเฉลี่ย
65.16 และเมื่อ พิจ ารณาความพรอมตามยุ ทธศาสตร 4 ยุ ท ธศาสตร พบวา อยู ในระดั บ มาก
1 ยุทธศาสตร และอยูในระดับปานกลาง 3 ยุทธศาสตร เรียงลําดับคารอยละจากมากไปหานอย
ดังนี้
คือ 1. ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัด
การศึกษาสูประชาคมเอเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รอยละ 73.97
2. ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน รอยละ 67.15
3. ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี รอยละ 63.15
4. ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย รอยละ 56.37
คําสําคัญ : โรงเรียนคาทอลิก/ประชาคมอาเซียน

ข

Abstract
The purposes of this research were to find analysis of readiness of the Catholic schools in
Thailand in the ASEAN community. The samples were 165 basic education Catholic schools in
Thailand. The respondents were administrators, assistant administrators and teachers, 686
respondents in total. The research instrument was a questionnaire on the readiness of the catholic
school in Thailand in the ASEAN community. The statistics applied in data analysis were
frequency (f), percentage (%), mean ( X ), standard deviation (S.D.) and Coefficient of variation
(C.V.).
The findings revealed as follows:
1. The Catholic schools are ready to enter the ASEAN Community as a whole showed that
the average level of 69.24 percentages.
2. The readiness of the standards and strategies to enter the ASEAN Community.
2.1 The schools are ready as standard with a high level overview of the 73.31 percentages
average. When considering of the four standards and the standards found in the high level 2
standard and 2 were moderate percentages. We can order of descending percentages as follows.
1. Standard four is the education Catholic identity at 82.63 percentages.
2. Standard 3 is the quality of social learning at 74.36 percentages.
3. Standard 2 is the quality education at 69.86 percentages.
4. Standard 1 is the quality of the students at 66.40 percentages.
2.2 The schools are ready as strategies with a moderate level overview of the 65.16
percentages average. When considering of the four strategies and the strategies found in the high
level 1 strategy and 3 were moderate percentage. We can order of descending percentage as
follows.
ค

1. Strategy 2 is promoted and developed their language skills and attitudes in the ASEAN
community for education administrators’ teachers and education at 73.97 percentages.
2. Strategy 1 is the curriculum development towards ASEAN at 67.15 percentages.
3. Strategy 4 is the promotion and development of media and technology at 63.15
percentages.
4. Strategy 3 is managed by the network at 56.37 percentages.
Keywords : The catholic schools/ ASEAN community
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กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ยนี้ เกิ ด ขึ้น ไดจากการรวมมือของสภาการศึก ษาคาทอลิก แหงประเทศไทย และ
ศูนยวิจั ยคนควาศาสนาและวั ฒนธรรม วิ ทยาลัยแสงธรรม โดยไดรั บการสนับสนุ นทุนวิ จัย จาก
สภาการศึ ก ษาคาทอลิก แหงประเทศไทย จึ งขอขอบคุ ณ หนวยงานดั งกลาวที่ทํ าใหมีง านวิ จั ย
ดานประชาคมอาเซียนเกิดขึ้นอีกชิ้นหนึ่ง
คณะผูวิจั ย ขอขอบคุ ณ อาจารย ศรี วิก าร เมฆธวัชชัย กุล ซิสเตอร ยุ วดี อารี จิต รานุสรณ
และซิ ส เตอร สายทิ พ ย ระดมกิ จ ที่ ก รุ ณ าใหคํ า แนะนํ า ชวยเหลื อ ตรวจแกไขขอบกพรอง
ตางๆ ในงานวิจัยแกคณะผูวิจั ยมาโดยตลอด ขอขอบคุณ บาทหลวง เชษฐา ไชยเดช ดร.อาทิพย
สอนสุจิ ต รา และ ดร.สมเจตน ไวยาการณ ที่ใ หความกรุ ณ าเปนผูเชี่ย วชาญในการตรวจสอบ
เครื่ องมือ วิ จั ย พรอมทั้ งแนะนํ าและใหขอเสนอแนะที่เ ปนประโยชนตองานวิ จั ย ขอขอบคุ ณ
บาทหลวงเดชา อาภรณรัตน เลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิก บาทหลวงและภคินี ผูบริหาร และ
คณะครู ในสถานศึกษาคาทอลิก ในประเทศไทย ทุกทาน ซึ่งอนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือวิจัย
และอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยครั้งนี้
คณะผูวิจั ยหวังเปนอยางยิ่ งวา การวิ จัย นี้จ ะเปนสวนหนึ่งในการเตรี ยมความพรอมของ
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในปพุทธศักราช 2558
คณะผูวิจัย
กันยายน 2555

จ

บทสรุปผูบริหาร
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขา

ชื่อเรื่อง

สูประชาคมอาเซียน
หนวยงานที่ทําวิจัย

ฝายวิ จัย เพื่อการพัฒ นาการศึกษาคาทอลิก สภาการศึก ษาคาทอลิก แหง
ประเทศไทย

ปที่ทําวิจัย

พ.ศ.2554-2555

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล วรรณกรรมที่เกี่ยวของตาง ๆ
จากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลที่ไดจาก
การศึกษามาจัดทําโครงรางงานวิจัย ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษางานวิจัยเพื่อนําขอเสนอแนะ
มาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูล นําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลววิเคราะหคาดัชนี
ความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองอยู
ระหวาง 0.80 - 1.00 หลังจากนั้นนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง แลวนํ า
ขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ และแปลผล
การวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนของการจัดทํารางรายงานผลการวิจั ย
นําเสนอคณะกรรมการงานวิจัย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง สมบูรณ ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ตามที่คณะกรรมการงานวิจัยเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอสภาการศึกษา
คาทอลิกแหงประเทศไทย
ฉ

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย
ประชากรและกลุมตั ว อยางที่ ใ ชในงานวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไดแก โรงเรี ย นในเครื อคาทอลิ ก
ในประเทศไทย จํานวน 291 โรงเรียน เปนโรงเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 165 โรงเรียน โดยผูให
ขอมูลในแตละโรงเรียน จํานวน 3 - 5 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูหัวหนา
ฝายวิ ชาการ จํานวน 1 คน ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน ครูผูสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน
รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 686 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ
ผูวิจัย เก็บขอมูลตั้งแตวัน ที่ 25 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยไดรับขอมูล
กลับคืนมาจากโรงเรียน จํานวน 135 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น จํานวน 571 ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.24
สรุปผลการวิจัย
1. โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
โดยภาพรวม พบวา อยูในระดับปานกลาง รอยละเฉลี่ย 69.24
2. การพิจ ารณาความพรอมของโรงเรี ย นตามมาตรฐานและยุ ทธศาสตรในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน พบวา
2.1 โรงเรียนมีความพรอมตามมาตรฐาน โดยภาพรวม อยูในระดับมาก รอยละเฉลี่ย 73.31
และ เมื่อพิจารณาความพรอมตามมาตรฐาน 4 มาตรฐาน พบวา อยูในระดับมาก 2 มาตรฐาน และ
อยูในระดับปานกลาง 2 มาตรฐาน เรียงลําดับคารอยละจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 1. มาตรฐาน
ที่ 4 ดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก รอยละ 82.63 2. มาตรฐานที่ 3 ดานคุณภาพการสรางสังคม
แหงการเรียนรู รอยละ 74.36 3. มาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัด การศึก ษา รอยละ 69.86 และ
4. มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน รอยละ 66.40 ตามลําดับ
2.2 โรงเรียนมีความพรอมตามยุทธศาสตร โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง รอยละ
เฉลี่ย 65.16 และเมื่อพิจารณาความพรอมตามยุทธศาสตร 4 ยุทธศาสตร พบวา อยูในระดับมาก
1 ยุทธศาสตร และอยูในระดับปานกลาง 3 ยุทธศาสตร เรียงลําดับคารอยละจากมากไปหานอย
ดังนี้ คือ 1. ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติในการจัด
การศึ ก ษาสู ประชาคมเอเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา รอยละ 73.97
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2. ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน รอยละ 67.15 3. ยุทธศาสตร
ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี รอยละ 63.15 และ 4. ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการ
โดยใชเครือขาย รอยละ 56.37 ตามลําดับ
อภิปรายผล
1. โรงเรียนคาทอลิกมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน อยูระดับปานกลาง รอยละ
69.24 ทั้งนี้เพราะวา ผูบริหารโรงเรียน และครูในโรงเรียนคาทอลิกมีการเตรียมความพรอมในระดับ
หนึ่ง เชน เตรียมตัวดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ มีการเตรียมตัวดานการเรียนการสอนเรื่อง
ประชาคมอาเซีย น กฎบัต รอาเซียน ความรู เกี่ ยวกั บประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้
กิ จ กรรมตาง ๆ ที่ โ รงเรี ย นไดจั ด ขึ้ น เปนเพี ย งการตื่ น ตั ว เพื่ อเขาสู ประชาคมอาเซี ย นเทานั้ น
เพราะฉะนั้น โรงเรียนคาทอลิกตองมีการวางแผน กําหนดกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมี
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
บทบาทสําคั ญ ในการพัฒ นาโรงเรี ยนคาทอลิก คื อ ผูบริ หารโรงเรี ย น ซึ่งเปนผูกํ าหนด
แผนกลยุทธและแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อนําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว
อีกทั้งเปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบาย เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพรอมของโรงเรียน
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนอีกดวย
ดานที่โ ดดเดนที่สุ ด ของโรงเรี ย นคาทอลิก ในงานวิ จั ย นี้ คื อ ดานอั ต ลัก ษณการศึก ษา
คาทอลิก ซึ่งประกอบดวย การสรางบรรยากาศของโรงเรียน โดยมุงเนนดานคุณธรรม จริยธรรม
การสนับสนุนจิตตารมณความรักและเสรีภาพ การสรางความเขาใจระหวางครูกับนักเรียน การสราง
โอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ดอยโอกาส และการสอนใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย ซึ่งเปนจุดเดนที่ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา เปนจุดเดนของโรงเรียน
คาทอลิก และเปนการพัฒนาโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียนได ดังนั้น ดานอัตลักษณการศึกษา
คาทอลิกมีความพรอมในระดับมาก แตตองพัฒนาตอไปเพื่อใหเกิดความพรอมในระดับมากที่สุด
เพื่อสรางอัตลักษณการศึก ษาคาทอลิกใหเปนจุด เดนของโรงเรีย นคาทอลิก และประชาสัมพัน ธ
เพื่ อใหผู บริ หาร ครู นั ก เรี ย น และผูปกครอง ใหตระหนั ก และพัฒ นานั ก เรี ย นไปสู อัต ลัก ษณ
การศึกษาคาทอลิกอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว
2. อภิ ป รายความพรอมของโรงเรี ย นคาทอลิ ก ในดานมาตรฐานและยุ ท ธศาสตร
โดยเรียงลําดับ ดังตอไปนี้
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2.1 มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรี ยนเขาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยู ในระดับมาก
รอยละ 73.31 เมื่อพิจารณาในแตละมาตรฐาน เรียงลําดับความพรอมจากมากไปนอย ดังนี้
2.1.1 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก มีความพรอมรอยละ
82.63 อยูในระดับมาก มี 9 ตัว บงชี้ ทั้งนี้ โรงเรีย นคาทอลิกเตรี ย มการเรื่องอัต ลัก ษณการศึก ษา
คาทอลิก มาอยางตอเนื่อง เริ่มตั้ งแตระดับสังฆมณฑล ฝายการศึกษาฯ เปนผูรับผิดชอบ มีการจั ด
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ใหแกผู บริ ห าร คณะครู เรื่ อ งกระบวนการศึ ก ษาอบรมแบบคาทอลิ ก
โดยสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ประกาศลักษณะเดนของโรงเรียนคาทอลิก คือ มิติทางศาสนาใน
4 ดาน ประกอบดวย 1.บรรยากาศการศึกษา 2.การพัฒนาความเปนมนุษยของนักเรียนเปนรายบุคคล
3.การบูรณาการวัฒนธรรม ความเชื่อและชีวิต 4.การใหความกระจางของความรูทั้งปวงดวยแสง
แหงความเชื่อ ผูบริหาร คณะครูโรงเรียนคาทอลิกไดนําผลการอบรมเชิงปฏิบัติการมาสังเคราะห
และกํ าหนดอัตลัก ษณการศึกษาคาทอลิกของโรงเรีย น และจั ดทําแผนยุทธศาสตรของโรงเรีย น
การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 6 มีการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อหลอหลอมใหนักเรียนเปน
แบบอยางที่ดีต อบุค คลรอบขาง มีความพรอมรอยละ 85.99 อยูในระดั บมาก โรงเรีย นคาทอลิก
มีก ารเรี ยนการสอน ที่เนนเรื่ องคุ ณธรรม จริ ย ธรรม มีก ารจัด กิ จ กรรมที่สงเสริ มใหนั กเรี ย นใน
โรงเรียนคาทอลิก มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติตอคนรอบขางจนเห็นไดชัด เชน
มีการนั่งสมาธิในตอนเชา เชิญวิทยากรมาแบงปนความรูและประสบการณใหนักเรียน อัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก เนนเรื่องความรัก คุณธรรม จริยธรรม ที่แสดงออกตอบุคคลรอบขาง นอกจากนี้
มีการจัดกิจกรรมใหกับครู เพื่อเสริมความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่เปนประโยชน
ตอครู ผูสอนเพื่อที่ จ ะนํ าไปถายทอดความรู โดยสอดแทรกความคิ ด เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ในรายวิชาที่ตนเองสอน รวมถึงการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีตอนักเรียนดวย
อันดับที่ 2 คือ ขอที่ 9 มีการสรางความเขาใจใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษ ยของตนเองและบุคคลรอบขาง มีความพรอมรอยละ 83.50 อยูในระดับมาก โรงเรีย น
คาทอลิก มีค วามตระหนั ก ตอการเคารพศัก ดิ์ ศรี ค วามเปนมนุ ษ ยของตนเองและบุค คลรอบขาง
โดยมีการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน เชน การอบรมนักเรียนในภาคเชาของทุกวัน หรือการอบรม
ในคาบเรียน การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา การแบงปนใหกับผูอื่น เพื่อปลูกฝง กลอมเกลาจิตใจ
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ใหนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก เกิดความรัก ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของตนเองและบุคคลรอบขาง
อั น ดั บ สุ ด ทาย คื อ ขอ 7 มี ก ารสงเสริ ม ดานการศึ ก ษาแกผู ดอยโอกาสทางสั ง คม
มีความพรอมรอยละ 79.97 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิก สงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาส
สําหรับผูดอยโอกาสทางสังคม เชน การใหทุนกับนักเรียนที่ครอบครัวขาดทุนทรัพย การเปดโอกาส
และใหการสนับสนุน ดานทุนทรัพย ดานที่พักอาศัย แกเด็กกลุมชาติพันธ ฯลฯ
2.1.2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีความพรอม
รอยละ 74.36 อยูในระดับมาก มี 4 ตั วบงชี้ ในปจจุบัน ระบบการเรีย นรูไดเปลี่ยนแปลงใหเกิ ด
การเรียนรูไดทุก ที่ ทุกเวลาจากสื่อสารสนเทศ ผูบริหารโรงเรี ยนตระหนักถึงความสําคัญในการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู จึงสงเสริม สนับสนุน การสรางเครือขายรวมถึงการใชสื่อสารสนเทศ
เรื่องประชาคมอาเซียนของครู นักเรี ยน เพื่อใหเกิดประโยชนในการเรี ยนรู ไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อัน ดับที่ 1 คือ ขอที่ 2 ผูบริ หารมีความสามารถในการนิ เทศ ติ ดตาม ผลการดํ าเนิ นการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.39 อยูในระดับมาก ผูบริหารในโรงเรียน
คาทอลิกมีความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงาน เพราะวา
ผูบริหารมีภาวะผูนํา มีความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ มีมนุษยสัมพันธในการสรางขวัญ
และกํ าลังใจ และเปดโอกาสในการพัฒ นาบุค ลากร กํากั บ ติด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน ผล
นโยบาย แผนกลยุทธของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีความพรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคม
อาเซียน
อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย เพื่อความรวมมือ
ในการจัด การศึก ษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.05 อยูในระดั บมาก ผูบริ หาร
โรงเรีย นคาทอลิก ควรมีน โยบายในการสรางเครื อขายกั บสถาบัน การศึก ษาคาทอลิก ทั้งระดั บ
การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน และ อุ ด มศึก ษา เพื่ อสรางความรวมมื อ ใหบุ ค ลากรโรงเรี ย นคาทอลิ ก
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอน เชน การวิจัยในชั้นเรียน การสรางสื่อ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาเสริมสรางสมรรถนะของนักเรียนใหมีคุณภาพสูงขึ้น
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อั น ดั บ สุ ด ทาย คื อ ขอ 4 คณะกรรมการสถานศึ ก ษากํ า กั บ ดู แ ลและขั บ เคลื่ อ น
การดํ าเนิ น งานของสถานศึก ษาใหบรรลุผลสําเร็ จ ตามเปาหมายการจั ด การเรี ยนรู สูประชาคม
อาเซียน มีความพรอมรอยละ 73.10 อยูในระดับมาก คณะกรรมการสถานศึกษาควรเพิ่มบทบาทใน
การพัฒนา ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานของสถานศึกษาใหมากขึ้น โดยการจัดประชุม และ
รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาตอคณะกรรมการสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง
และโรงเรียนคาทอลิกควรนําผลที่ไดจากการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อใหมี
ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.1.3 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา มีความพรอมรอยละ 69.86
อยูในระดับปานกลาง มี 16 ตัวบงชี้ โรงเรียนคาทอลิกสวนใหญมีความพรอมในดานคุณภาพการ
จัดการศึกษาในระดับหนึ่ง แตเมื่อพิจารณาในประเด็นภาพรวมเรื่องประชาคมอาเซียน จะเห็นไดวา
การสงเสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพของครู ใ หมี ค วามพรอมมากขึ้ น เพื่ อ นํ า ไปถายทอดแกนั ก เรี ย น
ในประเด็นดั งกลาวใหมีความรู ความเขาใจมากขึ้น การอภิ ปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอม
อับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อัน ดั บที่ 1 คื อ ขอที่ 10 ผูบริหารมีภ าวะผูนําทางวิ ชาการ มีค วามพรอมรอยละ 83.48
อยูในระดั บมาก ผูบริหารสถานศึก ษามีภ าวะผูนํ าดานวิชาการ มีการกํ ากั บ ดู แล ติ ดตาม เพื่อให
โรงเรียนเตรีย มความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซีย น เชน การสงเสริ มพัฒ นาศัก ยภาพของ
ครูผูสอนทักษะตางๆ ดานความรู ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน ดานการใช
สื่อเทคโนโลยี ดานการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนําความรูที่ไดไปพัฒนาใหกับนักเรียนใหพรอมที่จะกาว
สูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558
อันดับที่ 2 คือ ขอที่ 12 ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ
ในการใชเทคโนโลยี (ICT) มีความพรอมรอยละ 82.69 อยูในระดับมาก ผูบริหารมีความพรอม
ทางดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเปนอยางดี อาศัยการฝกอบรม การเรี ยนรู ทําใหเกิดความ
ชํานาญ และเปนแบบอยางที่ดีแกครูและนักเรียนได ผูบริหารตระหนักถึงการแขงขันดานการศึกษา
ในโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จําเปนตองวางแผนพัฒนาทักษะดานภาษาใหเปนจุดเดนของ
โรงเรียน เพื่อเปนประโยชนตอนักเรียนในการเตรียมตัวเขาสูการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
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อัน ดั บสุด ทาย คื อ ขอที่ 6 ครู สามารถแลกเปลี่ย นการเรี ย นรู ประสบการณในการจั ด
การเรียนการสอนทั้งในประเทศและในกลุมประชาคมอาเซียน มีความพรอม รอยละ 57.22 อยูใน
ระดับปานกลาง ผูบริหารควรมีนโยบาย ในการสงเสริม และการสรางเครือขายระหวางโรงเรียน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตอสื่อสารเชื่อมโยงเพิ่มศักยภาพ
ของครู ในการใชเทคนิ ค วิ ธีก าร และการใชสื่อ ถายทอดความรู ใหแกนั ก เรี ย น เพื่อกาวเขาสู
ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
2.1.4 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณ ภาพผูเรี ยน มีค วามพรอมรอยละ 66.40 อยู ใน
ระดั บปานกลาง มี 19 ตัว บงชี้ โรงเรี ยนคาทอลิกสวนใหญมีความพรอมในดานคุ ณภาพผูเรีย น
ในระดับหนึ่ง แตเมื่อพิจารณาในประเด็นเรื่องประชาคมอาเซียน เชน กฎบัตรอาเซียน เศรษฐกิ จ
สังคม วั ฒ นธรรม ของประเทศสมาชิก ในกลุมประชาคมอาเซีย น ซึ่งตองมีก ารสงเสริ ม พัฒ นา
คุณภาพผูเรียนในเรื่องดังกลาวใหมากขึ้น เพื่อเตรียมการเขาสูประชาคมอาเซีย นในป พ.ศ.2558
การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 14 นักเรียนสามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีความพรอมรอยละ 78.69
อยู ในระดับมาก โรงเรี ยนคาทอลิก มีการจัด กิ จกรรมการเรีย นการสอนในยุ คปฏิรูปการเรีย นรู
ที่มุงเนนผูเรีย นเปนสําคั ญ การจั ดกลุมใหนัก เรีย นไดเรีย นรูรวมกั น รวมมือกัน ชวยใหนั ก เรี ย น
มีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่หลากหลาย ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน บรรยากาศการเรียนรูรวมกัน รวมทั้งเรียนรูพฤติกรรมของผูอื่น เขาใจตนเอง ปรับตัวให
ทํางานรวมกับผูอื่นเกิดการเรียนรู และสามารถนําความรูไปประยุกตใชในชีวิต ซึ่งครูผูสอนเปน
ผูใหคําปรึกษา คําแนะนํา เปนพี่เลี้ยงใหนักเรียนเขาใจ เรียนรูวิธีแกปญหา คอยกระตุน สรางกําลังใจ
ใหนักเรียนเรี ยนรูการทํางานรวมกับผูอื่น ไดอยางมีความสุข รูคุณคาของการทํางานเปนทีม และ
ภูมิใจในผลงานของกลุม นอกจากนี้ โรงเรียนคาทอลิกตองดําเนินงานตามเกณฑในการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554
อัน ดั บที่ 2 คื อ ขอที่ 17 นั ก เรี ย นมีค วามภู มิใ จในความเปนไทยและความเปนพลเมือง
อาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.73 อยูในระดับมาก การเรียนรูความภูมิใจในความเปนไทยของ
นักเรียนเริ่มจากสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก ประกอบกับโรงเรียนคาทอลิกไดพัฒนาตอยอดใน
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การปลูกฝง นักเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย มีการเรียนการสอนทราบตนกําเนิดของ
ประเทศไทย ประวั ติ ศาสตรชาติ ไ ทย การเสีย สละของบรรพบุ รุ ษ เกิ ด ความรั ก ชาติ ศาสนา
พระมหากษั ต ริ ย และภาคภู มิใ จในความเปนไทของชาติ ไทย ผู บริ ห ารตองกํ าหนดนโยบาย
เสริ ม สรางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความสํ านึ ก ความเปนชาติ ไทยใหกั บนั ก เรี ย น เพื่อ พัฒ นาใหมี
คุณธรรม จิตสํานึกความเปนไทย (ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ การปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข) ตามกลยุทธที่ ๒ ปลูกฝงคุณธรรม
ความสํานึ กความเปนชาติ ไทย นอกจากนี้ผูบริ หารยังตองมีก ารสงเสริ มเพิ่มเติมความรู เกี่ ยวกั บ
อาเซียนศึกษา เพื่อใหนักเรียนรับทราบถึงความเปนพลเมืองอาเซียนในอนาคต อีก 3 ปขางหนา
อั น ดั บ สุ ด ทาย คื อ ขอที่ 5 นั ก เรี ย นสามารถอธิ บ ายความรู เกี่ ย วกั บ กฎบั ต รอาเซี ย น
มีค วามพรอมรอยละ 50.14 อยู ในระดั บนอย การจั ด การเรี ยนการสอนในโรงเรี ย นคาทอลิก
ควรจั ดการเรีย นการสอนเรื่องประชาคมอาเซียน กฎบัต รอาเซีย น และบูรณาการความรูตาง ๆ
เรื่องอาเซียนลงไปในวิชาที่ทําการเรียนการสอน โดยมีการสรางสื่อสารสนเทศเพื่อใหนักเรียนเกิด
ความสนใจ และสามารถทําใหนักเรียนไดเรียนรูและเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียนไดมากขึ้น
2.2 ยุ ทธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นเขาสู ประชาคมอาเซีย น มีค วามพรอมอยู ในระดั บ
ปานกลาง รอยละ 65.16 เมื่อพิจารณาในแตละมาตรฐาน เรียงลําดับความพรอมไดดังตอไปนี้
2.2.1 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการ
จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมรอยละ
73.97 อยู ในระดั บมาก มี 5 ตั ว บงชี้ ผูบริ หารโรงเรี ยนคาทอลิก เห็น ความสําคั ญของการเขาสู
ประชาคมอาเซี ย น โดยมี ก ารกํ าหนดนโยบาย ในการสรางเจตคติ ที่ ดี แ กครู นั ก เรี ย นใหเกิ ด
ความพรอมในดานความรู เรื่องประชาคมอาเซียน ดานภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใชในประชาคม
อาเซียน การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อัน ดั บ ที่ 1 คื อ ขอที่ 4 มี ก ารสงเสริ ม และพั ฒ นาใหผู เรี ย นมีค วามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง มีความพรอมรอยละ 78.58 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิกสวน
ใหญมีค วามพรอมดานภาษาอังกฤษ เพราะวามีก ารจั ด การเรีย นการสอนใหกั บนัก เรีย น มีศูน ย
ภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในการพูด การฟง การอาน และการเขียนแกนักเรียนอยางตอเนื่อง โดยมี
การสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแกนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน English Camp ใหกับนักเรียน
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ไดมีประสบการณการใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน การเรียนรูคําศัพท การอานหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษแกครู และผูบริหาร เชน ทดสอบ
ความรูทางภาษาอังกฤษ การอบรมเพิ่มเติมความรูแกครู มีการจัดกิจกรรมเปนภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
ทักษะการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนใหกับครู เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ในป พ.ศ.2558
อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 มีการสรางความตระหนักและเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 75.85 อยูในระดับมาก
ผูบริ หารมีก ารกํ าหนดนโยบาย วางแผนในการเตรี ย มนั ก เรีย นใหพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซี ย นในอี ก 3 ปขางหนา การเตรี ย มความพรอมในการกาวสู ประชาคมอาเซี ย นของ
กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 2 เรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให
มีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน ความรูภาษาอังกฤษ
ภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
อันดับสุดทาย คือ ขอ 5 มีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาที่
ใชในประชาคมอาเซี ย นเปนภาษาที่ ส าม มี ค วามพรอมรอยละ 67.59 อยู ในระดั บปานกลาง
ในปจจุบันโรงเรียนคาทอลิกมีการเตรียมความพรอมในภาษาที่สอง คือภาษาอังกฤษ แตเนื่องจาก
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน มีมาตรฐานเรื่องภาษาที่สามที่ใหนักเรียนไดเรียนรูภาษาในประชาคม
อาเซียน ซึ่งตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและชํานาญในภาษาที่สาม ดังนั้น ผูบริหารตองกําหนดนโยบาย
สงเสริมและพัฒนาการใชภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน
2.2.2 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒ นาหลัก สูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มีค วามพรอม
รอยละ 67.15 อยูในระดับปานกลาง มี 5 ตัวบงชี้ โรงเรียนคาทอลิก ดําเนินการเพิ่มสาระการเรียนรู
เกี่ ย วกั บประชาคมอาเซีย นในรายวิ ชาสั งคมศึก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม แตเปนการเตรี ย ม
ความพรอมดานประชาคมอาเซียนในระดับหนึ่ง จึงตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหเกิดการเรียนรูใน
ทุก ดานของการเขาสูประชาคมอาเซีย น การอภิ ปรายผล เรี ย งลําดั บ ที่มีค วามพรอมอับดั บที่ 1
อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อัน ดับที่ 1 คือ ขอที่ 2 มีการบูร ณาการหลัก สูตรความเปนประชาคมอาเซีย นเขาไปใน
กลุมสาระการเรี ย นรู สังคมศึก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ในขอนี้ มี ค วามพรอมรอยละ 76.17
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ซึ่งมีความพรอมในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลอง
กับความเปนประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 73.66 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิกมีการ
เพิ่มเติมความรูเรื่องประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ในวิชาสังคมศึกษา ซึ่งเปนการเริ่มตนเตรียม
ความพรอมในการเขาสู ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง ตองเพิ่ ม เติ ม ความรู ใหกั บ นั ก เรี ย นมากขึ้ น
โดยผูบริ ห ารสงเสริ ม สนั บสนุ น ใหครู ไปศึก ษา อบรมสัมมนาเพิ่มเติ มความรู และเทคนิ ค การ
บูรณาการความรูเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อนํามาถายทอดใหกับนักเรียน
อัน ดับสุด ทาย คื อ ขอ 4 มีการจั ด ทําหลักสูต รภาษาที่ใ ชในประชาคมอาเซียนเปนภาษา
ที่สาม มีความพรอมรอยละ 56.90 อยูในระดับปานกลาง การจัดทําหลักสูตรของโรงเรียนภาษาที่ใช
ในประชาคมอาเซีย นเปนภาษที่สาม ตามยุ ทธศาสตรการผลิต และพัฒ นากํ าลังคนของประเทศ
ในชวงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ในยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรู
ดานการศึก ษาเพื่ ออาชีพ ในขอที่ 3 กลาวไววา พัฒ นาหลั ก สูต รเนนฐานสมรรถนะ หลัก สูต ร
เชิงกวาง (broad based program) และหลักสูตรเฉพาะทาง (specialized training) และควรมีวิชาแกน
(core courses) ไดแก การติ ด ตอสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอั งกฤษ และภาษาตางประเทศที่ มี
นัยสําคัญทางเศรษฐกิจ เชนภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน และใน
ขอที่ 6 ยกระดับความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาตางประเทศ
ที่มีนั ย สํา คั ญ ทางเศรษฐกิ จ เชนภาษาจี น ภาษาญี่ ปุน หรื อภาษาเพื่ อนบานในภู มิภ าคอาเซีย น
ตลอดจนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชงานไดจริง
2.2.3 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีความพรอมรอยละ 63.15
อยูในระดับปานกลาง มี 4 ตัวบงชี้ ในปจจุบันสื่อเทคโนโลยีเรื่องประชาคมอาเซียนที่เปนภาษาไทย
นั้น มีการเผยแพรไมมากเทาที่ควร โรงเรีย นคาทอลิกควรมีมาตรการสงเสริม สรางเครือขายใน
การพัฒนาสื่อเทคโนโลยี ในเรื่องประชาคมอาเซีย นที่เปนภาษาไทย เพื่อสะดวกตอการคนควา
ในเรื่องประชาคมอาเซียนไดมากขึ้น การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับ
ที่ 2 และอันดับสุดทาย
อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 3 มีการสงเสริมใหติดตามรายการโทรทัศนที่แนะนําเกี่ยวกับประชาคม
อาเซียน มีความพรอมรอยละ 67.21 อยูในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ ขอ 2 มีการสงเสริมให
มีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียน ทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดีทัศน และสื่อมัลติมิเดีย
ฒ

อยางหลายหลาย มีค วามพรอม รอยละ 65.50 อยู ในระดั บปานกลาง อัน ดั บสุด ทาย คื อ ขอ 4
มีการประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลนเพื่อพัฒนาผูเรียนและ
การจั ด การเรี ย นรู สู ประชาคมอาเซี ย น มี ค วามพรอมรอยละ 58.97 อยู ในระดั บ ปานกลาง
ในยุทธศาสตรนี้ การสงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย ประสาน
ความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการจัดทําแหลงเรียนรูออนไลน สงเสริมและพัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู ความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อใชสื่อสารสนเทศ เปนแหลง
ความรู เกี่ ย วกั บประชาคมอาเซี ย น และถายทอดความรู ใหแกนั ก เรี ย น เพื่ อเตรี ย มความพรอม
ในการสรางเครือขายประชาคมอาเซียน มีโ ครงการผลิต และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการสรางหนวยงานหรือคณะกรรมการเพื่อดําเนินงานและพัฒนาสื่อ
สารสนเทศเรื่องประชาคมอาเซียน
2.2.4 ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย มีความพรอมรอยละ 56.37 อยูใน
ระดับปานกลาง มี 5 ตัวบงชี้ โรงเรียนคาทอลิกมีการบริหารจัดการโดยใชเครือขาย ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนยังไมมากเทาที่ควร โรงเรียนควรสรางความรวมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน หรือ ความ
รวมมือระหวางประเทศในกลุมประชาคมอาเซีย นเพื่อไปศึกษาดูงาน ใหเกิดความรู ความเขาใจ
ในประเทศสมาชิ ก ในประชาคมอาเซี ย น และนํ า ความรู มาถายทอดใหกั บครู นั ก เรี ย นตอไป
การอภิปรายผล เรียงลําดับที่มีความพรอมอับดับที่ 1 อันดับที่ 2 และอันดับสุดทาย
อันดับที่ 1 คือ ขอที่ 1 มีการสงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาในประชาคมอาเซียน
ในขอนี้มีความพรอมรอยละ 63.39 อยูในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ ขอ 2 มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม ๆ ในเครือขายประชาคม
อาเซียน มีค วามพรอม รอยละ 59.22 อยู ในระดับปานกลาง ผูบริหารกํ าหนดนโยบายการสราง
เครือขายกับโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรวมกันพัฒนา ใหโรงเรียนพรอมในการเขาสู
ประชาคมอาเซีย น โดยการสรางกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู นวั ตกรรมและกิจกรรมใหม ๆ เชน
การจัดอบรมสัมมนา การจัดทําสื่อสารสนเทศ การอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ใชในประชาคมอาเซียน การสรางนวัตกรรมใหม ๆ

ณ

อันดับสุดทาย คือ ขอ 5 มีการจัดใหครูและผูเรียนไดทัศนศึกษาในประเทศที่เปนประชาคม
อาเซียน มีความพรอมรอยละ 49.17 อยูในระดับนอย ผูบริหารจัดโครงการศึกษาดูงานในประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นใหกั บ ครู ผู มีส วนเกี่ ย วของ เพื่อ ศึก ษาวิ ถีชี วิ ต สั ง คมความเปนอยู วั ฒ นธรรม
เศรษฐกิ จ ฯลฯ โดยเก็ บขอมูลสารสนเทศ เพื่อสรางสื่อสารสนเทศ และจัด แสดงใหกับผูบริ หาร
ครู และนั ก เรี ย น หรื อ เชิ ญ ผู เชี่ ย วชาญเรื่ อ งประชาคมอาเซีย น มาบรรยายเพื่ อใหเกิ ด ความรู
ความเขาใจเรื่องประชาคมอาเซียน
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก เปนดานที่เดนที่สุดของ
โรงเรี ย นคาทอลิ ก ดั ง นั้ น โรงเรี ย นคาทอลิ ก ควรพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณการศึ ก ษาคาทอลิ ก ให
เปนภาพลักษณที่โดดเดนของโรงเรียนคาทอลิก เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558
2. การวิ จั ย ครั้ งนี้ ทําใหทราบถึงความพรอมของมาตรฐานและยุ ทธศาสตรในการพัฒ นา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนเรื่องจําเปนและเรงดวนที่ผูบริหารควรนําไปกําหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธของโรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ
และเกิดผลเปนรูปธรรม ในป พ.ศ.2558
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บทที่ 1
บทนํา
ในสังคมโลกปจจุบันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยูทุกวัน มีสิ่งใหม ๆ เกิดขึ้นอยูรอบ ๆ
ตัวเราอยางมากมาย อาทิเชน เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอร ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง มีการพัฒนาดานการศึกษาอยางตอเนื่องดวยเชนกัน และใน
ประเด็นสําคัญที่ทั่วทุกมุมโลกใหความสําคัญก็คือ เรื่องการศึกษา ทุกมุมโลกพยายามเนนย้ําให
ประชาชนในประเทศของตนเองใหมีความสนใจ ใสใจ เอาใจใสเรื่องความรู โดยที่รัฐบาลพยายาม
ผลักดัน สรางโอกาสทางการศึกษาตอประชาชนในประเทศของตนเอง และพยายามคนควาหา
วิธีการใหม ๆ ที่สามารถที่จ ะเรี ยนรู และพัฒนาประชาชน พัฒนาเยาวชนของตนใหมีความรู ที่
หลากหลาย เพื่อนํามาตอยอดในอนาคตตอไป
พระบาทสมเด็ จพระเจาอยูหัว พระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ย วกั บความหมายของ
การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ไวดังนี้ "การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญในการ
พัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานิ ยม และคุณธรรมของบุ คคล เพื่อใหเปน
พลเมือ งดี มีคุณภาพและประสิทธิ ภาพ การพัฒนาประเทศก็ย อมทําไดสะดวกราบรื่น ไดผลที่
แนนอนและรวดเร็ว" เมื่ออานแนวพระราชดํ าริ ใ นขางตนแลว เราจะเห็น ถึงความสําคัญ ของ
การศึกษาไดวา การศึกษาเปนเครื่องมือ พัฒนาความรู พัฒนาความคิด และทัศนคติของเราทุกคน
ทําใหเรามองภาพของสังคม มองภาพของการพัฒนาความรู ความสามารถในการดํารงชีวิต เพื่อทํา
ใหสังคมที่เราอยูนั้น มีความเจริญรุงเรือง อาศัยความรู ความสามารถที่เราไดจากการศึกษานั่นเอง
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ที่ใหความสําคัญ
และเนนใหคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา ตอเนื่อง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต เปน
คนดี มีคุณธรรม และซื่อสัตยสุจริต อยูในสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู สามารถรักษาภูมิ
ปญญาทองถิ่นควบคูไปกับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ดํารงไวซึ่งคุณธรรมและคุณคา
ของสังคมไทยที่มีความสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน อันจะเปนรากฐานของการพัฒนาประเทศ
อยางสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.
1

2550-2554) ที่ยังคงยึดคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา โดยมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญา
นําทางการพัฒนาประเทศ ควบคูไปกับการพัฒนาอยางบูรณาการเปนองครวม โดยมุงพัฒนาคนให
มีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่
เขมแข็ ง พึ่งตนเองได มีค วามมั่น คงในการดํ ารงชีวิ ต อยางมีศัก ดิ์ศรี ภายใตดุ ลยภาพของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10,2549) เราจะเห็นไดวา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) ไดเนนถึงความสําคัญของการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เพื่อเปนคนที่สมบูรณ ทั้ง
ดานคุณธรรม ความรู ที่เรียกกันงาย ๆ วา เปนคนที่สมบูรณแบบ นอกจากนี้ มาตรฐานการศึกษา
คือ ผูเรี ยนไดรับการพัฒ นาใหดีขึ้ น เกงขึ้น และ มีความรั บผิดชอบมากขึ้ น (สํานัก งานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,2547) เราจึงตองมีการพัฒนาคนอยางตอเนื่อง โดยเนน
ความสําคั ญ ไปที่ก ารใหความรู แกนั ก เรี ย น เพื่ อที่พวกเขาจะไดเปนอนาคตของชาติ ไดอยาง
สมบูรณแบบ สอดคลองกับ การจัดการศึกษาของพระศาสนจักรคาทอลิกเห็นดวยอยางเต็มที่วา
การศึกษานั้นตองจัดอยูในอันดับตนๆ ที่สําคัญที่สุดของความจําเปนตางๆ ของชีวิตมนุษย (มิเกล
กาไรซาบาล,2545) เพราะวา การที่จะพัฒ นาคนใหเปนคนที่สมบูร ณไดนั้น ทุก คนยอมตองมี
การศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง และสามารถดํารงชีพอยูได ภายใต คุณธรรม ความรูที่ตนไดเรียนมา
และสามารถแยกแยะไดวา ควรทําสิ่งใดสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด และดังนั้น พระศาสนจักรคาทอลิก เห็น
ถึงความสําคั ญของการจั ด การศึก ษาคาทอลิก ซึ่งมีประวั ติก ารจั ด การศึก ษาคาทอลิกเขามาใน
ประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช โดยคณะมิชชันนารี
คาทอลิกชาวฝรั่งเศสไดดําเนินการกอตั้งโรงเรียนสามเณรในที่ดินพระราชทาน ณ บานปลาเห็ด
ในป พ.ศ. 2208 เปนโรงเรียนสําหรับเด็กชายมีการสอนดานวิชาการและจริยธรรม ในสมัยกรุง
รั ต นโกสิ น ทร มิ ชชัน นารี ค าทอลิก ชาวฝรั่ งเศสไดเปนผูมาบุก เบิก งานดานการศึก ษาอีก ครั้ ง
โรงเรียนคาทอลิกสมัยใหมแหงแรกในยุคปจจุบันคือ โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2428
บริหารงานโดยนักบวชคณะเซนตคาเบรียล นับตั้งแตนั้นเปนตนมาคณะนักบวชคาทอลิกตาง ๆ ที่
อุทิศตนในการใหการศึกษาไดเขามาเปดโรงเรียนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเปนลําดับ เชน อัสสัมชัญ
คอนแวนต บริหารงานโดยนักบวชคณะเซนตปอล เดอ ชารตร เปนตน (สภาการศึกษาคาทอลิก
(ประเทศไทย), 2545 ก, หนา 282-298)
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ความสําคัญของการศึกษาในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนปรากฏรูปธรรมอยางชัดเจน
ในปฏิญญาวาดวยแผนงานสําหรับประชาคมอาเซียน ที่ไดเนนย้ําความสําคัญของการศึกษาซึ่งเปน
กลไกสําคัญในการนําอาเซียนบรรลุวิสัยทัศนอาเซียน 2020 โดยกําหนดใหอาเซียนมีวิสัยทัศนสู
ภายนอก มีสัน ติ สุข และมีก ารเชื่อมโยงเขาดวยกั น ในการเปนหุนสวนในสิ่งแวดลอมของ
ประชาธิปไตยและอยูรวมกันอยางกลมกลืน การพัฒนาที่มีพลวัตร และการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่
ใกลชิดและในสังคมที่เอื้ออาทรที่ระลึกถึงสายสัมพันธแนนแฟนทางประวัติศาสตร ตระหนักถึง
ความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีรวมกันและเชื่อมโยงในอัตลักษณของภูมิภาค
นอกจากนี้ วิสัยทัศนอาเซียน 2020 ไดกลาวถึงความสําคัญของการพัฒนามนุษย โดยให
ประชาชนสามารถเขาถึงโอกาสในการพัฒนาดานตางๆ อาทิ การศึกษา การเรียนรูตลอดชีวิต การ
ฝกอบรม นวัตกรรม การสงเสริมการปองกันคุณภาพการทํางานและการประกอบการ รวมถึงการ
เขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ การวิจัย การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตประเด็น
สําคัญไดแก ความรวมมือทางดานวิชาการและการพัฒนาซึ่งจะชวยสนับสนุนกระบวนการรวมตัว
ของอาเซียน การเสริมสรางขีดความสามารถและการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อลดชองวางการ
พัฒนา ดังนั้น ความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในอาเซียนจึงไดทวีบทบาทมากขึ้นตอ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอาเซียนใหมีความเจริญกาวหนาและแขงขันได
ในระดับสากล โดยเฉพาะอยางยิ่งความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและ
ตอเนื่องในหลากหลายดานที่สงผลใหโลกเขาสูยุคโลกาภิวัตนอันเปนยุค ของสังคมฐานความรู
กลไกความรวมมือดานการศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปนพื้นฐานในการสรางอาเซียนสูการเปนประชาคม
ที่มีความมั่นคงทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพมนุษยเพื่อ
สรางอนาคตที่รุงเรืองของอาเซียน
ความสําคัญของการจัดการศึกษาคาทอลิกเพื่อเตรียมรับการเขาสูประชาคมอาเซียนนั้น
เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง การจัดการศึกษาคาทอลิกตองใหสอดคลองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระบบ
การศึกษาคาทอลิก เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเปนการเตรียมความพรอมให
โรงเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพใหเหมาะสมและพรอมรับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยมีบทบาทในการรับใชสังคมมาเปนเวลาอันยาวนาน
เพื่อที่ จ ะมุ งมั่น ในการศึ ก ษาอบรม พั ฒ นา เยาวชนไทยใหเปนผู ที่มีค วามรู ความพรอมที่จ ะ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางดี และมีประสิทธิภาพ เพียบพรอมดวยคุณธรรม และ จริยธรรม ใน
รัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย พุทธศัก ราช 2550 หมวดที่ 5 แนวนโยบายพื้น ฐานของรั ฐ
มาตราที่ 80 รัฐตองดําเนินการตามแนวนโยบายดานการศึกษาดังตอไปนี้ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดั บและทุก รูปแบบใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม จัดใหมีแผนการศึกษาแหงชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดใหมี
การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
รวมทั้งปลูกฝงใหผูเรียนมีจิตสํานึกของความเปนไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชนสวนรวม
และยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย ทรงเปนประมุ ข
(รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550,2550) เราจะเห็นไดวา การพัฒนาการศึกษา
ตองพัฒนาอยางมีคุณภาพ และมีระบบ มาตรฐาน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล
สูงสุดตอเยาวชนของชาติ
ในโรงเรียนคาทอลิกตาง ๆ สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิก ไดชี้แนะตอทุกทานที่มี
หนาที่รับผิดชอบตอการศึกษา ไมวาจะเปนผูปกครอง ครู คนหนุมสาว ตลอดจนเจาหนาที่ของ
โรงเรีย น ใหชวยกั นรวบรวมทรัพยากรและวิ ธีการเทาที่จะมี เพื่อชวยกั นใหโรงเรี ยนคาทอลิก
สามารถใหการรับใชอยางมีผลแทจริงในการสรางพลเมืองที่ดีและในการแพรธรรม (อัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก,2551) พระศาสนจักรคาทอลิกมีความหวงใยเยาวชนทุกคนที่เขามาศึกษาใน
โรงเรีย นคาทอลิก และพระศาสนาจั กรยังพยายามเนนย้ํ าใหผูที่เกี่ย วของใหความใสใจ สนใจ
เยาวชนทุกคนที่เขามาศึกษา เพื่อเยาวชนเหลานั้นจะสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหมีมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน และในสังคมที่ตนเองอยูดวย
นอกจากนี้ “โรงเรียนคาทอลิกเปนองคประกอบสวนหนึ่งแหงพันธกิจการไถกูของพระ
ศาสนจักร โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ โดยระลึกวา การพัฒนาจิตสํานึกดาน
จิ ต วิ ท ยาและจริ ย ธรรมของมนุ ษ ยที่ต องเกิ ด ขึ้ น ควบคู กั น ไปนั้ น เปนสิ่ง ที่พ ระคริ สตเจาทรง
เรียกรองใหตองเปนเงื่อนไขแรกกอนที่จะสามารถรับพระพรแหงความจริงและพระหรรษทาน
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พระศาสนจั ก รทําหนาที่ข องตนโดยการสนั บ สนุ น บรรดาบุต รแหงตนใหมีค วามตื่ น ตั ว และ
ตระหนักอยางเต็มที่ถึงการเกิดใหมของพวกเขาสูชีวิตใหม เมื่อใดที่พระวรสารของพระคริสตเจา
หยั่งรากลึกลงไปในสติปญญาและชีวิตของสัตบุรุษ เมื่อนั้นแหละโรงเรียนคาทอลิกจึงจะพบคํา
จํากัดความในความหมายของตนซึ่งไปไดดวยดีกับสภาพการณวัฒนธรรมแหงกาลเวลาปจจุบัน
(อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก,2551)” พระศาสนจักรไดเนนย้ําวา ภารกิจของโรงเรียนคาทอลิกคือ
การพัฒนาบุคคลที่เขามาศึกษาใหมีความพรอมทางดานจริยธรรม คุณธรรม ที่ตองปลูกฝงลงไป
ใหกับผูที่มาเรียน ไมใชแตเพียงความรูอยางเดียวเทานั้น แตตองเพียบพรอมไปในทุก ๆ ดาน โดย
อาศัย พระวรสารของพระคริ สตเจาเปนหลักเกณฑในการดํ าเนิน การปฏิบัติ โดยในประเด็ น นี้
โรงเรียนคาทอลิกจะตองมีการเตรียมความพรอมทั้งในดานวิชาการ อาคารสถานที่ บุคลากร โดยมี
การจัดเตรียมใหการอบรม พัฒนาทักษะตาง ๆ แกบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของตั้งแตผูบริหาร จนถึง
บุคลากรทุกฝายในโรงเรียนคาทอลิกดวย
ในโรงเรี ย นคาทอลิก นอกจากจะเนนเรื่ องวิ ชาการ หลักสูต ร ความพรอมดานอาคาร
สถานที่แลว สิ่งที่สําคัญประเด็นหนึ่งก็คือ เรื่องคุณธรรม จริยธรรม พระศาสนจักรคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ไดกําหนดนโยบายปฏิบัติ ขอที่ 6 ที่วา “ดําเนินการใหสถานศึกษาเปนสนามแหงการ
แพรธรรมมากขึ้นโดยใหการอบรมและฟนฟูชีวิตนักเรียน เยาวชน และบุคคลที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสตเจาเพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการ ที่สงเสริมศักดิ์ศรี
มนุ ษย สรางคุณ ธรรม จริย ธรรมและสัน ติใ นสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ใหโอกาสแก
นักเรียนคาทอลิกและผูยากไร อีกทั้งเนนการมีสวนรวมระหวางบาน วัด สถานศึกษาและชุมชน
เพื่อใหทุกสถาบันและองคกรไดเปนสนามแพรธรรมอยางแทจริง” โรงเรียนคาทอลิกซึ่งเนนการ
พัฒนาคนทั้งครบ จึงมีจิตตาภิบาลซึ่งหมายถึงบุคคลที่ทําหนาที่เอาใจใสตอคุณคาชีวิตของ บุคคล
และกลุมบุคคลในความรับผิดชอบ ซึ่งหมายถึง ผูบริหาร ครูและนักเรียนทุกคนในสถานศึกษา
จิตตาภิบาลในโรงเรียนคาทอลิก มีหนาที่
1) เนนความสําคัญของครู เปนความสําคัญลําดับแรกในการจัดการศึกษา
2) ใหความสําคัญกับการศึกษาดานจิตใจและอภิบาลเอาใจใสนักเรียน การปฏิบัติศาสนกิจ
และหนาที่ตามขอกําหนดของศาสนาเพื่อเปนศาสนิกชนที่ดี ในขณะที่ตระหนักดีวาผูบริหารตอง
เปนแบบอยางที่ดีแกครูและนักเรียนดวย
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3) เนนการอภิบาลโดยใหความสําคัญตอการจัดบรรยากาศของโรงเรียน เพื่อสงเสริมการ
เรียนรู และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
4) สงเสริมและอภิบาลเอาใจใสตอชีวิต ปลูกฝงคานิยมที่ดีแหงการรับใช และการบําเพ็ญ
ประโยชน ในการดําเนินชีวิตประจําวัน เพื่อเปนสมาชิกของสังคมและพลเมืองที่ดีของประเทศ
5) สงเสริมการทํางานรวมกับผูอื่น เนนความรับผิดชอบตอหนาที่ และมีความสัมพันธที่ดี
ตอกัน แมจะนับถือศาสนาหรือมีบุคลิกลักษณะวัฒนธรรมตางกัน บนพื้นฐานของคุณภาพและ
จิ ต ใจดี งาม (ฝายการศึ ก ษาอัค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ,2545,หนา 20 - 31) เราจะเห็ น ไดวา
ความสําคัญของการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมลงไปในการสอนในโรงเรียนคาทอลิก จะชวย
ใหมีการพัฒนาของนักเรียนในโรงเรียนใหมีความรู และสามารถฝกฝนตนเองใหเปนบุคคลที่มี
คุณธรรมและจริยธรรมได นอกจากนี้ ในโรงเรียนคาทอลิกตองปลูกฝง และสงเสริมใหทั้งผูที่ได
เรียนในโรงเรียนคาทอลิก และผูที่ไดสัมผัสโรงเรียนคาทอลิก ไมวาจะเปนผูปกครอง บุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งผูที่มีโอกาสมาเยี่ยมชมโรงเรียนไดเห็นถึงการใสใจ เอาใจใสคุณคาทางดาน
คุณธรรม จริยธรรม เพื่อวารับรูถึงคุณคาความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมที่ไดปลูกฝงใน
โรงเรียนคาทอลิกดวย
ในการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน ซึ่งประกอบดวย 10
ประเทศ ไดแก ไทย,สิงคโปร,อินโดนี เซีย,มาเลเซีย ,ฟลิปปนส,บรูไน,เวีย ดนาม,ลาว,พมา และ
กัมพูชา มีค วามตระหนั ก ถึงความสําคั ญ ในการรวมตั ว กั น เพื่อสรางความแข็ งแกรงทางดาน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการศึกษา เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในการอยูในสังคมโลก ดังนั้น
โรงเรียนคาทอลิกถือเปนจุดหนึ่ งที่มีสวนรวมในการปรับเปลี่ยนของประเทศอาเซีย น และตอง
เตรี ย มความพรอม ตรวจสอบโรงเรี ย นคาทอลิก ของเราวา มีค วามพรอมหรื อไมในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน และยังตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดานใด เพื่อใหเหมาะสมที่สุด ดังนั้น ผูวิจัยคิด
วา เปนเรื่ อ งที่ มี ค วามสํ า คั ญ อยางยิ่ ง และเปนเรื่ อ งจํ า เปนที่ จ ะตองคนหาเพื่ อ กอใหเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหไดมากที่สุดกอน ป 2558
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ปญหาของการวิจัย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ นายชินวรณ บุณยเกียรติ กลาวในโครงการเสวนา
เรื่อง "ทิศทางการศึกษาไทยกับการกาวสูประชาคมอาเซียน" จัดโดย สมาคมศิษยเกาโรงเรีย น
ยานนาเวศวิ ท ยาคมและโรงเรี ย นยานนาเวศวิ ท ยาคม เมื่ อ วั น ที่ ๑๘ มี น าคม ๒๕๕๔ วา
กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายพัฒนาการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศใหเปนไปอยาง
มีคุณภาพ กระจายโอกาสอยางทั่วถึงและเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้ง
สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ตลอดจนสามารถกาวทันและแขงขัน กับนานาชาติได
โดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งในความเปนจริงประเทศไทยเปนผูริเริ่มกอตั้งอาเซียน
โดยมี ๓ เสาหลัก ไดแก ความรวมมือทางดานเศรษฐกิจ ความรวมมือ ทางการเมืองและความ
มั่นคง และความรวมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความรวมมือทางสังคมมีความกาวหนา
มากที่สุด โดย กระทรวงศึกษาธิการไดเตรียมความพรอมดานการศึกษาเพื่อการเขาสูประชาคม
อาเซียน ดังนี้
จัดใหมีหลั กสูตรอาเซียนศึก ษา เพื่อใหคนไทยเขาใจอาเซีย น เขาใจการอยู รวมกั นกั บ
ประเทศเพื่อนบาน ที่มีวัฒนธรรมการกิน การอยู การดําเนินชีวิตที่คลายคลึงกัน จึงจําเปนที่จะตอง
ทําความรูจักประเทศเพื่อนบาน ไมวาจะเปน จีน พมา ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เปนตน ซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการ จะสรางหลักสูตรที่สามารถสรางความเขาใจที่ถูกตองภายใตการรวมตัวเปน
ประชาคมเดียวกันของคนจํานวนกวา ๖๐๐ ลานคน โดยจะเริ่มดําเนินการในปการศึกษา ๒๕๕๔
เปนตนไป
สงเสริมการแลกเปลี่ยนในทุกระดับ ตั้งแตระดับรัฐมนตรี ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร ครู
และนักเรียน ซึ่งขณะนี้ประเทศจีนมีความประสงคจะสงครูมาสอนในโรงเรียนไทยเปนจํานวน
มาก
การแลกเปลี่ย น ICT ซึ่งเปนเรื่ องที่สําคัญมาก เพราะจะตองเชื่อมโยงภายในประชาคม
อาเซียนกันได ซึ่งไดมีการจัดตั้ง ASEAN University และ Cyber University เพื่อ การเชื่อมโยง
นอกจากนี้ยังไดเตรียมการเพื่อใหมีการรับรองคุณวุฒิการศึกษาระหวางกัน เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกั บผูเรี ยน ซึ่งขณะนี้ ไทย-จี น และไทย-มาเลเซีย สามารถรั บรองคุ ณวุ ฒิ ไดแลว แตสําหรั บ
ฟลิปปนสยังไมสามารถรับรองได
การใชภาษาอั ง กฤษเปนภาษากลางของประชาคมอาเซีย น กระทรวงศึก ษาธิก ารได
ตั้งเปาหมายใหนั กเรี ยนที่จ บชั้น ป.๖ สามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษได เพื่อรองรั บการเขาสู
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ประชาคมอาเซียน รวมทั้งจะตองใชภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรูจากอินเทอรเน็ต และสื่อ
การเรียนรูที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยไดเรงผลักดันและดําเนินการในหลายดาน เชน
๑) สรางศูนยอํานวยการเพื่อใหครูเจาของภาษามาสอน ครูเกษียณอายุกอนกําหนด และ
ครูอาสาสมัครจากประเทศสหรั ฐอเมริก า อังกฤษ จีน และฟลิปปนส มาสอนภาษาในโรงเรีย น
เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรู
๒) พัฒนาการเรียนการสอนแบบ English for Integrated Studies (EIS) จะ มีการบูรณา
การการสอนภาษาอังกฤษในวิ ชาวิ ทยาศาสตรและคณิ ต ศาสตร ซึ่งสํานั ก งานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน (สพฐ.) ไดจั ด ตั้ งงบประมาณเพื่ อใหครู ที่จ ะสอนวิ ชาเหลานี้ ไดฝกใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารระหวางกัน นักเรียนก็สามารถเชื่อมโยงและพูดคุยกับเพื่อนตางชาติใน
ประชาคมอาเซียนได
๓) พัฒนาหองเรียนแหงอนาคต (The Global Class) ซึ่งเปน หองเรียนอิเล็กทรอนิกสที่
สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย เชน การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ การสอนภาษาอังกฤษของสถาบันกวดวิชาที่มีชื่อเสียงและเปนที่
นิยม โดยครูจะเปนผูควบคุมการสอนและทดสอบความเขาใจของนักเรียน หากตองการจะใหสอน
ซ้ําในชวงใด ก็สามารถทําไดทันที ซึ่งจะเริ่มดําเนินการในโรงเรียนสูมาตรฐานสากล โรงเรียนดี
ประจําอําเภอ และลงไปสูโรงเรียนดีประจําตําบล
๔) การอบรมภาษาอังกฤษใหกับครู เพื่อใหครูยุคใหมสามารถสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ
และใช ICT ได ซึ่งในยุคปจจุบันระบบการศึกษาตองรองรับความกาวหนาของเทคโนโลยีและครู
จะตองเทาทันตอเทคโนโลยีดวย
ในเรื่องตาง ๆ ที่นายชินวรณ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาวใน
ขางตนนั้น ในโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยตองยอมรับวา ยังไมมีความพรอมเทาที่ควร ไมวา
จะเปนดานเทคโนโลยีตาง ๆ ความรูทางดานภาษาอังกฤษ การจัดหลักสูตรใหสอดคลองกับการ
เตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน การพัฒนาหองเรียน ฯลฯ ในการทําวิจัยในเรื่องนี้ ผูวิจัยคิดวา จะ
เปนการเตรียมความพรอมใหกับโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย จะไดตรวจสอบความพรอมทั้ง
จุดเดน และจุดดอย ในโรงเรียนของเรา เพื่อวาจะไดนําจุดดอยที่ยังไมพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซี ย นมาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง และสามารถปรั บ เปลี่ ย นไดทั น ทวงที และเตรี ย มรั บ กั บ ความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตไดตอไป
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วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก ในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
ขอคําถามของการวิจัย
1) โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยมีความพรอมอยูในระดับใด ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน
2) โรงเรียนคาทอลิกมีความพรอมอยูในระดับใด ตามมาตรฐานและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาโรงเรียนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตของเนื้ อหา การศึก ษาวิจั ย ครั้งนี้ เปนการวิ เคราะหความพรอมของโรงเรี ย น
คาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยพิจารณา
1. งานวิจัยเรื่อง การพัฒนามาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียน สูประชาคม
อาเซียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซีย น จํานวน 3 มาตรฐาน 39
ตัวบงชี้
1.1.1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน 19 ตัวบงชี้
1.1.2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา 16 ตัวบงชี้
1.1.3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู 4 ตัวบงชี้
1.2 ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน จํานวน 4 ยุทธศาสตร 19
ยุทธศาสตรยอย
1.2.1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มี 5 ยุทธศาสตรยอย
1.2.2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจั ด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มี 5 ยุทธศาสตรยอย
1.2.3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย มี 5 ยุทธศาสตรยอย
1.2.4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มี 4 ยุทธศาสตรยอย
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2. แนวทางการจัด การศึ ก ษาของโรงเรีย นตามอั ต ลั ก ษณการศึ ก ษาคาทอลิ ก จํานวน 1
มาตรฐาน 9 ตัวบงชี้

ขอบเขตประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10
สัง ฆมณฑล ประกอบดวย อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ,อั ค รสั ง ฆมณฑลทาแร-หนองแสง ,
สังฆมณฑลจั น ทบุ รี ,สัง ฆมณฑลเชีย งใหม,สัง ฆมณฑลอุบลราชธานี ,สั งฆมณฑลอุ ด รธานี ,
สั ง ฆมณฑลนครสวรรค,สั ง ฆมณฑลสุ ร าษฎรธานี , สั ง ฆมณฑลราชบุ รี แ ละสั ง ฆมณฑล
นครราชสีมา ,โรงเรี ยนที่ดําเนินการโดยคณะนักบวช และ โรงเรียนที่ดํ าเนินการโดยฆราวาส
รวมจํานวน 291 โรงเรียน
การกําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซีและมอรแกน
(Krejcie and Morgan) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2540) จากโรงเรียนในเครือคาทอลิกของสังฆมณฑล ,
โรงเรียนที่ดําเนินการโดยคณะนักบวช และ โรงเรียนที่ดําเนินการโดยฆราวาส ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น
291 โรงเรียน ไดกลุมตัวอยาง 165 โรงเรียน แลวใชวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling)
ผูใหขอมูลของแตละสถานศึก ษาที่เปนกลุมตั ว อยาง คื อ ผูบริ หารโรงเรี ย น จํ านวน 1 คน ครู
หัว หนาฝายวิ ชาการ จํ านวน 1 คน ครู ผูสอนในระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6 จํ านวน 1 คน
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 686 คน
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พื้นที่
กรุงเทพ
ราชบุรี
จันทบุรี
เชียงใหม
ทาแร - หนองแสง
นครราชสีมา
นครสวรรค
สุราษฎรธานี
อุดรธานี
อุบลราชธานี
รวม

สังฆมณฑล
35
17
14
7
7
10
8
8
12
10
128

กลุมตัวอยาง
28
10
10
5
5
5
5
5
7
6
86

นักบวช
29
4
13
5
6
1
7
14
9
6
94

กลุมตัวอยาง
15
2
7
2
2
1
3
7
5
3
47

ฆราวาส
55
2
7
2
-2
1
---69

กลุมตัวอยาง
25
1
3
1
-1
1
---32

รวมโรงเรียน
119
23
34
14
13
13
16
22
21
16
291

รวมกลุมตัวอยาง
68
13
20
8
7
7
9
12
12
9
165

ขอบเขตดานพื้นที่ ไดแก โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล
ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลจันทบุรี
สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุด รธานี สังฆมณฑลนครสวรรค
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา โรงเรียนที่ดําเนินการ
โดยคณะนักบวช และโรงเรียนที่ดําเนินการโดยฆราวาส
ขอบเขตดานระยะเวลา ไดแก ชวงระยะเวลาที่ทําการวิจัย ซึ่งผูวิจัยมีระยะเวลาศึกษาเก็บ
ขอมูลตางๆ ชวงตั้งแตเดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555
ขอบเขตเนื้อหา เนื้อหาในการทําวิจัย สามารถแบงประเด็นของเนื้อหาไดดังนี้
1. ประชาคมอาเซียน
2. การศึกษา กลไกการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
3. การบริหารงานตามนโยบายของการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1) เพื่อทราบวา โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยมีความพรอมอยูในระดับใด ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน
2) เพื่อ ทราบวา โรงเรี ย นคาทอลิก มีค วามพรอมอยู ในระดั บ ใด ตามมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

12

นิยามศัพทเฉพาะ
1. โรงเรี ย นคาทอลิ ก หมายถึ ง โรงเรี ย นในเครื อ คาทอลิ ก ในประเทศไทยทั้ ง 10
สั ง ฆมณฑล ประกอบดวย อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ,อั ค รสั ง ฆมณฑลทาแร-หนองแสง,
สังฆมณฑลจันทบุรี ,สังฆมณฑลเชียงใหม,สังฆมณฑลอุบลราชธานี,สังฆมณฑลอุดรธานี,สังฆ
มณฑลนครสวรรค,สังฆมณฑลสุราษฎรธานี,สังฆมณฑลราชบุรี และสังฆมณฑลนครราชสีมา
และ โรงเรียนในเครือของคณะนักบวช
2. การบริหารงานในโรงเรียนคาทอลิก หมายถึง การบริหารงานในฝายงานในโรงเรียน
คาทอลิก ของโรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทย ประกอบดวย โรงเรี ยนที่ดํ าเนิ นการ
โดยสังฆมณฑล 10 สังฆมณฑล ประกอบดวย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ,อัครสังฆมณฑลทาแรหนองแสง ,สังฆมณฑลจั นทบุรี ,สังฆมณฑลเชีย งใหม,สังฆมณฑลอุบลราชธานี,สังฆมณฑล
อุดรธานี,สังฆมณฑลนครสวรรค,สังฆมณฑลสุราษฎรธานี,สังฆมณฑลราชบุรีและสังฆมณฑล
นครราชสีมา ,โรงเรียนที่ดําเนินการโดยคณะนักบวช และโรงเรียนที่ดําเนินการโดยฆราวาส
3. ประชาคมอาเซียน หมายถึง ประชาคมอาเซียนถือกํ าเนิ ดขึ้น อยางเปนทางการเมื่อ
เดือนตุลาคม 2546 จากการที่ผูนําอาเซียนไดรวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน
ที่เรียกวา “ขอตกลงบาหลี 2” เพื่อเห็นชอบใหจัดตั้งประชาคมอาเซียน ภายในป 2563 แตตอมาได
ตกลงรนระยะเวลาจัดตั้งใหเสร็จในป 2558 โดย ประกอบดวย 10 ประเทศ ไดแก ไทย,สิงคโปร,
อิน โดนี เซีย ,มาเลเซีย ,ฟลิปปนส,บรู ไน,เวี ย ดนาม,ลาว,พมา และ กั มพูชามีประชากรรวมกั น
ประมาณ 570 ลานคน ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 ประชาคมยอย 1) ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน 2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน
4. มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ขอกําหนดในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อ
เปนเกณฑในการกํากับ ดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา โดยใชเปนกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานของสถานศึกษา ใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลความสําเร็จที่ตั้งไว
5. ยุทธศาสตรการศึกษา หมายถึง การกําหนดทิศทาง เปาหมายคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา โดยกําหนด แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ในการบริหารจัดการศึกษา เพื่อใหบรรลุผล
สําเร็จตามเปาหมายที่ตั้งไว
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ขอบเขตดานระยะเวลาดําเนินงาน
งานวิจัยนี้ใชระยะเวลาในการดําเนิน งานทั้งสิ้น 11 เดือน ตั้งแตเดือนตุลาคม 2554 ถึง
เดือน สิงหาคม 2555 โดยมีแผนดําเนินงานตลอดโครงการ ดังนี้
เดือนที่ 1 – 2 (ตุลาคม - พฤศจิกายน)
พัฒนาโครงการวิจัย เสนอผูทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจทานและแกไข
รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งทําเครื่องมือ
ประเมินและตัวชี้วัดที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน
เดือนที่ 3 – 4 (ธันวาคม - มกราคม)
จัดสัมมนาเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียน (Focus Group) โดยเชิญผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญ มาใหคําแนะนํา
สังเคราะหตัวบงชี้ดานการเขาสูประชาคมอาเซียน
พัฒนาตัวบงชี้ดานการเขาสูประชาคมอาเซียน
สรางเครื่องมือในการทําวิจัย (แบบสอบถาม)
เดือนที่ 5 – 6 (กุมภาพันธ - มีนาคม)
นําเครื่องมือในการทําวิจั ย (แบบสอบถาม) ใหผูเชี่ยวชาญไดตรวจสอบ และ
แกไข
เดือนที่ 7 – 8 (เมษายน - พฤษภาคม)
นําเครื่องมือในการทําวิจัย (แบบสอบถาม) แจกตามโรงเรียนในกลุมตัวอยาง
เดือนที่ 9 – 11 (มิถุนายน - สิงหาคม)
วิเคราะหผล ประเมินผล สรุปผล เขียนรายงานการวิจัยและนําเสนอผลงาน
ผลงานนําสง

วันที่ 31 สิงหาคม 2555
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งบประมาณ

200,000.-

(สองแสนบาทถวน)
รายการ

งบประมาณ

1.หมวดคาตอบแทน
1.1 คาตอบแทนคณะกรรมการในการประชุม
(คาน้ํามัน) ( 11 คน × 3 ครั้ง × 1,000 บาท)

33,000.-

1.2 คาตอบแทนนักวิจยั ผูชวย ( 2 คน × 5 เดือน × 2,000 บาท)

20,000.-

รวม หมวดคาตอบแทน

53,000.-

2. หมวดคาใชสอย
5,000.-

2.1 คาสํารวจขอมูลเบื้องตน
2.2 คาแปลเอกสารตางประเทศ

15,000.-

2.3 คาเครื่องมือการประเมิน (แบบสอบถาม) ( 660 ฉบับ × 25 บาท)

16,500.-

2.4 คาจางวิเคราะหขอมูล

10,000.-

2.5 คาจัดพิมพตนฉบับ ( 200 หนา × 25 บาท)

5,000.-

2.6 คาถายเอกสารงานวิจยั ( 10 เลม × 200 บาท)

2,000.-

2.7 คาเขาเลมงานวิจัย ( 10 เลม × 200 บาท)

2,000.-

2.8 คาจัดสัมมนาดานการเขาสูประชาคมอาเซียน

60,000.-

2.9 คาจัดสงงานแบบสอบถามไปตามโรงเรียนตาง ๆ
9,900.-

(165 โรงเรียน × 60 บาท)
รวม หมวดคาใชสอย

125,400.-

3. หมวดคาวัสดุ
3.1 คาวัสดุสํานักงาน

10,000.-

3.2 คาวัสดุคอมพิวเตอร

10,000.1,600.-

3.3 อื่น ๆ
รวม หมวดคาวัสดุ
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21,600.-

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียน
คาทอลิก ในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
โดยการคนควาเอกสาร ตํารา วารสาร เว็บไซต คูมือตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย อันมีสาระสําคัญ
ซึ่ง ประกอบดวย ประชาคมอาเซี ย น, แนวทางการจั ด การเรี ย นรู สู ประชาคมอาเซี ย น ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้
ประชาคมอาเซียน
"ประชาคมอาเซีย น" (ASEAN Community) เกิ ด จากสมาคมแหงประชาชาติ เ อเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) หรือ "อาเซียน" โดย
อาเซีย นเดิม ไดถือกําเนิ ดจากการประกาศ "ปฏิญญากรุงเทพฯ" (Bangkok Declaration) โดยมี
ประเทศสมาชิกเมื่อเริ่มกอตั้งรวม 5 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย ไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ
สิงคโปร เมื่อป 2510 เพื่อ สงเสริ มความรวมมือและชวยเหลือซึ่งกั นและกั นในทางเศรษฐกิ จ
สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และ การบริหาร
ชวงกอตั้งอาเซียนไดผานการพัฒนาหลายดาน มีการประกาศปฏิญญาอีกหลายฉบับ เพื่อ
ขยายความรวมมือใหใกลชิดและหลากหลายในหลายเรื่องไดแกปฏิญญาวาดวยเขตแหงสันติภาพ
และความเปนกลาง (Declaration on the Zone of Peace, Freedom and Neutrality) ในป 2514
ปฏิญญาสมานฉั น ทอาเซียน (Declaration of ASEAN Concord) ซึ่งมีการตกลงกอตั้ งสํานั ก
เลขาธิการอาเซียนขึ้นที่ กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย สนธิสัญญาไมตรีและความรวมมือใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia) หรือ TAC ซึ่ง
กําหนดหลักการในการดําเนิน ความสัมพันธในภูมิภาคของอาเซียนชวงหลังสงครามเย็นสิ้นสุดลง
อาเซียนไดขยายวงสัมพันธภาพออกไปสูประเทศโดยรอบที่เคยอยูในคายคอมมิวนิสตมากอน และ
เพิ่มสมาชิกขึ้นเปน 10 ประเทศ โดยเวียดนาม ไดเขาเปนสมาชิกเมื่อป 2538 ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนลาว และพมา ในป 2540 และ กัมพูชาไดเปนสมาชิกรายที่ 10ซึ่งเปนรายสุดทายที่เขา
รวมในอาเซีย น เมื่อป 2542เมื่ อเดื อนธัน วาคม 2540 ผูนํ าอาเซียนไดรั บรองเอกสาร "วิสัยทัศน
อาเซี ย น 2020" กํ า หนดเปาหมายหลั ก 4 ประการ เพื่ อมุ งพั ฒ นาอาเซี ย นไปสู "ประชาคม
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อาเซี ย น" (ASEAN Community)ใหเปนผลสํ า เร็ จ ภายในป 2563 (ค.ศ. 2020) ซึ่ ง จะ
ประกอบดวย "เสาประชาคมหลักรวม 3 เสา" ไดแก ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิ จอาเซียน และ ประชาคมสังคม-วัฒ นธรรมอาเซียน รวมทั้งจั ดโครงสรางองคกรของ
อาเซียน รองรับภารกิ จและพันธกิจ รวมทั้งแปลงสภาพอาเซียนจากองคกรที่มีการรวมตั วหรื อ
รวมมือกันแบบหลวมๆเพื่อสรางและพัฒนามาสูสภาพการเปน "นิติบุคคล" ซึ่งเปนที่มาของการนํา
หลักการนี้ไปรางเปน"กฎบัตรอาเซียน" ซึ่งทําหนาที่เปน "ธรรมนูญ" การบริหารปกครองกลุม
ประเทศอาเซีย นทั้ง 10 ประเทศซึ่งผนึ กกํ าลังเปนหนึ่ งเดีย วกั น ดั งปรากฏตามสโลแกนที่ว า
"สิบชาติ หนึ่งอาเซียน" (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)
จุดเริ่มตนที่เปนรูปธรรมไดสรางความ เปน "ประชาคมอาเซียน" เกิดขึ้นภายหลังจากการ
ประชุมอาเซียนซัมมิท ครั้งที่ 14 โดยการประกาศใช "กฎบัตรอาเซียน" (ASEAN Charter) จะมีวิถี
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญและสําคัญ คือเปนการปรับองคกรในการทํางานแบบ การรวมกลุมที่มี"
กฎ" เปนฐานที่สําคัญ (Rule-Based) สมาชิกทั้ง 10 ประเทศจะตองปฏิบัติตามพันธะขอตกลง มีการ
กําหนด"กลไกระงับขอพิพาท" พรอมกับสราง "อาเซียน" ใหมีสถานะเปน "นิติบุคคล" มีการปรับ
ใหเปนองคกรที่มี"ประชาชน" เปนศูนยกลาง ทําใหเกิดประสิทธิภาพของการรวมกลุมมากขึ้น ทํา
ใหเกิ ด "กระบวนการตั ดสิน ใจ"จาก การประชุมระดั บผูนํา ซึ่งจะปรากฏเปน คณะมนตรี หรื อ
(Councils) ของอาเซียนขึ้นทําหนาที่เปน 3 เสาหลัก ไดแก เสาหลักทางดานการเมืองและความ
มั่น คง เศรษฐกิ จ สังคม และวั ฒนธรรมมีการเพิ่มอํานาจ "สํานั กเลขาธิก าร"(Secretariat) และ
ผูดํารงตํ าแหนงเลขาธิก าร (Secretary General) นอกจากนี้ ประชาคมอาเซียนยังมีการจัด สรร
งบประมาณที่เพีย งพอ และลดชองวางระหวางสมาชิก ของอาเซีย นลงวั ต ถุประสงคที่ปรากฏ
ใน "กฎบัตร" แยกตามเสาหลักที่สําคัญทั้ง 3 เสา อาจสรุปใหเห็นเปนสังเขป ดังนี้
1. การเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงคที่จะทําใหประเทศในภูมิภาคอยูอยาง
สัน ติ สุข โดยการแกไขปญหาในภู มิภ าคโดยสัน ติ วิ ธีและยึ ด มั่ น ในหลัก ความมั่น คงรอบดาน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะ
ใชขอตกลงและกลไกของอาเซียนที่มีอยูแลวในการเพิ่มศักยภาพในการแกไข
ปญหาขอพิพาทภายในภูมิภาค รวมทั้งการเผชิญหนากับภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน การกอการ
รายการลักลอบคายาเสพติด การคามนุษ ย อาชญากรรมขามชาติอื่น ๆ และการขจัด อาวุ ธที่มี
อานุภาพทําลายลางสูง
ริเริ่มกลไกใหมๆ ในการเสริมสรางความมั่นคงและกําหนดรูปแบบใหมสําหรับ
ความรวมมือดานนี้ ซึ่งรวมถึงการกําหนดมาตรฐานการปองกันการเกิดขอพิพาท การแกไขขอ
พิพาท และการสรางเสริมสันติภาพภายหลังการยุติขอพิพาท
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สงเสริมความรวมมือทางทะเล ทั้งนี้ ความรวมมือขางตนจะไมกระทบตอความ
เปนอิสระของประเทศสมาชิกในการดําเนินนโยบายการตางประเทศและความรวมมือทางทหาร
กับประเทศนอกภูมิภาค และไมนําไปสูการสรางพันธมิตรทางการทหาร
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพื่อทําใหภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมี
ความมั่นคง มั่งคั่งและสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได โดย
มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางสังคมภายในป 2558
ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single marketand production
base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหมๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยูแลว
ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวางการพัฒนา
และชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซีย น (4) สงเสริ ม
ความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัย
และภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความรวมมือดานกฎหมาย
การเกษตร พลังงาน การทองเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับการศึกษาและการ
พัฒนาฝมือแรงงาน
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน มีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม
ของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความรวมมือ
ในหลายสาขาเชน ความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความ
ยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชนเปนตน เปน
กลไกสําคัญเพื่อการบรรลุจุดมุงหมาย
ของประชาคมนี้ และรองรับการเปนประชาคมซึ่งเนนใน 4 ดาน ไดแก
การสรางประชาคมแหงสังคมที่เอื้ออาทร
แกไขผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการจัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง
สงเสริ ม ความเขาใจระหวางประชาชนในระดั บ รากหญา การเรี ย นรู
ประวั ติ ศาสตรและวั ฒ นธรรม รวมทั้งการรั บรู ขาวสารซึ่งเปนรากฐานที่จ ะนํ าไปสูการเปน
ประชาคมอาเซียน
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วิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 (ASEAN Vision 2020)
การที่อาเซียนตองเผชิญกับความทาทายใหม ๆ และสภาวการณเปลี่ยนแปลงไปทั้งในดาน
สังคม เศรษฐกิ จ และการเมือง อาเซียนจึ งตองปรั บตั ว เพื่อใหสอดคลองกั บสถานการณทั้งใน
ปจจุบันและในอนาคต ซึ่งการพัฒนาที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ดาน ไดแก การลงนาม
ในเอาสารวิสัยทัศนอาเซียน ค.ศ.2020 (ASEAN Vision 2020) ในการประชุมอยางไมเปนทางการ
ของผูนํ ารัฐบาลอาเซียนเมื่อเดือนธัน วาคม 2540 ณ กรุ งกั ว ลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย ที่ได
กําหนดทิศทางแลเปาหมายของการดําเนินการความรวมมือในอาเซียนดานการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งความรวมมือกับภายนอกภูมิภาค โดยตั้งเปาหมายวาภายในป พ.ศ.2563 อาเซียนจะ
เปนวงสมานฉันทแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (A Concert of Southeast Asian Nations) หุนสวน
เพื่อการพัฒนาอยางมีพลวัต (A Partnership in Dynamic Development) ชุมชนแหงสังคมเอื้ออาทร
(A Community of Caring Societies) และมุงปฏิสัมพัน ธกับภายนอก (An Outward-Looking
ASEAN)
กฎบัตรอาเซียน
พัฒนาการความรวมมือของอาเซียน ในชวงแรกๆ หลังการกอตั้งเนนความรวมมือดาน
การเมือง กอนที่จะขยายไปสูความรวมมือดานเศรษฐกิจและสังคมในชวง 10 กวาปที่ผานมา และ
มีการรวมกลุมที่ใกลชิดยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงของบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจของโลกและ
ภูมิภาค ความขัดแยงดานอุดมการณทางการเมืองในยุคสงครามเย็นยุติลง รวมทั้งการกาวเขาสูโลก
ยุคโลกาภิวัตนที่มีมหาอํานาจใหมคือ จีนและอินเดีย และตองเผชิญกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม
เชน โรคระบาด การกอการราย การคามนุษย สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําใหอาเซียนตองปรับตัว และ
ปรับระบบการทํางาน โดยเนนประสิทธิภาพและการมีสวนรวมของประชาชนมากขึ้นโลกปจจุบนั
เปนโลกของ ความรวมมือในระดับภูมิภาคจะเห็นไดจากการรวมกลุมของประเทศตางๆในยุโรป
ละติ น อเมริก า เอเชีย ใต และแอฟริ กา เพื่อสรางโอกาส เพิ่มความสามารถในการแขงขั น และ
อํ า นาจตอรอง อาเซี ย นจึ ง จํ า เปนตองวางรากฐานสํ า หรั บ การสรางประชาคมอาเซี ย นที่
ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ ประชาคมการเมืองและความมั่น คงอาเซีย น ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนภายในป 2558
กฎบัตรอาเซียนเปนความตกลงระหวางประเทศสมาชิกที่กําหนดกรอบโครงสรางองคกร
เปาหมาย หลักการ และกลไกที่สําคัญตางๆ ของอาเซียน และใหสถานะนิติบุคคลแกอาเซียน โดย
มีวัต ถุประสงค เพื่อ (1) เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดํ าเนิ นการตามเปาหมายตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิ่งการรวมตัวไปสูการเปนประชาคมอาเซียนภายในป 2558 (2) สรางกลไกที่จะ
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สงเสริมใหรัฐสมาชิกปฏิบัติตามความตกลงตางๆ ของอาเซียน และ (3) ทําใหอาเซียนเปนองคกรที่
ใกลชิดและกอใหเกิดประโยชนตอประชาชนอยาง แทจริงมากขึ้น
ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ที่บาหลี ป 2546 ที่ประชุมไดเห็นชอบใหมีการ
จัดตั้ง ประชาคมอาเซียนภายในป 2563 (ค.ศ.2020) ตอมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 10
ที่เวียงจันทน สปป.ลาว ป 2547 ผูนําไดเห็นชอบตอแผนปฏิบัติการเวียงจันทน (Vientiane Action
Programme: VAP) ซึ่งกําหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการสรางประชาคมอาเซียน ซึ่งรวมถึง
การจัดทํากฎบัตรอาเซียนดวย ซึ่งผูนําอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 11 ปถัดมา ได
เห็นชอบใหจัดทํากฎบัตรอาเซียนและตั้งคณะผูทรงคุณวุฒิเรื่องกฎบัตร อาเซียน (Eminent Persons
Group on the ASEAN Charter-EPG) เพื่อจัดทําขอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการรวมตัวของ
อาเซีย นและสาระสําคัญที่ควร มีปรากฏในกฎบัตรอาเซียน การรางกฎบัต รอาเซียนทํากันในป
2549 โดยใหคณะทํางานระดับสูง และไดเสนอใหผูนําอาเซียนลงนามในกฎบัตรอาเซียนระหวาง
การประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 13 ที่สิงคโปร ป 2550
ความสําคัญของกฎบัตรอาเซียนตอประเทศไทย
1. ไทยเปน 1 ใน 5 ของผูรวมกอตั้งอาเซียน เปนสถานที่กําเนิดของอาเซียน และมีบทบาทนํา
ในอาเซียนมาโดยตลอด ไทยเปนประธานอาเซียนในป 2551-2552 และระหวางป 2551-2555 ดร.
สุรินทร พิศสุวรรณ จะเขารับตําแหนงเลขาธิการอาเซียน ซึ่งเปนการตอกย้ําบทบาทนําของไทย
ทั้งนี้ การมีกฎบัตรอาเซียนจะชวยใหอาเซียนมีความเขมแข็งยิ่งขึ้น จะเปนการสะทอนความสําเร็จ
ทั้งของไทยและภูมิภาคนี้โดยรวม
2. กฎบัตรอาเซียนใหความสําคัญกับการปฏิบัติตาม พันธกรณีตางๆ ของประเทศสมาชิก ซึ่ง
จะชวยสรางเสริมหลักประกันใหกับไทยวาจะสามารถไดรับผลประโยชนตามที่ ตกลงกันไวอยาง
เต็มที่ นอกจากนี้ การปรับปรุงการดําเนินงานและโครงสรางองคกรของอาเซียนใหมีประสิทธิภาพ
มาก ขึ้น และการเสริมสรางความรวมมือใน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียนจะเปนฐานสําคัญที่
จะทําใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอ ความตองการและผลประโยชนของรัฐสมาชิก รวมทั้งยก
สถานะและอํานาจตอรอง และภาพลักษณของประเทศสมาชิกในเวทีระหวางประเทศไดดียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ เรื่องใหมในอาเซียนที่ไทยผลักดันใหปรากฏในกฎบัตรฯ ไดแก
1. การจัดตั้งองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ทั้งนี้ จะตองมีการจัดทํา Terms of Reference
เพื่อกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ขององคกรนี้ตอไป
2. การใหอํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการปฏิบัติตามความตกลงของรัฐ
สมาชิก
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3. การจัดตั้งกลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก
4. การระบุใหผูนําเปนผูตัดสินวาจะดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณี ตามกฎบัตร
ฯ อยางรายแรง
5. การเปดชองใหใชวิธีการอื่นในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ
6. การใหความสําคัญกับการสงเสริม การปรึกษาหารือระหวางประเทศสมาชิกเพื่อแกไข
ปญหาที่กระทบตอผลประโยชน รวม ซึ่งทําใหการตีความหลักการหามแทรกแซงกิจการภายในมี
ความยืดหยุนมากขึ้น
7. การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียนสามารถตอบสนองตอสถานการณ
ฉุกเฉินไดอยางทันทวงที
8. การเปดชองทางใหอาเซียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับองคกรภาคประชาสังคมมากขึ้น
9. การปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เชน ใหมีการประชุมสุดยอด
อาเซียน 2 ครั้งตอป จัดตั้งคณะมนตรีเพื่อประสานความรวมมือในแตละ 3 เสาหลัก และการมีคณะ
ผูแทนถาวรประจําอาเซียนที่กรุงจาการตา เพื่อลดเวลาและคาใชจายในการประชุมของอาเซียน
เปนตน
แผนพัฒนาของอาเซียนในกรอบความรวมมือดานการศึกษา
กรอบความรวมมือระดับรัฐมนตรี
นับแตประเทศไทยไดผลัก ดั น ใหมีก ารจั ด ตั้ งกลไกความรวมมือดานการศึกษาระดั บ
รัฐมนตรีของอาเซียนขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 ที่กรุงเทพมหานคร และในปลายปเดียวกันที่
ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 11 ที่ประเทศมาเลเซียไดมีมติเห็นชอบใหการประชุมรัฐมนตรีดาน
การศึกษาของอาเซียน (ASEAN Education Ministers Meeting: ASED) เปนการประชุมประจําป
ของอาเซียน โดยจัดประชุมคูขนานกับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแหงอาเซียนตะวันออกเฉียง
ใต (SEAMEO Council Conference: SEAMEC)
ASED เปนเวทีการหารื อในระดับนโยบายเพื่อใหรัฐมาตรีดานการศึกษาของประเทศ
อาเซียนไดแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและผลักดันความรวมมือดานการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศ รวมทั้ง
สงเสริมใหการศึกษามีบทบาทสําคัญ ในการสรางประชาคมสังคมและวัฒ นธรรมอาเซียนและ
ประชาคมอาเซียนตอไป ประเด็นความรวมมือที่ไดจากการประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาของ
อาเซียนระหวางป พ.ศ.2548-2552 สรุปไดดังนี้
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การประชุมอยางไมเปนทางการของรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน (The Meeting
of Ministers for Education in ASEAN Countries) ที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2548
โดยมีรัฐมนตรีดานการศึกษาของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย
ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย เวียดนาม เลขาธิการอาเซียน ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการรัฐมนตรีศึกษา
แหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต และเจาหนาที่ระดับสูงจาก 9 ประเทศดังกลาวเขารวมประชุม
การประชุมครั้งนี้ไดมีการปรึกษาหารือและอภิปรายบทบาทความสําคัญของการศึกษาใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของอาเซียน รวมถึงการสนับสนุนการสรางประชาคมอาเซียน ซึ่งที่
ประชุมมีความเชื่อมั่นวาการศึกษาเปนแกนหลักของการพัฒนาทั้งปวงและมีบาบาทสําคัญในการ
เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสรางความเขาใจในเชิงลึกและการสรางความตระหนักในความมัน่ คงทาง
ประวัติศาสตร ภาษา วัฒนธรรมและคานิยมรวมกันในหมูพลเมืองของอาเซียน รวมถึงประเด็นที่
ประเทศสมาชิกอาเซียนกําลังเผชิญกับสิ่งทาทายดานการศึกษาใหม ๆ
ที่ประชุมไดเห็นพองกันที่จะใหความสําคัญกับความพยายามในการพัฒนาการศึกษาโดย
ไดจัดทําคําแถลงรวมของที่ประชุมอยางไมเปนทางการของรัฐมนตรีดานการศึกษาของอาเซียน
(Statement of the Meeting of Ministers for Education in ASEAN Countries) ที่ใหความสําคัญกับ
การสรางประชาคมอาเซียนที่แข็งแกรงโดยการใชการศึกษาเปนเครื่องมือใน 5 ประเด็นคือ
1. การปลูกฝงความเปนอาเซียนในหมูพลเมืองอาเซียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมเยาวชน
ควบคูกับการเสริมสรางความเขมแข็งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสงเสริมความเขาใจ
ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาเพื่อสรางสันติสุขและเสถียรภาพในอาเซียน รวมถึง
การสรางสังคมแหงการเรี ย นรู เพื่อเตรี ย มความพรอมกอนการกาวยางเขาสูสั งคมความรู ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยมุงเนนการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All: EFA) ซึ่งจะชวยลดชองวาง
ระดับของการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน
2. ยุทธศาสตรการเสริมสรางอั ตลักษณของอาเซียน โดยดําเนินมาตรการในการสงเสริ ม
ความเขาใจอันดีระหวางหมูประชาชนในอาเซียน การกําหนดชองทางธุรกิจใหม ๆ ของอาเซียน
(ASEAN’s niche) ควบคูกับการสรางภาพลักษณดานการศึกษาของอาเซียน การดํารงอัตลักษณ
ของอาเซี ย นในขณะเดี ย วกั น ตองเตรี ย มประชาชนอาเซี ย นใหมี ค วามพรอมที่ จ ะเผชิ ญ กั บ
โลกาภิวัฒนและความกาวหนาทางเทคโนโลยี และการสงเสริมเรื่องของอาเซียนศึกษา โดยเฉพาะ
การจัดทําดัชนีขอมูลเอกสาร (source books) และเว็บไซตเกี่ยวกับอาเซียน รวมถึงการสรางความ
เขมแข็งของศูนยอาเซียนศึกษาดวย
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3. การเสริมสรางขีดความสามารถดารการศึกษาของทรัพยากรมนุษยของอาเซียน โดยการ
แลกเปลี่ยนครู อาจารย บุคลากรดานการศึกษาและนักเรียน นั กศึกษา การฝกอบรมครูและการ
พัฒนาวิชาชีพครูดานภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร การสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อขยายโอกาสการเขาถึงการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา
การเตรียมความพรอมใหประชาชนอาเซียนรับมือความทาทายดานเทคโนโลยีและการไหลบาของ
ขอมูลขาวสาร และการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมสําหรับนักเรียน นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
4. การสรางความเขมแข็ ง ใหแกเครื อ ขายของมหาวิ ท ยาลั ย ภายใตกรอบเครื อ ขาย
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN university Network: AUN) โดยเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนจะ
ดํ าเนิ น งานเพื่อสงเสริ ม การยอมรั บคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึก ษาและปริ ญ ญาระหวางกั น และการขยาย
หลักสูตรอาเซียนศึกษาบนอินเทอรเน็ตใหแกนักเรียนในวงกวางมากขึ้น
5. การประสานความรวมมือระหวางอาเซียนกับ ซีมีโอ โดยเสนอใหมีการประชุม ASED
และใหจัดคูขนานกับการประชุม SEAMEC เพื่อใหมั่นใจวาประเด็นแนวทางความรวมมือดาน
การศึกษาจะไดรับการเสนอเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมสุดยอดอาเซียน
นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศในประชาคมอาเซียน
ปฏิรู ปการศึก ษาทั้งระบบ โดยปฏิรู ปโครงสรางและการบริ หารจั ด การ ระดม
ทรัพยากรเพื่อการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษา สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวน
รวมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา จัดให
ทุก คนมีโ อกาสไดรั บการศึก ษาฟรี 15 ป ยกระดั บคุณ ภาพมาตรฐานการศึก ษา
ประเทศไทย ระดับอาชีวศึก ษาและอุด มศึก ษาไปสูความเปนเลิศ ปรับปรุ งระบบการบริหาร
จัดการกองทุนใหกูยื มเพื่อการศึกษา สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี สารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางชาญฉลาด เรงรัดการ
ลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและใน
ชุมชน
ความเสมภาคโอกาสทางการศึก ษา การตอบสนองความจํ าเปนทางการศึก ษา
คุณภาพของการศึกษา และประสิทธิภาพของการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
สาธารณรัฐ ของการศึกษา มุงเนนการสรางบุคลิกภาพและองคประกอบของความสามารถใน
อินโดนีเซีย ดานตาง ๆ ของทรัพยากรมนุษย สรางความเสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อสราง
ความมั่นใจทุกคนไมวาเพศใด จะมีฐานะยากจนอยูหางไกลความเจริญหรือเปน
ผูดอยโอกาสทางสังคม ตองไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคบังคับ
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สหพันธรัฐ
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สิงคโปร

ระบบการศึก ษาแหงชาติ เปนระบบการศึ ก ษาที่ มีคุ ณ ภาพระดั บ สากล ยึ ด ถื อ
นโยบายการศึกษาแหงชาติเปนนโยบายพื้นฐานสําหรับพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา
ของการศึกษาระดับประถมศึกษาคือ 5 ถึง 7 ป ใหการศึกษากอนวัยเรียนบรรจุอยู
ในการศึ ก ษาสายสามั ญ แหงชาติ มุ งเนนการพั ฒ นากํ า ลั ง คนใหมี ค วามรู
ความสามารถ มีทักษะเพียงพอตอความตองการของประเทศซึ่งกําลังเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางรวดเร็ว การขยายโอการทางการศึกษาใหเทาเทียมกันทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ก ระบวนการที่จ ะนํ าไปสูความสําเร็ จ จะตองยึ ด หลัก อุด มการณแหงชาติ
“Rukunegara” 5 ประการ ไดแก 1) เชื่อมั่นในพระผูเปนเจา 2) จงรักภักดีตอกษัตริย
และชาติ 3) ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ 4) ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย และ 5) ประพฤติตน
อยางมีศีลธรรมและคุณธรรม
การสรางความแข็งแกรงในดานการศึกษาใหเปนภาระผูกพันตอรัฐบาล กําหนดให
เปนหนาที่ของรัฐในการจัดงบประมาณดานการศึกษา จัดการศึกษาตั้งแตระดับขั้น
พื้น ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึก ษาใหแกประชาชนโดยไมตองเสียคาใชจาย ให
ความสําคัญตอการเพิ่มทุนทั้งหมดไปที่มนุษย (Human Capital Investment) โดย
เฉาะอยางยิ่งในดานการศึกษา สนับสนุนใหการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคุณภาพ โดยมี
เปาหมายเพื่อสงเสริมกาวหนาทางวิทยาศาสตร การสรางทักษะความเชี่ยวชาญทาง
คณิตศาสตร และเทคโนโลยีขอมูลขาวสาร (IT) พรอมทั้งขยายชองทางใหกับผูมี
รายไดนอยในเรื่องการศึกษานอกระบบและการฝกอบรมดานเทคนิคและวิชาชีพ
เนนหลักการเรียนรูตลอดชีวิตใหเขาถึงประชาชนในพื้นที่ตาง ๆ ตลอดจนผูพิการ
และผูที่เสียเปรียบในสังคม เนนการยกระดับหลักสูตรและเทคนิคในการฝกอบรม
ครูผูสอน ทักษะและกระบวนการบริหารจัดการวางแผนและกํากับดูแลโครงการ
ตาง ๆ โดยอาศัยการมีสวนรวมจากชุมชน
การยกระดับมาตรฐานการศึกษาของคนในชาติสูระดับสากล โดยใชกระบวนการ
เรียนการสอนควบคูไปกับผลลัพธทางการศึกษาทั้งดานคุณภาพและสมรรถภาพ
(Qualities and Competencies Model) เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความสามารถ
อันหลายหลายของผูเรียนมากยิ่งขึ้น เนนจิตสํานึกและแรงจูงใจในการใฝเรียนรู
ดวยสั ม ฤทธิ ผ ลหรื อ ความสํ า เร็ จ ทางการศึ ก ษาของผู เรี ย นแตละคน การทุ ม
ทรัพยากรดานเงินทุนทางดานการศึกษามากขึ้น การเนนการบริหารจัดการแบบ
รวมศูนย การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขน การเปลี่ยนจากการประเมิน
จาก ภา ยน อกสู กา รเ นนก าร ปร ะเ มิ น จ าก ภา ยใน แต ละ โรง เรี ยน และ
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สถาบันการศึกษาดวยความถี่มากขึ้นเพื่อใหสถานศึกษารูจักตนเองมากขึ้น การสง
เสริมแรงสนับสนุนอยางแข็งขันจากครอบครัวของผูเรียน การพัฒนากําลังคนดาน
บุคลากรทางการสอนโดยเนนการฝกอบรม เพื่อใหพัฒนาการทางการศึกษากาวไป
อยางมั่นคงมากขึ้น
มุ งเนนการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย และการใชประโยชนของเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญในเรื่อง e-learning โดยไดดึงเขามา
เปนสวนหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตรการพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศแหงชาติ
ดําเนินการใหระบบการศึกษามุงใหความสําคัญตอการใชภาษามาเลยเปนภาษา
ทางการประจําชาติ ควบคูไปกับการใชภาษาสําคัญอื่น ๆ เชน ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอาหรั บ เปนภาษาที่ส อง เปนตน จั ด การศึก ษาใหกั บนั ก เรี ย นทุก คนเปน
รัฐบรูไนดารุส
ระยะเวลา 12 ป จัดหาหลักสูตรบูรณาการ จัดการศึกษาศาสนาอิสลามในหลักสูตร
ซาลาม
การเรีย นการสอนใหสอดคลองกับหลัก Ahli Sunnah Wal-Jamaah จั ดหาวั สดุ
อุปกรณตาง ๆ สําหรับการเรียนการสอน เพื่อใหนักเรียนไดรับความรูและความ
ชํานาญ จัดหาโปรแกรมการเรียนรูที่หลายหลายผานกิจกรรมและหลักสูตรรวม
ตาง ๆ ใหสอดคลองกั บหลัก ปรั ชญาแหงชาติ สรอางโอกาสในการศึก ษาดวย
คุณวุฒิและประสบการณที่เหมาะสม จัดหาโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ทางการศึกษา
ใหดีที่สุดทาที่จะเปนไปได เพื่อเติมเต็มความตองการของชาติ
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพของการศึ ก ษาไปในทิ ศ ทางระดั บ สู ง ของโลก การให
ความสําคัญกับการอบรม บุคลากรดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีขั้นสูง การจัดทํา
เปาหมายวิธีการ และหลักสูตรในทุกระดับ พัฒนาครูใหตอบสนองกับการพัฒนา
คุณ ภาพการเรี ย นการสอน ริเริ่ มการจัด การทางการศึก ษาและริเริ่มพื้น ฐานทาง
สาธารณรัฐ กฎหมายเพื่อสรางพลังในการพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษานอกระบบให
สังคมนิยม เปนการขั บเคลื่อนชุมชนไปสูสังคมการเรี ยนรู การลดอัตราการไมรู หนังสือใน
เวียดนาม กลุมผูใหญโดยเฉพาะในทองถิ่นที่หางไกล การเปดโอกาสใหผูที่ทํางานแลวไดรับ
การอบรมเรีย นรูจากหลังสูตรสั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิต เพิ่มรายได
และโอกาสในการเปลี่ยนงาน เด็กนักเรียนไดรับการศึกษาโดยไมตองเสียคาใชจาย
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาติ และการบริหารจัดการทางการศึกษาจะมี
โครงสรางและกระบวนการกระจายอํานาจที่ทันสมัย

25

การเขาถึงการศึก ษาอยางเทาเทีย มกั น การยกระดับคุ ณภาพทางการศึกษา การ
ปรับปรุงความเชื่อมโยงตาง ๆ ในระบบการศึกษาใหสอดคลองกั น การบริหาร
จัดการและการวางแผนการศึกษาใหแข็งแกรงมากขึ้น การขยายจํานวนโรงเรียน
ระดั บประถมศึก ษาในพื้น ที่ชนกลุมนอยและพื้น ที่ชนบท การเพิ่มอัต ราการรู
สาธารณรัฐ
หนังสือ การพัฒนาในแนวทางที่เรียกวา การศึกษาสําหรับทุกคน (Education for
ประชาธิปไตย
All) การยกระดับคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและการสรางความรวมมือระหวาง
ประชาชนลาว
การศึกษาในระบบโรงเรียนกับการศึกษาในสังคมและครอบครัว การปรับปรุงและ
การพัฒนาการศึกษาใหทันสมัยในทุกระดับทั้งสามัญศึกษาและอาชีวศึกษาทั้งใน
สวนของภาครัฐและในสวนของภาคเอกชน ทั้งในและนอกระบบโรงเรีย น ใน
ลักษณะที่สอดรับความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การกํ าหนดแผนระยะยาว 30 ป เรี ย กวา Thirty-Year Long-Term Education
Development Plan 2001-02FY-2030-31FY การทําระบบการศึกษาใหเอื้อตอการ
สรางสังคมแหงการเรียนรูในการพัฒนาชาติใหทันสมัยสูการเปนประเทศที่พัฒนา
สหภาพ
แลวดวยการเนนสาระสําคัญ 6 ดาน ไดแก การพัฒนาทรั พยากรมนุษ ย การใช
เมียนมา
เทคโนโลยี การขยายขอบเขตดานการวิจัย การพัฒนาสังคมการเรียนรูตลอดชีวิต
การสงเสริมการศึกษาคุณภาพ และการรักษาเอกลักษณและคานิยมแหงชาติใหคง
อยู
การกําหนดแผนยุทธศาสตรระดับชาติในการขยายโอกาสทางการศึกษาคุณภาพ
อยางทั่วถึงประกอบดวยแผนระยะสั้น (พ.ศ.2544-2545) แผนระยะกลาง (พ.ศ.
2547-2551) และแผนระยะยาว (พ.ศ.2546-2558) เชน การเปดโอกาสการศึกษาขั้น
ราชอาณาจักร พื้นฐานใหเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มชั่วโมงการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา การเพิ่มหองเรียนและสถานที่เรียนในพื้นที่ขาดแคลน การเพิ่มปริมาณ
กัมพูชา
และคุณภาพครูและการฝกหัดครู เปาหมายระยะยาวในการทําใหเด็กและเยาวชน
ชาวกั มพูชาทุก คนไดรั บโอกาสทางการศึก ษาที่มีคุ ณ ภาพอยางทั่วถึง ทุก ระดั บ
สถานะทางเศรษฐกิจ ทุกเทศ ทุกพื้นที่ ทุกเชื้อชาติ แมผูพิการทางรางกาย
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คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กไทยสูประชาคมอาเซียนใหประสบผลสําเร็จ จําเปนตอง
กําหนดเปาหมายไดแก คุณลักษณะของเด็กไทยที่จะพัฒนาสูการเปนประชาคมอาเซียนใหชัดเจน
ทั้งดานความรู ทักษะ/กระบวนการ และเจตคติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงไดมีการจัดประชุมโตะกลมและประชา
พิจารณ บุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรงและผูมีสวนเกี่ยวของกับการเตรียมการและดาเนินการกาวสู
ประชาคมอาเซีย น ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวั ฒนธรรม ของมหาวิทยาลัย และ
หนวยงานตาง ๆ เชน สถานทูต มหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชนในการรวมกําหนดคุณลักษณะ
เด็กไทยในประชาคมอาเซียน ดังรายละเอียด
คุณลักษณะเด็กไทยในประชาคมอาเซียน
คุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียนกําหนดเปนลักษณะ 3 ดาน ดังนี้
1. ดานความรู
1.1 มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
1.2 มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
2. ดานทักษะ/กระบวนการ
2.1 ทักษะพื้นฐาน
2.1.1 สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศในอาเซียนอีก อยางนอย 1
ภาษา)
2.1.2 มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางสรางสรรค
2.1.3 มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
2.1.4 มีความสามารถในการทางานและอยูรวมกับผูอื่น
2.2 ทักษะพลเมือง /ความรับผิดชอบทางสังคม
2.2.1 เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2.2.2 มีภาวะผูนํา
2.2.3 เห็นปญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสูการเปลี่ยนแปลง
2.3 ทักษะการเรียนรู แลพัฒนาตน
2.3.1 เห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน
2.3.2 มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู
2.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง
2.3.4 มีความสามารถในการจัดการ/ ควบคุมตนเอง
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3. ดานเจตคติ
3.1 มีความภูมิใจในความเปนไทย/ ความเปนอาเซียน
3.2 รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน
3.3 มีความตระหนักในความเปนอาเซียน
3.4 มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล สันติวิธี/ สันติธรรม
3.5 ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา
3.6 ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตัวชี้วัดความสําเร็จ
การพัฒนาการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน จะประสบผลสําเร็ จหรื อไมเพียงใด ตองมี
ตัวชี้วัดความสําเร็จทั้งคุณภาพเด็ก คุณภาพครู และคุณภาพผูบริหาร เพื่อใชประเมินความสําเร็จ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
ตัวชี้วัดคุณภาพนักเรียน
1. ดานความรู
คุณลักษณะของผูเรียน
1. มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียน
1.1 ดานการเมือง ไดแก
- ระบอบการปกครอง
- ความสัมพันธระหวางประเทศ
- สิทธิเด็ก / สิทธิมนุษยชน
- กฎหมายระหวางประเทศ
1.2 ดานเศรษฐกิจ ไดแก
- ระบบเงินตราของประเทศในกลุมอาเซียน
- ระบบเศรษฐกิจ
- ปจจัยการผลิต
- แรงงาน การคาเสรี ขอตกลงทางการคา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจ
1.3 ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก
- ชาติพันธุ
- ภาษา
- ศาสนา
- การแตงกาย
- สาธารณสุข
- สภาพทางภูมิศาสตร
- เอกลักษณไทย
- บุคคลสําคัญ
- ประวัติศาสตร

ตัวชี้วัด
1.1 รอยละของนักเรียนที่สามารถอธิบายความรู
เกี่ยวกับระบอบการปกครอง สิทธิเด็ก ในดาน
การเมือง

1.2 รอยละของนักเรียนที่สามารถอธิบายความรู
เกี่ยวกับระบบเงินตรา ระบบเศรษฐกิจ ปจจัย
การผลิต แรงงาน

1.3 รอยละของนักเรียนที่สามารถอธิบายความรู
เกี่ยวกับ ภาษา ศาสนา บุคคลสาคัญ สภาพทาง
ภูมิศาสตร สาธารณสุข เอกลักษณไทย
ประวัติศาสตร ในดานสังคมและวัฒนธรรม
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คุณลักษณะของผูเรียน
2. มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน ไดแก
2.1 ความหมาย ความสําคัญ
2.2 สาระสําคัญของกฎบัตรอาเซียน
- เปาหมายและหลักการ
- องคกรอาเซียน
- องคกรที่มคี วามสัมพันธกับอาเซียน
- กระบวนการตัดสินใจ
- การระงับขอพิพาท
- อัตลักษณ สัญลักษณ
- ความสัมพันธกับภายนอก
2. ดานทักษะ กระบวนการ
ทักษะพื้นฐาน
1. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ
และภาษาประเทศในอาเซียนอีก อยางนอย 1
ภาษา
2. มีทัก ษะในการใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
อยางสรางสรรค
3. มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี

ตัวชี้วัด
2.1 รอยละของนั ก เรี ย นที่ ส ามารถอธิ บ าย
ความหมาย ความสําคัญของอาเซียน
2.2 รอยละของนั ก เรี ย นที่ ส ามารถอธิ บ าย
เปาหมายและหลักการ อัตลักษณ สัญลักษณกฎ
บัตรอาเซียน

1. รอยละของนั ก เรี ย นที่ส ามารถสื่อ สารได
อยางนอย 2 ภาษา คื อ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
2. รอยละของนักเรียนที่สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการเรียนรูสื่อสาร
3. รอยละของนักเรียนที่สามารถแกปญหา ได
อยางสันติวิธี
4. รอยละของนักเรียน ที่สามารถทางาน และ
อยูรวมกับผูอื่น

4. มีความสามารถในการทางาน และอยูรวม
กับผูอื่น
ทักษะพลเมือง /ความรับผิดชอบทางสังคม
1. เคารพและยอมรั บความหลากหลายทาง 1. รอยละของนักเรียนที่เคารพและยอมรับความ
แตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
2. รอยละของนั กเรีย นที่ปฏิบัติ ตนเปนผูนาที่
2. มีภาวะผูนา
เกี่ยวของกับกิจกรรมอาเซียนศึกษา
3. รอยละของนัก เรี ยนทีสามารถเสนอปญหา
3. เห็นปญหาสังคมและลงมือทาเพื่อนาไปสู
และแสดงความคิดเห็น
การเปลี่ยนแปลง
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คุณลักษณะของผูเรียน
ทักษะการเรียนรูและพัฒนาตน
1. เห็นคุณคาความเปนมนุษยเทาเทียมกัน
(สิทธิเด็ก/สิทธิมนุษยชน)
2. มีสวนรวมในการแสดงความคิ ด เห็น และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู
3. มีค วามสามารถในการคิ ดวิ เคราะหอยางมี
เหตุผล มีวิธีคิดอยางถูกตอง
4. มีความสามารถในการจัดการ/ควบคุมตนเอง
(การวางแผน การดาเนิ น การตามแผน
ประเมินผล)
3. ดานเจตคติ
1. มีค วามภูมิใจในความเปนไทย/ ความเปน
อาเซียน
2. รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน

ตัวชี้วัด
1. รอยละของนักเรียนที่ยอมรับความเทาเทียม
กันของความเปนมนุษยบนความแตกตาง
2. รอยละของนักเรียนที่มีสวนรวมแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู
3. รอยละของนักเรียนที่สามารถอธิบายเหตุผล
ในดานการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรมไดอยางถูกตอง
4. รอยละของนักเรียนที่สามารถ ปฏิบัติตนตาม
ขั้นตอนอยางเปนระบบ

1. รอยละของนั กเรียนที่เขารวมกิจกรรมดวย
ความกระตือรือรน
2. รอยละของนักเรีย นที่แสดงความเอื้ออาทร
แบงปนระหวางสมาชิกในประเทศอาเซียน
3. รอยละของนั ก เรี ย นที่ ย อมรั บ และเห็ น
3. มีความตระหนักในความเปนอาเซียน
ประโยชนของการเปนอาเซียน
4. มี วิ ถี ชี วิ ต ประชาธิ ป ไตย ยึ ด มั่ น ในหลั ก 4.1 รอยละของนักเรียนที่มีคารวะธรรม ปญญา
ธรรมาภิบาล (คารวะธรรม ปญญาธรรม สามัคคี ธรรม สามัคคีธรรม
4.2 รอยละของนั ก เรี ย นที่สามารถแกปญหา
ธรรม) สันติวิธี /สันติธรรม
อยางสันติวิธี /สันติธรรม
5. รอยละของนักเรียนที่ยอมรับความแตกตาง
5. ยอมรับความแตกตางในการนับถือศาสนา
ในการนับถือศาสนา
6. ดาเนิ น ชีวิ ตตามหลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ 6. รอยละของนั ก เรี ย นที่สามารถดาเนิ นชีวิ ต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
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ตัวชี้วัดคุณภาพครู
ครูผูสอนมีความรู เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
ครูใชหนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนรู
ครูใชสื่ออิเล็ก ทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนรู การวั ดและประเมินผล และการ
เผยแพรผลงาน ทั้งระบบออนไลน (Online) และ ออฟไลน (Offline)
ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู
ครูสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ ในการจัดการเรียนรูทั้งในประเทศ และในกลุม
ประชาคมอาเซียน
ครูใชประสบการณการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
ตัวชี้วัดคุณภาพผูบริหาร
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
ผู บริ ห ารมี ค วามสามารถในการบริ ห ารจั ด การภายใตสภาวการณจากั ด ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และทักษะในการใช ICT
ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขายเพื่อความรวมมือการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน (เชน โรงเรียน องคกรเอกชน หนวยงานราชการ ฯลฯ)
ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตามผลการดาเนินงาน
ผูบริหารมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสารกับภาคีเครือขายในกลุม
ประชาคมอาเซียน
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มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบวามีจํานวน 8 มาตรฐาน 39 ตัวบงชี้ ดังนี้
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีจํานวน 4 มาตรฐาน 19 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 1 ผูเรียนมีความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีจานวน 5 ตัวบงชี้ คือ
1) มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนดานการเมือง
2) มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนดานเศรษฐกิจ
3) มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนดานสังคม
4) มีความรูเกี่ยวกับประเทศอาเซียนดานวัฒนธรรม และ
5) มีความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน
มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีทักษะทางภาษาและทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
เรียนรูและการสื่อสาร มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
1) สามารถสื่อสารดวยภาษาอาเซียนไดอยางนอย 2 ภาษา (ภาษาอังกฤษ และภาษา
ประเทศในอาเซียนอยางนอย 1 ภาษา)
2) สามารถใชภาษาเพื่อการเรียนรู
3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู และ
4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอยางสรางสรรค
มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนเปนพลเมืองอาเซียน ดารงชีวิตและทางานรวมกับผูอื่นได มีจํานวน 6
ตัวบงชี้ คือ
1) เคารพและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
2) มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู
3) เห็นปญหาสังคมและลงมือแกไขเพื่อนาไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดี
4) มีความสามารถในการแกปญหาอยางสันติวิธี
5) มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น และ
6) มีความสามารถในการจัดการและควบคุมตนเอง
มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนภูมิใจ ในความเปนไทยและความเปนพลเมืองอาเซียน มีจํานวน 4
ตัวบงชี้ คือ
1) มีความตระหนักในความเปนอาเซียน
2) มีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปนพลเมืองอาเซียน
3) รวมกันรับผิดชอบตอประชาคมอาเซียน และ
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4) มีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึดมั่นในหลักธรรมาธิบาล (คารวะธรรม ปญญาธรรม
สามัคคีธรรม สันติวิธีและสันติธรรม)
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา มีจํานวน 3 มาตรฐาน 16 ตัวบงชี้ ไดแก
มาตรฐานที่ 5 ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเพื่อพัฒนาผูเรียนสู
ประชาคมอาเซียน มีจํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ
1) ครูมีความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญผานการประเมินในระดับชาติ
2) ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร
3) ครูใชหนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เปนภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนการ
สอน
4) ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล
และการเผยแพรผลงานทั้งระบบออนไลน (Online) และออฟไลน (Offline)
5) ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอน
6) ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน
7) ครูใชการวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง และ
8) ครูจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน
มาตรฐานที่ 6 ผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสถานศึกษาพรอม
สูประชาคมอาเซียน มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
1) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2) ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ
3) ผูบริหารมีความสามารถในการบริหารจัดการคุณภาพ และ
4) ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใช ICT
มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนสู
ประชาคมอาเซียนมีจํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
1) หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสมและสอดคลองกับทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน
2) จัดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหผูเรียนเลือกเรียนตาม
ความถนัด ความสามารถ และความสนใจ
3) สนั บสนุ น ใหครูจั ด กระบวนการเรี ยนรู ที่ใ หผูเรี ย นไดลงมือปฏิบัติ จริ งจนสรุ ป
ความรูไดดวยตนเอง และ
4) นิเทศภายใน กากับติดตามตรวจสอบ และนาผลไปปรับปรุงการเรียนการสอน
34

มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีจํานวน 1 มาตรฐาน 4 ตัวบงชี้
ไดแก
มาตรฐานที่ 8 สถานศึก ษามีก ารประสานความรวมมื อกั บเครื อ ขายในการพัฒ นา
สถานศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีจํานวน 4 ตัวบงชี้ คือ
1) ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย เพื่อความรวมมือในการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2) ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตาม ผลการดาเนินงานการจัดการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียน
3) ผูบริ หารสามารถใชเทคโนโลยี ใ นการติ ด ตอสื่อสารกั บภาคี เครื อ ขายในกลุ ม
ประชาคมอาเซียน และ
4) คณะกรรมการสถานศึก ษากากั บ ดู แล และขั บ เคลื่ อนการดาเนิ น งานของ
สถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
ยุท ธศาสตรในการพัฒนาโรงเรีย นสูประชาคมอาเซีย นของสํานั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา มีจานวน 4 ยุทธศาสตรหลัก 19 ยุทธศาสตรยอย ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียนมีจํานวน 5 ยุทธศาสตร
ยอย คือ
1) กําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปนประชาคมอาเซียน
2) บูรณาการหลักสูตรความเปนประชาคมอาเซียนเขาไปในกลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3) จัดทารายวิชาความเปนประชาคมอาเซียน เปนสาระเพิ่มเติมในหลักสูตรสถานศึกษา
4) จัดทาหลักสูตรภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม และ
5) กําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคของผูเรียน เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีจํานวน 5 ยุทธศาสตร
ยอย คือ
1) สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการ
จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2) สงเสริ มและพัฒ นาใหครู และบุค ลากรทางการศึก ษา มีค วามสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สองและภาษา ที่สามตามลาดับ
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3) พัฒนาครูใหมีความสามารถในการจัดการเรียนรูดานภาษาตางประเทศเพื่อยกระดับ
ความสามารถดานภาษาของผูเรียน
4) สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการ ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง
และ
5) สงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน
เปนภาษาที่สาม
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย มีจํานวน 5 ยุทธศาสตรยอย คือ
1) สงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาในประชาคมอาเซียน
2) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม
ๆ ในเครือขายประชาคมอาเซียน
3) สงเสริมใหผูเรียนเขารวมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในเครือขายประชาคมอาเซียน
4) สงเสริมใหครูและบุค ลากรทางการศึกษาไดแลกเปลี่ย นเรี ยนรูทางดานวิ ชาการกั บ
เครือขายประชาคมอาเซียน และ
5) จัดใหครูและผูเรียนไดทัศนศึกษาในประเทศที่เปนประชาคมอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีจํานวน 4 ยุทธศาสตรยอย คือ
1) พัฒ นาระบบสารสนเทศบนสื่ อออนไลนใหครอบคลุมความรู เกี่ ย วกั บ เครื อขาย
ประชาคมอาเซียน
2) สงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบเอกสาร
วีดีทัศน และสื่อมัลติมิเดียอยางหลากหลาย
3) จัดใหมีรายการโทรทัศนที่แนะนาเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ
4) ประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทาแหลงเรียนรูออนไลนเพื่อพัฒนาผูเรียนและ
การจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, 2553)
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การศึกษาคาทอลิก
1. ประวัติความเปนมาของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
วูด (Wood, 1933 : 97) ใหรายละเอียดวา การเผยแผคริสตศาสนาจากการเดิน ขาม
มหาสมุทรของชาวยุโรปเริ่มเขามาถึงดินแดนสยามตรงกับชวงสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี โดย
ชาวตะวันตกชาติแรกที่เขามาสรางความสัมพันธอยางเปนทางการ คือ โปรตุเกส สอดคลองกับ
วิทยาลัยแสงธรรม (2533: 9-11) ที่ว าอัลฟองโซ เดอ อัลบูเคร็ก (Alfonso De Albuquerque)
ชาวโปรตุเกส ยึดมะละกาไดใน ค.ศ. 1511 ที่นี่จึงกลายเปนศูนยกลางแหงหนึ่งของการประกาศ
พระคริสตธรรมในตะวันออกไกล (นักบุญฟรังซิสเซเวียรก็ผานมาที่นี่ใน ค.ศ. 1545 และ ค.ศ.
1547) อัลบูเคร็ก สงทูตเขามายังกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 (ค.ศ. 1491-1529)
และไดรั บการตอนรั บเปนอยางดี ถือเปนการเปดรับความสัมพันธกับชาติต ะวั นตกอยางเปน
ทางการครั้งแรกของกรุงศรีอยุธยา ชาวตะวันตกเห็นวา กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีที่มั่งคั่งและเปน
ศูนยกลางการคานานาชาติที่สําคัญในภูมิภาคนี้ จากหนังสือ "ราชอาณาจักรและประชาชนชาว
สยาม" (The Kingdom and People of Siam)
บาวริ่ง (Bowring, 1977 : 104-106) ไดระบุถึงบันทึกของชาวสเปนในสมัย นั้น ที่ได
กลาวถึงกรุงศรีอยุธยาไววา เปนราชธานีที่มั่งคั่งและทําการติดตอคาขายกับชนชาติตางๆ มากมาย
เมื่ออํานาจของโปรตุเกสเสื่อมลงในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 17 ในขณะที่ฮอลันดากับอังกฤษขยาย
อํานาจ ฝรั่งเศสก็ขยายอํานาจในสยามกับเวียดนาม และสรางฐานอํานาจในเวียดนามเพื่อจะลา
อาณานิคม แตเรื่องที่น าสนใจนั้นคื อ ฝรั่งเศสเริ่มขยายอํานาจดวยกิ จกรรมของมิชชันนารีชาว
ฝรั่งเศสโดยเฉพาะคณะมิชชันนารีมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (Missionnaires Etrangeres De
Paris: M.E.P.) ซึ่งดําเนินตามนโยบายของสมณกระทรวงเผยแผความเชื่อ2 (Propaganda Fide)
สมณกระทรวงเผยแผความเชื่อไดแสวงหาบุค คลจากฝรั่ งเศสโดยไดรั บความชวยเหลือจาก
บาทหลวงอเล็กซานเดอร เดอ โรดส (Alexander De Rhodes) และไดจัดสงมุขนายกชุดแรก 3 องค
เพื่อจะไดทํางานในฐานะผูแทนพระสันตะปาปาในภูมิภาคตะวันออกไกล เชน จีน โคชินจีน และ
ตักเกี๋ย แตประเทศเหลานี้กําลังมีการเบียดเบียนศาสนาอยางรุนแรงจึงไมสามารถเดินทางเขาไปได
มุขนายกเหลานี้จึงตองหยุดรออยูที่กรุงศรีอยุธยาเพื่อคอยใหเหตุการณตางๆ ดีขึ้น หลังจากที่มุข
นายกและมิชชันนารีไดเห็นสถานการณทั่วไปของประเทศไทยแลว จึงไดตัดสินใจตั้งศูนยการเผย
แผศาสนาของคณะที่ก รุ ง ศรี อยุ ธยาแมวาจะมีป ญหากั บมิ ชชั น นารี ข องระบบปาโดรอาโด3
(Padroado) ก็ตาม มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา มอตต (Pierre Lambert De La Motte) ไดรับ
การแตงตั้งเปนมุขนายกแหงเบริธ (Berythe) เปนผูแทนพระสันตะปาปาสําหรับแควนโคชินจีน
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และอีก 5 แควนในประเทศจีน เชน เจอเจียง (Zhejiang) ฟูเจี้ยน (Fujian) กวางตุง (Guangdong)
เจียงซี (Jiangxi) และไฮนาน (Hainan) ไดเดินทางออกจากกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ. 2203 พรอมคณะมิชชันนารีชุดแรกของคณะบาทหลวงมิชซังตางประเทศแหงกรุง
ปารีส ไดแก บาทหลวงยัง เดอ บูจส (JeanDe Bourges) และบาทหลวงเดยดีเอร (Deydier) และ
มาถึงกรุงศรีอยุธยา เมืองหลวงของอาณาจักรสยาม ในขณะนั้นเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2205
ซึ่งตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช (วิทยาลัยแสงธรรม, 2533 : 21)
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 เลม 18 (2468 : 156) ระบุวา "...พระเจาแผนดินสยามจึงไดมี
พระราชโองการโปรดเกลาใหสงคนไทยไปเลาเรียนที่บานบาทหลวง 10 คน และพระราชทาน
พระราชานุญาตใหคณะบาทหลวงเทศนาสั่งสอนไดตามพอใจและจะไปไหนมาไหนไดทุกแหง
เวนแตในพระราชวังเทานั้น..." มุขนายกแหงเบริธ (Berythe) ไดเขียนจดหมายขอพระราชทาน
ที่ดินสําหรับปลูกสรางโรงเรียนและวัด (29 พฤษภาคม พ.ศ. 2208) ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31
เลม 18 (2468 : 157) ระบุวา "...ขาพเจายังเห็นวาการที่ทรงพระกรุณาโปรดใหสงนักเรียนมาศึกษา
หาความรูและเลาเรียนวิชาของประเทศยุโรป 10 คนนั้น ขาพเจาตองระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
อีกชั้นหนึ่งจึงกระทําใหขาพเจานึกถึงการที่จะตั้งโรงเรียนขึ้นหลังหนึ่งสําหรับสอนวิชาตางๆ ซึ่ง
เปนวิชาที่จําเปนสําหรับประเทศอันใหญหลวงเพื่อจะไดเปนที่นิยมของประเทศอื่นๆ ในโลกนี้..."
ในครั้งนั้นสมเด็จพระนารายณมหาราชไดพระราชทานที่ดินที่บานปลาเห็ด (Banplahet) สําหรับ
เปนที่พักอาศัย สรางโบสถ บานพักและโรงเรียนประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 31 เลม 18 (2468 : 161162) ระบุวา "...ในประเทศนี้บรรดาชาวตางประเทศตางๆ ไดอาศัยอยูดวยกันเปนหมูๆ เรียกกัน วา
"คาย" เพราะฉะนั้น ที่อยูของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส จึ งไดใหชื่อวา "คายนักบุญโยเซฟ" โดย
นักบุญองค นี้ไดชวยเหลือแกคณะบาทหลวงฝรั่งเศสเปนอันมาก..." สอดคลองกับที่วิทยาลัยแสง
ธรรม (2533 : 32) ระบุวา มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา มอตต (Pierre LambertDe La Motte)
จึงสรางอาคาร 2 ชั้นขึ้นหลังหนึ่ง ชั้นบนใชเปนวัดนอย ชั้นลางใชเปนหองเรียน สถานที่นี้ไดชื่อ
เรียกวา "คายนักบุญ โยเซฟ" และสอดคลองกับสนั่น เมืองวงษ (2518) ที่กลาววา ระบบโรงเรียน
ในประเทศไทยเพิ่งเริ่มตนในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช เมื่อคณะบาทหลวงชาวฝรั่งเศสเขา
มาเผยแผศาสนาโดยบาทหลวงไดจัดตั้งโรงเรียนของคริสตชนขึ้นเพื่อสอนศาสนาและรวบรวม
นักเรียนไปสั่งสอนวิชาความรูใหดวย แตไมปรากฏวาทางราชการไดจัดตั้งโรงเรียนขึ้นแตอยางใด
...ส. พลายนอย (2532) ระบุวา มุขนายกแหงเบริธ (Berythe) หรือมุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลา
มอตต (Pierre Lambert De La Motte) ไดสรางโรงเรียนสามเณรขึ้น เขาใจวาตั้งอยูที่เกาะมหา
พราหมณ ตําบลบานใหม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งตอมามีนักเรียน
ตางชาติเขามาเรียนภาษามากกวา 700 คน
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กรมศิลปากร (2526) ระบุวา มุข นายกแหงเบริ ธ (Berythe) ไดสรุปเรื่องทั้งหมดใน
จดหมายที่เขียนใน พ.ศ. 2509 วา "ณ กรุงสยามเรามีเด็กไทยสองสามคนซึ่งพระเจาแผนดินให
สอนหนังสือใหเรามีโรงเรียนเล็กๆ หลายโรงเรียนสําหรับชาวคริสตชนของเรา"สรุปแลวการจัด
การศึกษาคาทอลิกในสมัยกรุงศรีอยุธยาเริ่มตนใน พ.ศ. 2208 เมื่อมุขนายกปแอร ลังแบรต เดอ ลา
มอตต (Pierre Lambert De La Motte) สรางโรงเรียนคาทอลิก แหงแรกขึ้นในประเทศไทยมีชื่อวา
วิทยาลัยทั่วไป (General College) หรือโรงเรียนสามเณร เพื่อใหการศึกษาอบรมเยาวชนใหเปน
บาทหลวงเพื่องานเผยแผศาสนา อยางไรก็ตาม โรงเรียนดังกลาวก็รับเด็กอื่นๆ ดวย ตั้งแตอายุสิบ
ขวบเศษขึ้นไปเพื่อเรียนวิชาที่เหมือนกับในประเทศฝรั่งเศสทั้งวิชาการทางโลกและทางศาสนา
รวมทั้งวิทยาศาสตร ปรัชญาและเทววิทยา หลังจากนั้นบรรดามิชชันนารีที่ไดออกไปประกาศ
ศาสนาในจังหวัดตางๆ ก็ไดกอตั้งโรงเรียนขึ้นอีกหลายแหงไมวาจะเปนที่จังหวัดภูเก็ต ใน พ.ศ.
2214 ที่จังหวัดลพบุรี
ใน พ.ศ. 2216 ที่บางกอก ในพ.ศ. 2217 ที่พิษณุโลก ใน พ.ศ. 2218 และที่จันทบุรีใน พ.ศ.
2250 โรงเรียนที่กอตั้งโดยมิชชันนารีเหลานี้เปนโรงเรียนที่ตั้งขึ้นโดยเอกเทศ อยูนอกวัดและนอก
วังและใหบริการดานการศึกษาแกบุคคลทั่วไปจึงถือไดวาเปนโรงเรียนตามความหมายทั่วไปและ
เปนโรงเรียนเอกชนคาทอลิกแมโรงเรียนไดถูกเผาทําลายในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองก็ตาม
แตโรงเรียนของคณะบาทหลวงในสมัยกรุงธนบุรี ไดรับการบูรณะขึ้นใหมจากของเดิมที่เคยมีอยู
ในสมัยกรุงศรีอยุธยา เพราะในตอนทายของจดหมาย มองสิเออรคอรเขียนถึงมองสิเออรมาธอน
ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2312 ระบุถึงโรงเรียนวา "ขาพเจาไดไปที่โรงเรียนสามเณรแลว จึงไดเห็น
ดวยตาของตัวเองวาผนังวัดยังดีอยูและเมื่อมีคนไดบอกกับขาพเจาวายังสามารถซอมแซมได ไม
ตองเสียเงินเทาไหรเลย" และในจดหมายของมองสิเออรเลอบองถึงผูอํานวยการคณะตางประเทศ
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2318 ไดพูดถึงการจัดตั้งโรงเรียนไวตอนหนึ่งวา "เราไดตั้งตนจัดโรงเรียน
เล็กๆ ขึ้นแลว มีนักเรียน 5 หรือ 6 คน และเรากําลังเรียกคณะบาทหลวงของเราที่ยังอยูเมืองปอน
ดิเซรี ใหกลับมาแลว" แสดงวาในสมัยกรุงธนบุรีโรงเรียนของคณะบาทหลวงก็ยังคงอยู แตตอมา
โรงเรียนสามเณรก็เกือบหมดสิ้นไป เมื่อตอนหลังคณะสงฆมิชชันนารีไมเปนที่พอพระทัยของ
พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชจึงไดทรงขับไลมุขนายกและบาทหลวงออกนอกประเทศ
โลเนย (2528) กลาววา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก กษัตริยพระองคแรก
ของราชวงศจักรี พ.ศ. 2325 ไดทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทรเปนราชธานีใหม ไดทรงมีพระราช
โองการใหมุ ข นายก และบาทหลวงที่ ถู ก เนรเทศออกไปจากสยามประเทศในสมั ย ของ
พระบาทสมเด็จพระเจาตากสินมหาราชกลับมาใน พ.ศ. 2326 เพราะทรงประสงคที่จะรื้อฟน
สัมพันธไมตรีกับชาวตางประเทศ อีกครั้ง บาทหลวงกูเด ไดพิมพหนังสือภาษาไทยตัวอักษรโรมัน
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เพื่อใหการศึกษาแกชาวบาน มุงใหอานภาษาไทยเพื่อเรียนรูเรื่องศีลธรรมและศาสนาเปนสําคัญ
จนถึงยุ คที่มีการเรี ย นหนังสือภาษาไทย ดวยตั วอัก ษรไทยตามหลัก สูต รของรัฐบาลไทย ซึ่ง
บาทหลวงกอลอมเบต (Colombet) จะเปนผูริเริ่มขึ้นในภายหลัง
คอสเตต (Costet, 1996 : 195) ใหรายละเอียดไววาสมัยของมุขนายกกูรเอวซี (พ.ศ. 23772384) ทานไดใหความสําคั ญ กับการศึก ษาเปนอยางมากถึงกับประกาศเปนนโยบายใหจัด ตั้ ง
โรงเรียนประถมศึกษาเปนพันธกิจที่สําคัญ และเรงดวนที่บรรดามิสชันนารีจะตองใสใจในการให
การศึกษากับคนไทยพรอมกับการประกาศสอนคริสตศาสนา ซึ่งเปนหนทางหนึ่งที่กอใหเกิดความ
เขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการเผยแผศาสนา ฉะนั้น การกอตั้งโรงเรียนคาทอลิกจึงถือเปนงานหลักที่
สําคัญซึ่งบรรดาบาทหลวงและมิชชันนารีตองพยายามทําใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมในทุกแหงที่
เปนไปได มุข นายกปลเลอกั วซ (พ.ศ. 2384-2405) ไดบุกเบิกการจัดการศึกษาของมิชชันนารี
ฝรั่งเศสขึ้น อีกครั้งหนึ่งในรั ชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจอมเกลาเจาอยูหัว รั ชกาลที่ 4 เพราะ
พระองคทรงอนุญ าตใหมิชชัน นารี สามารถเผยแผศาสนาไดอยางเสรี มากขึ้ น สามารถจั ด ตั้ ง
โรงเรียนไดอยางเสรี มุขนายกปลเลอกัวซจึงไดทุมเทและสนับสนุนการจัดการศึกษาอยางเต็ ม
ความสามารถ ทําใหการศึกษาคาทอลิกกลับฟนฟูขึ้นมาอยางมาก ในสมัยของมุขนายก หลุยส เวย
(พ.ศ. 2418-2452) ทานไดบริหารกิ จ การศาสนาคาทอลิก ในทิศทางสนั บสนุน การปฏิรู ปการ
ปกครองและบริหารประเทศ โดยเนนความสําคัญของการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เพื่ออบรมสั่ง
สอนเยาวชนใหเปนคนดีมีคุณธรรม ดวยการจัดตั้งสถาบันการศึกษาหลายแหง
ปลเลอกัวซ (2524) ไดบันทึกเกี่ยวกับโรงเรียนในสมัยของทานวา "โรงเรียนของเราเปน
หองโถงเล็กๆ ตั้งอยูบนเสากลมหลายตน เปดโลงรับลมทุกทิศทาง ในตอนเชาและตอนเย็นจะมี
การนัดหมายเด็กๆ ใหมาชุมนุมกันที่นี่ดวยเสียงกลอง เราสอนเด็กเหลานี้ใหอาน เขียน ขับรอง
สอนเลขคณิตขั้นพื้นฐานและโดยเฉพาะอยางยิ่งสอนหลักธรรมทางศาสนาคริสตใหแกพวกเขา
ชางนาสุขใจที่ไดยินไดฟงกลุมเด็กๆ รองเพลงสวดภาวนาประสานกันอยางพรอมเพรียงและดวย
ความกระตือรือรน ดูชางแตกตางกันเสียจริงระหวางโรงเรียนของเรากับโรงเรียนของพระสงฆใน
ศาสนาพุทธ ในจํานวนเด็กตางศาสนารอยคนซึ่งไดใชเวลาศึกษาเลาเรียนประมาณสิบสองป ในวัน
พุธมีเด็กเพียงไมถึงสิบคนที่อานออกเขียนได สวนใหญแลวยังคง อะ อา อิ อี อยูนั่นเอง เด็กชาว
คริสตทุกคนทั้งชายหญิงเขาศึกษาในโรงเรียนตั้งแตเยาววัยไปจนกระทั่งไดเขาพิธีรับศีลลางบาป
และไดรับศีลมหาสนิทเปนครั้งแรก4 นาเสียดายที่แมปจจุบันนี้ เราก็ยังไมสามารถตั้งโรงเรียนที่อื่น
ไดอีก นอกจากในเขตเมืองหลวงและที่เมืองจันทบูรณเทานั้น การขาดแคลนทรัพยากรตางๆ นี่เอง
สวนที่อื่นๆ ยังคงความเปนสวนตัวตอไป" ในสมัยมุขนายกปลเลอกัวซ โรงเรียนคริสตชนรุงเรือง
มากมีเด็กตางศาสนามาเขาเรียนถึงรอยคน
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สรุปไดวาในยุครัตนโกสินทรตอนตน สามเณราลัยและโรงเรียนเปนสถานที่แหงเดียวกัน
ผูที่ตองการจะรับการศึกษาอบรมเปนบาทหลวง ก็ถือวาสถานศึกษาแหงนี้เปนสามเณราลัย5 แต
สําหรับผูที่มารับการศึกษาอบรมโดยไมตองการเปนพระสงฆ ก็ถือวาสถานศึกษาแหงเดียวกันนี้
เปนโรงเรียนหรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ สถานศึกษาแหงเดียวกันนี้รับนักเรียนทั้งสองประเภทเขา
มาเรียนรวมกันเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
(รัชกาลที่ 5) ไดนําประสบการณจากการเสด็จประพาสยุโรปมาพัฒนาประเทศไทย พระองคทรง
เล็งเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ
วุฒิชัย มูลศิลป (2529 : 30-31) กลาววา การจัดการศึกษาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 5) เดินตามแบบตะวันตกอยางเต็มที่ มีระบบแบบแผนมีการ
ใชหลักสูตรที่แนนอนมีโรงเรียนเปนสถานที่ในการจัดการศึกษา ถือไดวาเปนยุคของการปฏิรูป
(Age of Reform) หรือยุคของการทําประเทศใหทันสมัย (Age of Modernization) ซึ่งสาเหตุของ
การตองปฏิรูปการศึกษามีอยู 2ประการใหญๆ คือ สาเหตุจากภายนอก ไดแก ภัยคุกคามจาก
ประเทศจักรวรรดินิยมตะวันตก และการแพรกระจายของวัฒนธรรมการศึกษาในระบบโรงเรียน
ของประเทศตะวันตก และสาเหตุจากภายใน คือความตองการบุคคลผูมีความรูเขาสูระบบราชการ
เสรี พงศพิศ (2527) กลาววา ในชวงเวลาดังกลาว ศาสนาคริสตไดมีบทบาทตอสังคมไทย เปนตน
ในดานการศึกษา ซึ่งโรงเรียนที่บาทหลวงไดกอตั้งขึ้นตั้งแตสมัยสมเด็จพระนารายณหรือสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 4) นั้นไมไดเปนโรงเรียนในความหมายปจจุบัน
แตเปนโรงเรียนที่มีลักษณะใกลเคียงกับโรงเรียนในวัดไทยที่มีพระภิกษุเปนผูสอนจะแตกตางกันก็
ในเรื่องของเนื้อหาวิชาและครูผูสอนเทานั้น เพราะของฝรั่งนั้นมีเนื้อหาวิชาที่กาวหนากวา
ดังนั้น เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อให
ราษฎรไทยมีการศึกษาตามมาตรฐานตะวันตก พระองคทรงสนับสนุนใหบาทหลวงคาทอลิกเปด
โรงเรียนสําหรับเด็กชายคือโรงเรียนอัสสัมชัญใน พ.ศ. 2428 ตอมาใน พ.ศ. 2444 ไดมีการเปด
โรงเรียนสําหรับเด็กหญิงขึ้น คือ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต โดยคณะภคินีเซนตปอล เดอ
ชารตร (Soeurs De Saint Paul De Chartres) ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. 2441
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราช
ดําเนินเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต เพื่อทรงทราบถึงเรื่องกิจการ
ความกาวหนาของสถานศึกษาคาทอลิก ใน พ.ศ. 2469
สมัยมุขนายกแปรรอส (พ.ศ. 2452-2490) ไดพัฒนามิสซัง5กรุงเทพฯ ใหเจริญขึ้น ขยาย
ออกเปนมิสซังราชบุรี ใน พ.ศ. 2473 และมิสซังจันทบุรี พ.ศ. 2487 นอกจากนี้ยังไดสงมิชชันนารี
กับพระสงฆไปแพรธรรมในภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง ฯลฯ ตอเนื่องจากมุข
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นายกหลุยส เวย ซึ่งเปนพื้นฐานใหกําเนิดมิสซังเชียงใหม และขยายงานไปที่นครราชสีมาที่วัด
โนนแกว อําเภอหวยแถลง ซึ่งเปนพื้นฐานของมิสซังนครราชสีมา ในเวลาตอมาภคินีคณะอูรสุลิน
ไดมาทํางานแพรธรรมและรับผิดชอบงานอภิบาลเยาวชนหญิง ในประเทศไทย เริ่มงานที่โรงเรียน
กุหลาบวัฒนา และขยายไปที่โรงเรียนมาแตรเดอีวิทยาลัย โรงเรียนวาสุเทวี และโรงเรียนเรยีนาเชลี
วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม ใน พ.ศ. 2467
รายงานประจําป พ.ศ. 2469 หนา 221 ระบุวา "คุณพอกาสตัล ผูรับผิดชอบดานคําสอน
และเปนจิ ตตาธิก ารของโรงเรีย นอัสสัมชัญ และโรงเรี ย นอัสสัมชัญ คอนแวนต ใหขอสังเกต
เกี่ ยวกั บสองโรงเรี ยนนี้ว าเชนเดี ย วกั บในอดี ต พวกนัก เรีย นทําตั วใหเปนที่น าพอใจยิ่ ง โดย
สวนรวมในดานความศรัทธา ความประพฤติ จิตตารมณและการสนใจเรียนคําสอน...ไดมีการ
จัดตั้งคณะพลศีลขึ้นที่โรงเรียนเซนตโยเซฟคอนแวนต ตั้งแตเดือนตุลาคม พ.ศ. 2468..."
พ.ศ. 2470 คณะซาเลเซียนไดเดินทางเขามาทํางานและจัดการศึกษาอบรมเยาวชนดาน
วิชาชีพอาชีวศึกษา จัดตั้งโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ โรงเรียนเซนตดอมินิก กรุงเทพฯ
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2475 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2475 มีความมุงหมายชัดเจนวา รัฐ
ยังมีอํานาจควบคุมเรื่องการจัดการศึกษาในโรงเรียนทุกประเภทอยู แตก็อนุญาตใหเอกชนเขารวม
จัดการศึกษาไดดังรายละเอียดในขอ 4 รัฐยอมทราบไดซึ่งสิทธิในการศึกษาของพลเมือง รัฐจึงทรง
ไวซึ่งอํานาจควบคุมการอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาในโรงเรียนประชาบาลและโรงเรียนราษฎร
และขอ 5ภายใตบังคับแหงขอความในขอ 4 และพระราชบัญญัติอื่นๆ บุคคลใดๆ หรือประชาบาล
อาจไดรับอนุญาตจากรัฐบาลเพื่อจัดตั้งโรงเรียนใหการศึกษาแกกุลบุตรกุลธิดา
พ.ศ. 2494 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2494 ยังกําหนดการศึกษาภาค
บังคับวาใหเด็กทุกคนเรียนอยูในโรงเรียนจนกวาจะพนเกณฑบังคับ ซึ่งหมายถึงวาตองเรียนอยูใน
โรงเรียนจนอายุยางเขาปที่ 15 เปนอยางนอย และตองเรียนจนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สวนแนว
การจัดการศึกษานั้นรัฐยังเปนผูจัดเชนเดิม แตก็แบงแรงใหเอกชนชวยจัดดวย ดังระบุไวใน แนว
จัดการศึกษาขอ 20 การจัดใหมีสถานศึกษานั้น รัฐใชวิธีแบงแรง คือ รัฐจัดเองบาง และยอมให
คณะหรือเอกชนจัดในสวนที่การศึกษาต่ํากวาขั้นอุดมศึกษาบาง และขอ 21 รัฐรับอุปถัมภโรงเรียน
ราษฎรตามระเบียบซึ่งกระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
นอกจากนี้ ยังมีคณะนักบวชทั้งชายและหญิงอีกหลายคณะที่เดินทางเขามาในประเทศ
ไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เชน คณะเยสุอิต ซึ่งไดจากไปตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ไดกลับเขา
มาอีกครั้งหนึ่ง
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ในป พ.ศ. 2497 โดยทํางานรับผิดชอบนักศึกษาคาทอลิกตามมหาวิทยาลัยตาง ๆ นอกจาก
คณะนักบวชจากตางประเทศแลวก็ไดมีการกอตั้งคณะนักบวชหญิงขึ้นมาในประเทศไทยดวยเพื่อ
ชวยเหลืองานของวัดและโรงเรียน คณะนักบวชหญิง "พื้นเมือง" นี้มีอยูเกือบทุกภาคของประเทศ
เปนกําลังสําคัญในการดูแลงานตาง ๆ ทางศาสนาและสังคมซึ่งศาสนาคาทอลิกเกี่ยวของอยู พ.ศ.
2502 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นควรใหโรงเรียนคาทอลิก
รวมตัวกันในนาม "คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย" โดยมีมุขนายก ป. คาเร็ตโต
เปนประธาน เปนการรวมตัวกันเพื่อชวยเหลือแบงปนและแลกเปลี่ยนประสบการณ ทัศนะในการ
บริหารโรงเรียนระหวางกัน
พ.ศ. 2503 ไดมีการประกาศใชแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ไดระบุใหการเรียนในระดับ
ประถมศึกษาแบงออกเปนสองประโยค คือ ประโยคประถมศึกษาตอนตน 4 ชั้น และ ประโยค
ประถมศึก ษาตอนปลาย 3 ชั้น สวนแนวการจัด การศึกษายั งใหรั ฐมีอํานาจสูงสุด ในการจั ด
การศึกษา และยังใชวิธีแบงแรงใหเอกชนชวยจัดอีกดวย ดังระบุในขอ 23 การจัดใหมีสถานศึกษา
นั้น รัฐใชวิ ธีแบงแรงคือ รั ฐจัด เองบาง และสงเสริมใหคณะหรือเอกชนจัด ในระดับที่ต่ํากวา
อุดมศึกษาบาง และขอ 24 รัฐพึงสงเสริมโรงเรียนราษฎรและอุดหนุนตามระเบียบที่กําหนดไว
สมัยมุขนายกยวง นิตโย (พ.ศ. 2506 - 2516) สมัยนี้เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงหลังสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 พระศาสนจักรในประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากคือ ในป
พ.ศ. 2508 เขต"มิสซัง" (Vicarius Apostolicus) ไดรั บการยกฐานะเปนเขต "สังฆมณฑล"
(Diocese) ซึ่งมีมุขนายกเปนผูปกครอง ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ อัครสังฆมณฑลทาแรหนองแสง สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลจันทบุรี สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑลอุดรธานี
สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลนครราชสีมา และสังฆมณฑลสุราษฎร
ธานี ซึ่งแตละสังฆมณฑล ก็ไดกอตั้งโรงเรียนขึ้นมามากมาย
พ.ศ. 2512 ไดเปลี่ยนชื่อ "คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย" เปน "สภา
การศึกษาคาทอลิก" ซึ่งนักการศึกษาคาทอลิก บาทหลวง นักบวชชายหญิง ผูบริหาร ครู ฆราวาสที่
ตองการพัฒนาการศึกษาคาทอลิกไดมาสัมมนากัน และตอมาไดถือเปนหลักปฏิบัติวาจะมีการ
สัมมนาสภาการศึก ษาคาทอลิก ทุก ปเพื่อศึก ษาเรี ย นรู และแสวงหาจุ ด ยื น รวมกั น ในฐานะที่
สถาบันการศึกษาคาทอลิกตองเปนแหลงแพรธรรม อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนใหเปนคนเปยม
ดวยคุณธรรมและความรู เปนพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
พ.ศ. 2533 ไดจั ด ตั้ งเปน "สมาคมสภาการศึก ษาคาทอลิก (ประเทศไทย)" โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อรวมมือระหวางองคกรสมาชิกในการประกอบภารกิจเพื่อประโยชนแหงสังคม
และเทิดทูนไวซึ่งชาติ
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ศาสนา พระมหากษัตริย และวิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมมือและสงเสริมการ
สรางความสามัคคีระหวางสถาบันการศึกษาคาทอลิกและสถาบันการศึกษาอื่นๆ เพื่อชวยเหลือ
และสงเสริ มกันและกั น ประสานสัมพันธระหวางองคการสมาชิก ในการพัฒนาคุณภาพและ
เสถียรภาพของบุคลากรในสถาบันการศึกษาคาทอลิก ประสานงาน รวมมือใหหรือขอคําแนะนํา
หรื อความชวยเหลือจากสมาคมสถาบัน หรื อองคกรการศึก ษา และองคกรธุ ร กิ จ ทั้ง ในและ
ตางประเทศ เพื่อประโยชนทางการศึกษา
2. โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
พระศาสนจัก รคาทอลิก ในประเทศไทย แบงการปกครองออกเปน 10 สังฆมณฑล
แตละสังฆมณฑล มีโรงเรียนคาทอลิกอยูในความรับผิดชอบมากนอยแตกตางกันดังตอไปนี้
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
มิสซังแรก คือ เทียบสังฆมณฑลสยาม (Vicariate Apostolic of Siam) กอตั้งขึ้นที่กรุงศรี
อยุ ธยาเมื่อวั น ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2212 ซึ่งถือเปนมิสซังแรกของคณะบาทหลวงมิสซัง
ตางประเทศแหงกรุงปารีส รับผิด ชอบพื้น ที่ 11 จั งหวัด คือ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา (บางสวน) นครนายก (เฉพาะอําเภอบานนา) สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
พระนครศรีอยุธยา และอางทอง มีโรงเรียนคาทอลิก จํานวน 141 โรงเรียน เปนโรงเรียนคาทอลิก
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพจํานวน 38 โรงเรียน โรงเรียนของคณะนักบวช 34 โรงเรียน และ
โรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 69 โรงเรียน
อัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง
การเผยแผศาสนาในภาคอีสาน เริ่มตนใน พ.ศ. 2424 เดิมทีเรียกวา "มิสซังลาว" แยกออก
จากมิสซังกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2442 ศูนยกลางอยูที่จังหวัดนครพนม ครอบคลุมอาณาบริเวณ ทั้ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศลาว ตั้งแตบานเวียงคุกเหนือสุดไปจนถึงจําปาศักดิ์ที่อยูใต
สุด และตั้งแตแถบเชียงหวางซึ่งอยูทางตะวันออกไปจนถึงนครราชสีมาที่อยูทางตะวันตก ตอมา
ใน พ.ศ. 2479 แขวงเวียงจันทรและหลวงพระบางไดแยกออกเปนมิสซังตางหาก วันที่ 21 ธันวาคม
พ.ศ. 2493 มิสซังลาวหรือมิสซังหนองแสง ไดเปลี่ยนชื่อเปน "มิสซังทาแร" โดยปกครองเฉพาะ
15 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอมาวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2503 ไดรับชื่อวา "มิสซัง
ทาแร-หนองแสง" และในวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 ไดรับการสถาปนาเปน"อัครสังฆมณฑล"
รับผิดชอบพื้นที่ 4 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม กาฬสินธิ์ และ มุกดาหาร มีโรงเรียนคาทอลิก
จํานวน 13 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัด อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง10
โรงเรียน โรงเรียนคาทอลิกสังกัดคณะนักบวช 3 โรงเรียนแตไมมีโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก
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สังฆมณฑลราชบุรี
มิสซังราชบุรี แยกออกจากมิสซังกรุงเทพฯ ใน พ.ศ. 2470 ตอมาใน พ.ศ. 2473 คณะ
นักบวชซาเลเซียนเขามาในประเทศไทยและไดปกครองมิสซังราชบุรี (ใน พ.ศ. 2512 มิสซังนี้ ได
แบงออกเปน 2 มิสซัง คือ มิสซังราชบุรี และมิสซังสุราษฎรธานี) ปจจุบันมีพื้นที่รับผิดชอบ 4
จังหวัด ไดแก ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และสมุทรสงคราม มีโรงเรียนคาทอลิกจํานวน 27
โรงเรียนในจํานวนนี้ เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 20 โรงเรียน และโรงเรียนคาทอลิก
สังกัด คณะนักบวช 5 โรงเรียน สวนที่เหลือเปนโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 2 โรงเรียน
สังฆมณฑลจันทบุรี
มิสซังจันทบุรีแยกออกจากมิสซังกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2487 เปนมิสซัง
แรกที่ปกครองโดยคณะบาทหลวงพื้นเมือง มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด ไดแก จันทบุรีฉะเชิงเทรา
(บางสวน) ชลบุรี ตราด นครนายก (บางสวน) ปราจีนบุรี ระยอง และสระแกว มีโรงเรียนคาทอลิก
ทั้งสิ้น 41 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล 15 โรงเรียน เปนโรงเรียนของ
คณะนักบวช 16 โรงเรียน และนอกนั้นอีก 10 โรงเรียนเปนของฆราวาสคาทอลิก
สังฆมณฑลเชียงใหม
การเปลี่ยนแปลงการปกครองไปสูระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ของจีนแผนดินใหญ
ทําใหบาทหลวงคณะพระหฤทัยแหงเบธาราม (ศูนยกลางอยูที่ภาคใตประเทศฝรั่งเศส) ตองอพยพ
ออกจากประเทศจีนเขามาเผยแผศาสนาในประเทศไทย ใน พ.ศ. 2494 จึงไดรับมอบหมายจาก
มิสซังกรุงเทพฯ ใหปกครองเขตเชียงใหม ตอมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2502 ไดแยกออกมา
เปนเขตมิสซังเชียงใหม รับผิดชอบพื้นที่ 8 จังหวัด ไดแก เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา แพร
แมฮองสอน ลําปาง และลําพูน มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 12 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียน
คาทอลิกสังกัด สังฆมณฑล 7 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 4 โรงเรียน และเปน
โรงเรียนของ ฆราวาสคาทอลิก 1 โรงเรียน
สังฆมณฑลอุดรธานี
มิสซังอุดรธานีแยกออกจากมิสซังทาแร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และไดรับการ
สถาปนาเปนสังฆมณฑลเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2508 มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ไดแก
อุดรธานี ขอนแกน หนองคาย หนองบัวลําภู และเลย มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ใน
จํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 13 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 11
โรงเรียน ไมมีโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก
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สังฆมณฑลอุบลราชธานี
มิสซังอุบลราชธานีแยกออกจากมิสซังทาแร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 มีพื้นที่
รับผิดชอบ 7 จังหวัด คือ อุบลราชธานี มหาสารคาม ยโสธร รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สุรินทร และ
อํานาจเจริญ มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น 19 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆ
มณฑล 11 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะนักบวช 7 โรงเรียน และอีก 1 โรงเรียนเปนของ
ฆราวาสคาทอลิก
สังฆมณฑลนครราชสีมา
มิสซังนครราชสีมาแยกออกจากมิสซังอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2508
มีอาณาเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัด ไดแก นครราชสีมา ชัยภูมิ และบุรีรัมย มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น
13 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 10 โรงเรียน เปนโรงเรียนของ
คณะนักบวช 1 โรงเรียน และเปนโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 2 โรงเรียน
สังฆมณฑลนครสวรรค
มิสซังนครสวรรคแยกออกจากอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ.
2510 มีพื้นที่รับผิดชอบ 13 จังหวัด ไดแก นครสวรรค กําแพงเพชร ชัยนาท ตาก พิจิตร พิษณุโลก
เพชรบูรณ ลพบุรี สิงหบุรี สระบุรี สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ มีโรงเรียนคาทอลิกทั้งสิ้น15
โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 7 โรงเรียน เปนโรงเรียนของคณะ
นักบวช 6 โรงเรียน และเปนโรงเรียนของฆราวาสคาทอลิก 2 โรงเรียน
สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
มิสซังสุราษฎรธานี แยกออกจากมิสซังราชบุรี เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2512 มีอาณา
เขตรับผิด ชอบ 15 จั งหวัด ไดแก สุร าษฎรธานี กระบี่ ชุมพร ตรั ง ปตตานี นราธิว าส
ประจวบคีรีขันธนครศรีธรรมราช พังงา พัทลุง ภูเก็ต ระนอง ยะลา สงขลา และสตูล มีโรงเรียน
คาทอลิก ทั้งสิ้น 24 โรงเรียน ในจํานวนนี้เปนโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล 10 โรงเรียน
เปนโรงเรียนของ คณะนักบวช 14 โรงเรียน ไมมีโรงเรียนที่เปนของฆราวาสคาทอลิก
3. ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
วิวัฒ น แพรสิริ (2545 : 1) ไดกลาวถึง ปรั ชญาการศึก ษาคาทอลิก โดยสังเขปดังนี้
การศึกษาคาทอลิกเปนกระบวนการพัฒ นาคนใหเปนบุคคลที่สมบูร ณ บรรลุสัจ ธรรมและมี
พัฒนาการที่ดีทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสังคม กระบวนการนี้วางอยูบนพื้นฐาน
แหงพระคริสตธรรมที่เนนความรับผิดชอบตอตนเองและหนาที่ ความรับผิดชอบและซื่อสัตยภักดี
ตอประเทศชาติบานเมืองหรือสังคมที่ตนเปนสมาชิก มุงพัฒนาตนเอง บุคคลในความรับผิดชอบ
และสังคมใหเจริญกาวหนาและอยูรวมกันอยางมีความสุข
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การศึกษาคาทอลิกยึดมั่นบนพื้นฐานและหลักคําสอนพระคริสตธรรม จึงพัฒนามนุษยให
เปนบุคคลที่ดีในฐานะที่มนุษยแตละคนเปนภาพลักษณของพระเจาและเปนลูกของพระเจา ดังนั้น
มนุษยทุกคนจึงเปนพี่นองกัน ทุกคนจึงมีเกียรติและศักดิ์ศรี มนุษยจึงตองเคารพตนเองและผูอื่น
การเรียนรูเปนศักยภาพของมนุษยที่พระเจาประทานให เพื่อเสริมสรางพัฒนาตนเองและพัฒนา
ผูอื่นรวมทั้งสังคมดวยหนทางแหงคําสอนของพระเยซูคริสตในพระวรสารและธรรมปฏิบัติที่สรุป
อยูในบทบัญญัติแหงความรักที่วา "จงรักผูอื่นเหมือนรักตนเองและทานทั้งหลายจงรักกันและกัน
ดังที่เรารักทานคนทั้งหลายจะรูวาทานเปนศิษยของเรา เมื่อทานทั้งหลายรักกันและกันนั่นเอง"
ดังนั้นความรักจึงเปนพระพรและคําสอนที่พระเจาทรงตองการใหมนุษยยึดมั่นปฏิบัติเพื่อนําชีวิต
ใหเปนคนดีเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งในการเจริญชีวิตภายในและการดําเนินชีวิตภายนอก ทั้งตอ
ตนเองและผูอื่น
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) (ก อารัมภบท) แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษา
คาทอลิกใหความสําคัญกับคุณคา ศักดิ์ศรีของมนุษย สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตอสังคม
โดยถือวาการศึกษาเริ่มตนพรอมกับชีวิตเริ่มปฏิสนธิ มีการเรียนรูตลอดชวงของชีวิต แกนแหง
ความรูทั้งปวงแสดงผานทางกระบวนการเรียนรูเชิงความคิด อาศัยสติปญญา เหตุผล ความคิดอาน
หรือการทดลองการกระทําหรือการปฏิบัติ ตามแนวทางการเรียนรูเชิงประสบการณและการเรียนรู
เชิงวิ ทยาศาสตรการศึกษาเปนสิ่งสําคั ญ มากในชีวิ ต มนุ ษ ยและเปนสิ่งที่มีอิทธิพลเหนื อความ
เจริญกาวหนาของสังคมโรงเรียนคาทอลิกจึงเปนพันธกิจสําคัญที่พระศาสนจักรเนนคุณคาอยาง
จริงจัง ในบทบาทการรับใชและใหการศึกษาอบรมแกประชาชนหรือสังคม ซึ่งยึดหลักสําคั ญ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรม
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 8, 10 และ 12 กลาววา หัวใจของ
การศึก ษาคาทอลิก คื อ การอยู รวมกั น ฉั น พี่น อง โรงเรี ย นสอนเรื่ องนี้ ด วยวาจา และเนน
ความสัมพันธระหวางบุคคลใหแสดงความจริงอันนี้ การศึกษาจึงเปนการชี้นํามนุษยใหอยูรวมกับ
ผูอื่นเยี่ยงพี่นองในทุกสังคมของชีวิตและจะกระทําเชนนี้ไดถาเขาใจความหมายของครอบครั ว
มนุษย ซึ่งสอดคลองกับสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2538) ขอ 55 กลาววา การศึกษา
อบรมที่แทจริ งคื อ การสงเสริมศักดิ์ ศรีข องมนุ ษยและการสรางความสัมพัน ธที่จ ริ งใจตอกั น
รวมทั้งเปนการเปดตนเองสูพระสัจธรรม สอดคลองกับสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก
(2532) ขอ 110 ที่วา คําพูด การปฏิบัติ การใหกําลังใจ ความชวยเหลือคําแนะนํา และการแกไข
ขอบกพรองของนักเรียนอยางนุมนวล ลวนเปนสวนประกอบสําคัญในกระบวนการใหการศึกษา
อบรมที่จะทําใหครูบรรลุเปาหมาย
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สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2538) ขอ 29 กลาววา เปาหมายของการสอนที่
โรงเรียน คือ การใหการศึกษาอบรม ซึ่งกอใหเกิดการพัฒนาคนจากภายใน ชวยสรางอิสรภาพจาก
ภาวะปดกั้นใดๆ เพื่อใหเขาเจริญขึ้นเปนมนุษยที่สมบูรณ การศึกษามิไดจํากัดอยูที่การถายทอด
ความรู แตรวมถึงการฝกอบรม ลักษณะเฉพาะของการใหการศึกษาอบรม คือ การสื่อความจริง
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 4 ระบุว า พระศาสนจั กรให
ความสําคัญตอวิธีการจัดการศึกษาที่เหมาะสม ซึ่งเปนวิธีการเฉพาะของพระศาสนจักร ซึ่งสมณ
กระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 1 กลาววา มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะไดรับการศึกษา
อบรมตรงกับเปาหมายเฉพาะของตน เหมาะสมกับคุณลักษณะ เพศ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ตน เพื่อเขาจะไดมีความสามารถวินิจฉัยอยางมีวิจารณญาณเกี่ยวกับคุณคาทางศีลธรรมดวยจิตใจ
เที่ยงตรงตอสิ่งที่เกิดกับเขาและแวดลอมชีวิตของเขา และสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก
(2508) ก ขอ 3 กลาววา บิดามารดาเปนผูใหการอบรมที่สําคัญที่สุดอันดับแรกของบุตร หากขาด
การอบรมของบิดามารดาก็ยากที่จะหาการอบรมอื่นใดมาทดแทนได สอดคลองกับสมณกระทรวง
เพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 6 ที่วาบิดามารดามีสิทธิอยางแทจริงในการเลือกโรงเรียน
สําหรับลูกหลานของตน
สมณกระทรวงเพื่อการศึก ษาคาทอลิก (2538) ขอ 31 กลาววา ณ สถาบันที่เรี ยกวา
โรงเรียนนี้เยาวชนเรียนรูทีละขั้นตอนที่จะเปดตนเองสูชีวิตในสภาพที่เปนจริง และสรางเจตคติตอ
ชีวิตดังที่นาจะเปนการศึกษาคาทอลิกตองเนนการพัฒนามนุษยใหครบทุกมิติ คือ ทั้งดานรางกาย
จิตใจสติปญญา อารมณ สังคม สรางคนใหเคารพในคุณคาของวัฒนธรรมทองถิ่นสามารถเปน
มโนธรรมใหกับสังคม พัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมอันดีงามใหกับสังคม อันเปนการสราง
สังคมและประเทศชาติใหมีความเขมแข็ง
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกถือวา การศึกษาเปนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการพัฒนา
มนุ ษ ยในทุก มิติ เพื่อใหมนุ ษ ยบรรลุถึงความดี งามตามหลัก พระคริ สตธรรม พระศาสนจั ก ร
คาทอลิกถือวาไมมีสถาบันใดทําหนาที่แทนโรงเรียนได โรงเรียนคาทอลิกมุงพัฒนามนุษยทุกมิติ
(The Whole Person) เพราะวาคุณคาของความเปนมนุษยทุกประการอยูในความกลมกลืนและ
ความสําเร็จในองคพระคริสตเจาผูเปนมนุษยที่ดีพรอม (The Perfect Person) โรงเรียนตองกระตุน
นักเรีย นใหฝกสติปญญาของตนดวยพลังแหงความเขาใจ จนกวานักเรีย นจะเห็นแจมแจงและ
สามารถคนพบดวยประสบการณของตนเองวา ความจริงที่ตนพบนั้นมีความหมายวาอยางไร และ
ในฐานะที่เปนองคการสําหรับอบรม โรงเรียนมีหนาที่ตองปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรมในตัวผูเรียน
ชวยใหเขาบรรลุถึงเสรีภาพทางศีลธรรมซึ่งมีคุณคาดานจิตใจเพื่อทําใหชีวิตของเขามีคุณคาและ
ความหมายอยางแทจริง หนาที่สําคัญของโรงเรียนคาทอลิกคือ รวมวัฒนธรรมกับความเชื่อ และ
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รวมความเชื่อกับชีวิต การรวมอยางแรกจะสําเร็จไดโดยใชวิชาที่รวบรวมดานตางๆ ทุกดานของ
ความรูมนุษยเขาดวยกันตามหลักพระคริสตธรรม สวนการรวมอยางที่สองจะสําเร็จไดดวยความ
เจริ ญ งอกงามของคุ ณ ธรรมตางๆ ซึ่งเปนเอกลัก ษณของคริ สตชน คุ ณ ลัก ษณะพิเศษของครู
คาทอลิกคือ การสอนความจริง ซึ่งทําใหพระคริสตเจาผูเปนองคความจริงปรากฏในสิ่งที่ครูสอน
การถายทอดความจริงทางวิชาการ จึงควรมีสวนรวมอยางพิเศษในการทําหนาที่ประกาศองคพระ
คริสตเจา
4. กระบวนทัศนการศึกษาคาทอลิก
เซนต โทมัส อาไควนัส (Saint Thomas Aquinas) (ค.ศ. 1225-1274) สอนวา การศึกษา
เปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิตทั้งในการกระทําการ การนําตนเองและการบรรลุถึงสัจธรรม
ของชีวิต ซึ่งตองเคารพตอเสรีภาพและความเปนบุคคลในทุกมิติของผูเรียน ครูเปนผูชี้นําในการจัด
ประสบการณเพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เสริมสรางคุณคาใหแกชีวิต สังคมและประเทศชาติ
แอบบอท (Abbot, 1966 : 715) ไดกลาวถึงการศึกษาอบรมแบบคริสต ในสมณสารเรื่อง
"การศึกษาอบรมแบบคริสตของเยาวชน" (On the Christian Education of Youth) วาการศึกษา
แบบคริสตเนนการพัฒนาบุคคลในทุกมิติทั้งรางกายและจิตใจ อาศัยพระพรของพระเจาผานทาง
พระเยซูคริสตเจาพระผูไถ ซึ่งไถกูเรามนุษยจากความผิดพลาด อันเปนผลมาจากมนุษยได พายแพ
ตอกลอุบายของ ปศาจอํานาจใฝต่ําใหกลับคืนสูสภาพที่ดีงามและเปนมนุษยที่สมบูรณ ในขณะ
เดีย วกั บพระสัน ตะปาปา ยอหนที่ 23 ไดเนนใหพระศาสนจั กรเปดใจและปรับตัว ใหเขากั บ
ความกาวหนาของวิทยาการและเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัย ใหม และพรอมที่จะเผชิญหนากั บลัทธิความทันสมัย (Modernism)
เพื่อที่จะพิทักษรักษาและพัฒนาศักดิ์ศรีของมนุษยไมใหถูกทําลายแตคงไวในความดีงามตลอดไป
New Catholic Encyclopaedia (1981 : 162-168) อธิบายโดยสรุ ปวาหลัก ของกระบวนการ
การศึกษาคาทอลิก คือ เด็ก (ผูเรียน) เปนผูมีบทบาทสําคัญ (Principal Agent) สวนครูเปนผูขับ
เคลื่อนที่สําคัญ (Essential Mover) ในกระบวนการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็ก (ผูเรียน)
อยางเต็มที่โดยอาศัยความชวยเหลือภายนอกกอใหเกิดความเขาใจดวยความเปนเหตุผล ตามหลัก
ธรรมชาติ และเขาถึงสัจธรรมของชีวิต
พระสันตะปาปา ปโอที่ 11 (Pius XI, 1929, Par 101) ใหทัศนะเกี่ยวกับการศึกษาวา"...
เปาหมายเฉพาะเจาะจงและชัดเจนของการศึกษาแบบคริสต คือ ตองเปนกิจกรรมรวมกับพระพร
แหงพระเจาในการฝกอบรมใหบุคคลเปนคริสตชนที่แทจริงและสมบูรณ..." วัตถุประสงคของ
การศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาคนใหเปนบุคคลดีพรอมและเปนคริสตชนที่ดี โดยเนนวาสิทธิ
และหนาที่ในการอบรมสั่งสอนบุตรเปนของบิดามารดาผานทางพระศาสนจักรและรัฐซึ่งจะตอง
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ผสมผสานความรวมมือใหเกิดคุณคาสูงสุดแกการพัฒนาบุคคลใหเปนมนุษยที่สมบูรณตามหลัก
พระคริสตธรรม โดยอาศัยพระหรรษทานของพระเจาและความรวมมือของมนุษยเพื่อพัฒนาคน
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา และศีลธรรมทั้งแบบรายบุคคล ชุมชนทองถิ่นและสังคม ยกระดับ
คุณภาพชีวิตและสังคมใหมีระเบียบ ดีงามตามแบบอยางพระคริสตเจา โดยใหความสําคัญกั บ
คุณคาของมนุษยที่เปนภาพลักษณของพระเจา ศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพของบุคคล โดยครูผูสอนตอง
ใหแบบอยางชีวิตเรียนรูและเขาใจถึงเหตุผลตามธรรมชาติ สัจธรรมและความเปนจริงของชีวิต
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2541) ขอ 9 ไดเนนวาเปาหมายของโรงเรีย น
คาทอลิกตองเปนสถานศึกษาสําหรับมนุษยทั้งระดับปจเจกบุคคลและกลุมสังคมมนุษย
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ก ขอ 8 ระบุวา การจัดบรรยากาศใน
สถาบันการศึกษาคาทอลิกตองสงเสริมการพัฒนาชีวิตฝายจิต ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
บนคุณคา พื้นฐานที่ดีตามหลักธรรมของศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับพระสันตะปาปา
ยอหน ปอล ที่ 2 (Pope John Paul II, 1982 : 357) ในสมณสารการศึกษาคาทอลิกสําหรับเยาวชน ที่
เนนความเปนบุคคลของมนุษยและวัฒนธรรมในฐานะที่เปนคุณคาและผลผลิตแหงความสําเร็จ
ของมนุษยและสังคม นักการศึกษาคาทอลิกตองเคารพตอคุณคาวัฒนธรรมและชีวิตมนุษยในแต
ละวัฒนธรรมที่แตกตางกัน ซึ่งตางมีเปาหมายเพื่อเสริมสรางความดีงามและความสมบูรณครบ
ครันของชีวิตมนุษย
พระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 (Pope Paul VI, 1975, ขอ 20) ในสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
ไดยืนยันและยอมรับคุณคาของวัฒนธรรมและความหลากหลายของวัฒนธรรม ในเวลาเดียวกันได
โตแยง แนวคิดที่วามีวัฒนธรรมเดียวที่ดีที่สุด สอดคลองกับสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก
(2508) ข ขอ 59 ซึ่งยืนยันถึงคุณคาของวัฒนธรรมที่เหมาะสมและเปนความดีงามของมนุษย ตาม
แบบแผนชีวิตของทองถิ่นที่แตกตางกันไปตามวิถีการดําเนินชีวิตและภูมิประเทศ การจัดการศึกษา
และการประกาศพระคริสตธรรมตองเคารพและถายทอดวัฒนธรรมอยางมีหลักเกณฑและเปน
ระบบภายใตแสงสวางแหงความเชื่อและบูรณาการวัฒนธรรมกับความเชื่อและความเชื่อกับชีวิต
ในขณะที่ กัลเลกเกอร (Gallagher,1991 : 27) ใหความสําคัญกับวัฒนธรรมของผูปกครองดวยเลน
(Lane, 1991 : 8) โอ'เมอรคู (O'Murchu, 1997 : 115-117) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิกใน
ปจจุบันวาตองเปดตัวสูโลกสมัยใหม ดวยการมีสวนรวมเสวนากับครอบครัว รวมมือกับทุกคนที่
จะเสริมสรางโลกใหยุติธรรม และยั่งยืนมากขึ้นซึ่งถือวาเปนกระบวนทัศนใหมของสังคมและเปน
เปาหมายของโรงเรียนคาทอลิก ยิ่งไปกวานั้นพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 (Pope John Paul
II,1982, No. 11) ไดเนนใหการศึกษาเปนไปเพื่อเสริมสรางชีวิตแหงความรักตอผูอื่นบนพื้นฐาน
ของครอบครัว ที่ดี มีชีวิตรวมกันอยางมีค วามสุข สอดคลองกับสมณกระทรวงเพื่อการศึกษา
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คาทอลิก (2508)ข ขอ 10, 78 ที่เนนวาภารกิจของการศึกษาคาทอลิกนั้นคือเพื่อสรางสังคมใหมี
สันติสุขนั่นเอง
อารบุคเคิล (Arbuckle,1993 : 91) ลุดวิก (Ludwig,1995 : 33) ใหทัศนะวาสังคายนาวาติกัน
ที่ 2 โดยการนําของพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ไดปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดแบบ
คาทอลิกที่เคยยึดพระศาสนจักรเปนสําคัญ ไปสูมุมมองแบบพลวัตแหงการปฏิบัติที่ยึดคุณธรรม
ความรัก ความยุติธรรมและการรับใชแบบพระคริสตเปนหลักสําคัญในกระบวนการปรับเปลี่ยน
โลก
แมคลัพหลิน (McLaughlin, 2000 : 9-11, 28-29) ใหทัศนะวา แนวการศึกษาคาทอลิกตอง
ทบทวนทําความเขาใจบทบาทของการศึกษาคาทอลิกตามปรัชญาและเทววิทยาคาทอลิกตามการ
เปลี่ย นแปลงของสังคมดานวิ ทยาศาสตรและความคิ ด เกี่ ย วกั บการพัฒ นาตามสมัย หรื อแบบ
ทันสมัยนิยมเนนคุณคาของมนุษยมากกวาวัตถุเปนการเสริมสรางและพัฒนามนุษยใหเปนคนดี
เปนมนุษยที่สมบูรณตามแบบอยางและคําสอนของพระคริสตเจา สอดคลองกับสมณกระทรวง
เพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508)ที่กําหนดใหโรงเรียนคาทอลิกเนนคุณคาของ การอบรมคนในทุกๆ
ดาน ทั้งดานรางกายใหมีวุฒิภาวะทั้งดานศีลธรรม สติปญญา การเปนสมาชิกที่ดีและรับผิดชอบตอ
สังคม เปนบุคคลที่มีความเชื่อในศาสนาศรัทธาตอพระเจา ในขณะที่ สมณกระทรวงเพื่อการศึกษา
คาทอลิก (2532) ระบุวา การศึกษาคาทอลิกเนนการพัฒนานักเรียนใหเปนคนดีของสังคม เชื่อม
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม กับพระคริสตธรรมและบูรณาการ การสอนศีลธรรมในการเรียน
การสอน สอดคลองกั บสมณกระทรวงเพื่อการศึก ษาคาทอลิก ที่เนนใหใสใจตอบรรยากาศ
การศึกษาเรียนรูและศีลธรรม เสริมสรางคุณคาของการฝกอบรมชีวิตจิต และการสอนแบบบูรณา
การจริยธรรมเพื่อการพัฒนาความเปนมนุษยที่ดีเลิศใหเปนเอกลักษณของโรงเรียนคาทอลิกอยาง
เดนชัด
5. ลักษณะของโรงเรียนคาทอลิก
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2532 : 16-26) กลาววา นับแตชั่วขณะแรกที่
นักเรียนคนหนึ่งเหยีย บยางเขามาในโรงเรียนคาทอลิก นักเรียนชายหรือหญิงผูนั้น ควรจะรูสึก
ประทับใจวาไดเขามาสูสภาพแวดลอมใหม เปนสภาพแวดลอมที่สวางไสวดวยแสงแหงความเชื่อ
และมีลักษณะเฉพาะของมันเองที่ไมเหมือนใคร สภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2 ไดสรุปเรื่องนี้โดยพูด
ถึงสภาพแวดลอมที่ซึมซาบไปดวยคุณ คาแหงพระคริสตธรรม คื อ ความรั กและอิสรภาพใน
โรงเรียนคาทอลิก ทุกคนควรตระหนักในการประทับอยูอยางทรงชีวิตของพระคริสตเจา ความ
รับผิดชอบในการสรางบรรยากาศภายในโรงเรียนคาทอลิกตกอยูแกผูเปนครูทั้งในฐานะปจเจกชน
และกลุมชน ซึ่งแสดงออกโดยอาศัยการเผยแผคุณคา แบบคริสตทั้งโดยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์
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ในพฤติกรรมของแตละคนในความสัมพันธดวยอัธยาศัยไมตรีและประสานกลมเกลียวระหวาง
บุคคลและในความพรอมที่จะทําตนใหเปนประโยชน จากการไดเห็นประจักษพยานอยูทุกวัน
นักเรียนก็จะคอย ๆ มองเห็นคุณคาของภาวะแวดลอมแบบนี้ หากประจักษพยานดังกลาวมิไดมีอยู
ก็แทบไมมีอะไรเหลืออีกแลวที่จะทําใหเรียกไดวาเปนโรงเรียนคาทอลิก
นักเรียนที่เขามาเรียนในโรงเรียนคาทอลิกตองตระหนักวา โรงเรียนเปนเสมือนบานของ
เขาเองที่ขยายตอเนื่องออกมา และดังนั้น "บาน-โรงเรียน" จึงควรมีอะไรบางอยางที่เปนความ
รื่นรมยที่สามารถสรางบรรยากาศแบบครอบครัวขึ้นไดอยางนาชื่นชมและเปนสุขใจ สิ่งแรกที่จะ
ชวยสรางสภาพแวดลอมที่นารื่นรมยก็คือ ความสะดวกสบายทางกายภาพอยางเพียงพอ เปนความ
สะดวกสบายที่ประกอบไปดวยการมีพื้นที่เพียงพอสําหรับหองเรียน การกีฬา สันทนาการ และ
อื่นๆ เชน หองพักครูและหองประชุมครูและผูปกครอง เปนตน แมสิ่งแวดลอมไมหรูหราอะไรนัก
แตบรรยากาศตองอุดมดวยความอบอุน ทั้งในแงของความเปนมนุษยและในแงของจิตวิญญาณ
โรงเรียนคาทอลิกควรเปนแบบอยางของความเรียบงาย และความยากจนตามแบบฉบับ
ของพระคริ สตเจา แตนี่ก็ไมใชจะขัดกับการมีวัสดุ ที่จําเปนแกการใหการศึกษาอยางเหมาะสม
เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอยางรวดเร็ว โรงเรียนทุกวันนี้จึงตองมีวัสดุ
อุปกรณซึ่งในบางครั้ งก็ ซับซอนและมีร าคาแพงนี่ ไมใชความฟุมเฟอยแตเปนสิ่งซึ่งโรงเรี ย น
จําเปนตองมีเพื่อดําเนินบทบาทของตนตอไปในฐานะเปนสถาบันการศึกษา
โรงเรียนคาทอลิกสํานึกในการประทับอยูของพระแมมารียพรหมจารี ซึ่งจะชวยไดมาก
ในการทําใหโรงเรียนเปนเสมือน "บานมารีย" มารดาและอาจารยของพระศาสนจักรไดอยูเคียง
ขางองคพระบุตรเพื่ออุปถัมภนักเรียนซึ่งเปนลูกของพระนางตลอดเวลาที่กําลังเจริญวัยขึ้นมาวัด
(โบสถ) ไมควรถูก มองวาเปนอะไรที่ไมเกี่ ย วของกั บโรงเรีย น แตควรถือวาวั ด เปนสถานที่
ที่คุนเคยและใกลชิดสนิทสนม ซึ่งเยาวชนผูมีความเชื่อจะสามารถพบการประทับอยูของพระเจา
ได"...จงรูไวเถิดวา เราอยู กับทานทุกวั น..." (มธ.28: 20) การวางแผนพิธีก รรมควรไดรับการ
ระมัดระวังเปนพิเศษ เพื่อชักจูงชุมชนในโรงเรียนและพระศาสนจักรทองถิ่นใหเขามารวมงาน
โรงเรียนคาทอลิกเปนเครื่องมือเชิงอภิบาลประเภทหนึ่ง โรงเรียนเปนสื่อกลางระหวางความเชื่อ
และวัฒนธรรมกลาวคือ ดํารงความซื่อสัตยตอความใหมในพระคริสตธรรม ในขณะเดียวกันก็
เคารพตอความเปนเอกเทศและระเบี ย บแบบแผนโรงเรี ย นคาทอลิ ก มี พื้ น ฐานอยู ที่ ปรั ช ญา
การศึก ษา ซึ่งในปรั ชญาดังกลาวความเชื่อ วั ฒนธรรมและชีวิ ตจะถูกนํามาผสมกลมกลืนกั น
โรงเรียนคาทอลิกชวยใหบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย ถึงสองประการ กลาวคือ โดยธรรมชาติ
ของโรงเรียนคาทอลิกเอง โรงเรียนเปนผูชี้นําทั้งชายและหญิงใหไปสูความดีสมบูรณพรอมทั้งจาก
แงของการเปนมนุษย และจากแงของการเปนคริสตชน ความรวมมือระหวางโรงเรียนคาทอลิก
52

และครอบครัวของนักเรียนจักตองดําเนินตอไปและไดรับการเสริมสรางใหเขมแข็งยิ่งขึ้นมิใชเพื่อ
เหตุผลในการจั ดการกับปญหาทางวิชาการเทานั้น แตเพื่อวาเปาหมายในการใหการศึกษาของ
โรงเรี ยน จะไดบรรลุค วามสําเร็ จ โดยรวมมืออยางใกลชิดกั บครอบครั วของนั กเรี ยน ซึ่งมี
ความสําคัญเปนพิเศษเมื่อตองจัดการในประเด็นที่ละเอียดออน เชน เรื่องศาสนา จริยธรรม หรือ
เพศศึกษา การแนะแนวอาชีพ หรือการเลือกกระแสเรียกในชีวิตของตน บุคคลแรกที่ใหการศึกษา
อบรมแกเด็กในเบื้องตนก็คือ พอแม จึงเปนความรับผิดชอบของโรงเรียนคาทอลิกที่จะตองให
ครอบครัวของเด็ก (ผูเรี ยน) ตระหนักในเรื่องนี้ โรงเรีย นทุกโรงเรีย นจึงควรริเริ่ มจัดใหมีการ
ประชุมพบปะกันและจัดรายการอื่นๆ ซึ่งจะทําใหพอแมสํานึกในบทบาทของตนมากขึ้นและชวย
ในการสรางความรวมมือระหวางกัน
โรงเรียนคาทอลิกจะตองชวยนักเรียนใหตระหนักวา ความสัมพันธนั้นมีอยูระหวางความ
เชื่อและวัฒนธรรม วัฒนธรรมของมนุษยก็ยังเปนเรื่องของมนุษยอยูและจะตองไดรับการสอน
แบบภววิสัยในเชิงวิทยาศาสตร แตบทเรียนของครู และการรับเอาของนักเรียนผูมีความเชื่อใน
คริสตศาสนา จะตองไมแยกความเชื่อออกจากวัฒนธรรมดังกลาวนี้ เพราะถาทําเชนนั้นก็จะเปน
การสูญเสียทางจิตวิญญาณอยางสําคัญ โลกแหงวัฒนธรรมของมนุษยและโลกของศาสนา มิได
เปนเชนเสนขนานสองเสนที่ไมเคยมาบรรจบกันเลย จุดบรรจบระหวางสองเสนนี้มีอยูภายในตัว
ของมนุษยเองโรงเรียนคาทอลิกระดับมัธยมศึกษาพึงใหความเอาใจใสเปนพิเศษตอ "การทาทาย"
ซึ่งวั ฒ นธรรมของมนุ ษ ยนํ ามาเผชิญ กั บความเชื่อ นั ก เรี ย นจะตองไดรั บความเชื่อใหทําการ
สังเคราะหความเชื่อ และ วัฒนธรรมอันเปนสิ่งจําเปนแกการบรรลุพฤติภาพของผูมีความเชื่อแต
ความเชื่อที่สุกงอมแลวก็จะสามารถดูใหรูและปฏิเสธคานิยมเชิงตอตานของวัฒนธรรมซึ่งจะเปน
ภัยตอศักดิ์ศรีของมนุษยนักเรียนควรไดรับการชวยเหลือใหมองมนุษยในฐานะสิ่งสรางที่มีชีวิต
และมีธรรมชาติทั้งทางดานกายภาพและดานจิตวิญญาณ
เลน (Lane, 1991 : 8) กลาววา โรงเรียนคาทอลิกตองรับภารกิจพิเศษในการเปดวิสัยทัศน
ใหมตอสังคม ซึ่งสมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2508) ง ขอ 2 สมณกระทรวงเพื่อ
การศึกษาคาทอลิก (2542 : 108) ย้ําวาโรงเรียนคาทอลิกตองทําหนาที่ผดุงรักษาเสรีภาพของมโน
ธรรมและการนับถือศาสนา
วิวัฒน แพรสิริ (2543 : 22) ไดอางถึงผลการวิจัยของนักการศึกษาคาทอลิกที่ไดกําหนด
กรอบความคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของโรงเรียนคาทอลิก 4 ประการ เพื่อศึกษารูปแบบของ
โรงเรียนคาทอลิก ดังนี้
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1. ถายทอดคําสอนของพระศาสนจัก ร ฝกอบรมสั่งสอนเยาวชนใหปฏิบัติ จ นสามารถ
ประพฤติคุณธรรม ตลอดจนดําเนินชีวิตสวนตัวและชีวิตหมูคณะได ดังที่พระเยซูคริสตทรงสอน
และเปนแบบอยาง
2. การจัดการศึกษาเสริมสรางชีวิตหมูคณะใหกับนักเรียน เปนหัวใจของการจัดการศึกษา
คาทอลิก ที่จะตองดํ าเนิ นการใหเกิด ขึ้นทั้งในชั้นเรียนและระหวางการทํากิ จกรรมรวมกั นใน
บรรยากาศแหงความเปน พี่นองและมิตรภาพเพื่อการเสริมสรางคุณคาและคุณธรรมประจําชีวิตให
เกิดเปนคุณลักษณะนิสัย คุณธรรมชีวิตหมูคณะ เพราะนักเรียนแตละคนจะสามารถเรียนรูและ
พัฒนาคุณคาของตน มีน้ําใจไมตรี มีมนุษยสัมพันธจากการเรียนรูดวยกิจกรรมและการทํางาน
รวมกันเปนหมูคณะเพื่อฝกฝนการทํางาน ในอนาคต การเสียสละอุทิศตนแกผูอื่น และการเปน
สมาชิกที่ดีของสังคม
3. การบริการ เปนกิจกรรมที่ทําใหชีวิตมีคุณคาและเกิดความรูสึกเขาใจตนเองเพราะการ
กระทําสิ่งที่ดีเปนประโยชนตอคนอื่น เปนกระบวนการถายทอดความรักที่เสริมสรางขึ้นในจิตใจสู
การปฏิบัติจนเกิดคุณคาแหงการมีชีวิตเพื่อผูอื่น และทําใหชีวิตของแตละคนมีความหมายแทจริง
ในบทบาทของการมีสวนรวมและการพัฒนา หรือปฏิรูปสังคมดวยจิตใจบริการบําเพ็ญประโยชน
เพื่อผูอื่นและสังคม
4. การปฏิบัติศาสนกิจ เปนกิจกรรมแหงการยอมรับคําสอนสูงสุดเหนือชีวิตของตนและตอง
ทบทวนไตรตรองอยูเสมอ เมื่อแตละคนไดสํารวมตนตอพระเจาหรื อในระหวางการปฏิบัติ
ศาสนกิจ เขาจะมีโอกาสพูด สํารวมจิตใจ ปฏิบัติสมาธิเพื่อใหจิตใจตั้งอยูในคุณธรรมความดีที่เปน
หลักยึดมั่นเสมอ เพื่อไมใหอิทธิพลของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยมมาทําใหจิตใจของเขาออกนอก
ทางแหงความดีสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2541 : 78-80) ระบุวา
อันโตนี ไบรค (AnthonyBryk) แหงมหาวิ ทยาลัย ชิคาโก สหรัฐอเมริก า ไดศึกษาถึง
ประสิทธิผลพิเศษของโรงเรียนมัธยมศึกษาคาทอลิก พบวา โรงเรียนคาทอลิกที่มีประสิทธิผลมี
ลักษณะเฉพาะ 4 ประการ ดังนี้
1. แผนการเรียนมีแกนหลัก สูตรเหมือ นกั น แนวโนมการจัด แผนการเรีย นของโรงเรี ย น
คาทอลิก คือ การจัดใหมีหลักสูตรสวนที่เปนแกนกลางสําหรับนักเรียนทุกคน ไมวาจะมีพื้นเพ
สวนตัวหรือมีการวางแผนการเรียนในอนาคตไวอยางไร หลักสูตรดังกลาวไดถูกกําหนดลวงหนา
บนฐานของทรรศนะเชิงรุกของอาจารยและผูบริหารเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนทุกคนสามารถและควร
จะเรียนรู วิชาบังคับจะเปนตัวคุมแผนการเรียนของนักศึกษาโดยวิชาเลือกจะถูกจํากัดทั้งในแงของ
เนื้อหาและจํานวน
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2. การจัดแกนหลักสูตร โครงสรางของแกนหลักสูตรดังกลาวมีลักษณะสามประการ ขอแรก
จะมีกลุมกิจกรรมของโรงเรียนรวมอยูอยางกวางขวาง เชน การเขาเงียบฟนฟูจิตใจ พิธีกรรม กีฬา
การฉลอง และโครงการดานวรรณกรรม ดนตรี เปนตน ซึ่งเปนการเตรียมโอกาสจํานวนมากไว
เพื่อการปฏิสัมพันธ แบบตัวตอตัวและการแบงปนประสบการณระหวางผูใหญและนักเรียน เปน
โอกาสในการทําใหความผูกพัน ระหวางสมาชิกของโรงเรียนมีค วามลึกซึ้งมากขึ้ น และสราง
ความสัมพันธระหวางผูที่มากอนและผูมาภายหลังการทํากิจกรรมดังกลาวไดรับการอํานวยความ
สะดวกจากวิ ธี ส รางแผนการเรี ย นที่ ก ลาวถึ ง ขางตน ขอสองมี ก ารจั ด องคการอยางเปน
กิจจะลักษณะเพื่อสรางหมูคณะ สิ่งสําคัญที่สุดในเรื่องดังกลาวคือบทบาทของครูที่ถูกขยายออกไป
ครูไมเปนเพียงผูเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนซึ่งจํากัดอยูภายในหองเรียน แตพวกเขายังทําหนาที่เปนที่
ปรึกษาประจําหองเรียนหรือที่ปรึกษาชมรมของโรงเรียนซึ่งทําใหนักเรียนกับครูสามารถพบปะ
กันตามทางเดิน ในสนามเลน ที่หองอาหาร ในละแวกโรงเรียน และบางครั้งแมกระทั่งที่บานของ
พวกเขา ปฏิสัมพันธระดับบุคคลจํานวนมากซึ่งเกิดขึ้นระหวางผูใหญกับเด็กนอกหองเรียนเปนสิ่ง
ที่ชวยเพิ่มโอกาสของการแสดงความกังวล และความสนใจสวนตัวออกมา การรวมกันทํางานใน
แบบองคประชุมระหวางครูก็มีความสําคัญเชนกัน ซึ่งครูอาจารยของโรงเรียนคาทอลิกสามารถทํา
ใหเกิดขึ้นทั้งในและนอกโรงเรียน ปฏิสัมพันธทางสังคมระหวางกันเหลานี้ชวยเปนจุดเริ่มตนของ
การแกปญหาของโรงเรียนและมีสวนชวยสรางความสมานฉันทระหวางผูบริหารในการทําพันธ
กิจของโรงเรียนในบริบทดังกลาว การตัดสินใจใดๆ ของโรงเรียนจะมีความขัดแยงนอยลงและ
บอยครั้งจะมีลักษณะของความไววางใจ และการใหความเคารพตอกัน ขอสามมีความคิดความเชื่อ
รวมกั น เกี่ ย วกั บ สิ่ง ที่นั ก เรี ย นควรเรี ย น เกี่ ย วกั บ เกณฑการสอนที่เ หมาะสม และวิ ธีส ราง
ความสัมพันธระหวางกัน สิ่งที่ค้ําจุนปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิกคือ ความคิดความเชื่อ
ดานศีลธรรมเกี่ยวกับบุคคลและสังคมและบทบาทของโรงเรียนตอการสงเสริมความยุติธรรมทาง
สังคม ดังนั้น การจัดองคการทางสังคมระดับพื้นฐานของโรงเรียนในฐานะหมูคณะจึงมีผลตามมา
ตอสังคมและตัวตนของครูและนักเรียน
3. อุดมการณที่เปนแรงบัน ดาลใจ ความคิด สําคัญ สองประการ คื อ บุคคลนิย มและการ
มอบหมายอํานาจใหกับผูใตบังคับบัญชา คือ ตัวปนแตงชีวิตในโรงเรียนคาทอลิก บุคคลนิยมคือ
สิ่ ง ซึ่ ง เรี ย กรองความเปนมนุ ษ ยในปฏิ สั ม พั น ธรอยแปดที่ เ กิ ด ขึ้ น และประกอบขึ้ น เปน
ชีวิตประจําวัน กุญแจที่มุงไปยังการพัฒนาบุคคลนิยม คือ บทบาทของครูที่ถูกขยายออกไปเพื่อให
ความสนใจกับเรื่องที่วา นักเรียนจะตองกลับเปนคนประเภทใดเชนเดียวกับที่ใหกับขอเท็จจริง
ทักษะและความรูที่พวกเขาไดรับ ยิ่งไปกวานั้น บุคคลนิยมยังเปนบรรทัดฐานรวมของโรงเรียน
คือ เปนพฤติกรรมซึ่งไดถูกสรางขึ้นโดยครูและถือเปนอุดมการณสําหรับนักเรียน การมอบหมาย
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อํานาจความรั บผิด ชอบใหกั บผูใตบังคั บบัญ ชาตองพิจ ารณาถึงความเชี่ย วชาญในงาน และ
ประสิทธิภาพจะตองถูกคํานึงถึง ผานทางความหวงใยตอศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
4. การปกครองแบบกระจายอํานาจจากศูนยกลาง การกระจายอํานาจการปกครอง ไมไดถูก
นํามาใชเพียงเพราะเห็นวาเปนทางเลือกที่มีประสิทธิภาพมากกวาหรือเพราะมันชวยสรางองคการ
ซึ่งใหการรับรูตอความจําเปนของผูใชบริการไดดีกวาเทานั้น แตที่ถูกตองคือ การกระจายอํานาจ
ไดรับการยืนยันจากทรรศนะที่มีอยูวาศักดิ์ศรีของมนุษยและการเคารพกันและกันจะไดรับการ
ปฏิบัติเฉพาะเมื่องานถูกจัดไวโดยคํานึงถึงหมูคณะเล็กๆ ซึ่งมีการเสวนาและการทํางานแบบที่มี
การพิจารณารวมกัน ที่รากเหงาของการเลือกคือ ความเชื่อวาศักยภาพทั้งหมดของบุคคลจะถูก
นํามาใชในความเปนอันหนึ่งอันเดี ยวกั นทางสังคมและซึ่งสามารถสรางขึ้นไดเฉพาะในความ
สัมพันธของกลุมเล็กๆ เหลานี้ลักษณะสําคัญ 4 ประการเหลานี้เมื่อนํามารวมกันจะสรางชีวิตใน
โรงเรียนคาทอลิกที่มีลักษณะเฉพาะ ชีวิต ทางวิชาการ ซึ่งมีแกนหลักสูตรรวมกันถูกจัดวางไว
ภายในวิธีการจัดองคการแบบหมูคณะซึ่งมีวงที่กวางกวา เมื่อเอาสองคุณลักษณะมาไวดวยกั น
คุณลักษณะสองประการ ดังกลาวจะสรางสถาบันทางสังคมของผูใหญและนักเรียนผูรูสึกเปนขอ
ผูกมัดที่จะเขามามีสวนรวมในการทํางานซึ่งผลที่ไดคือ การกระจายความสัมฤทธิ์อยางเทาเทียมกัน
ในสังคม สิ่งซึ่งค้ําจุนชีวิตทางสถาบันนี้ไดแก การรวมอุดมการณที่เปนแรงบันดาลใจ ซึ่งสามารถ
มีอยูอยางมีประสิทธิผลรวมกับการปกครองแบบกระจายอํานาจ เขากับอิทธิพลของการตลาด
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2541 : 81) โธมัส เอช กรูม (Thomas H. Groome)
อาจารยสอนวิชาเทววิทยาและศาสนศาสตรที่มหาวิทยาลัยบอสตันไดเสนอคุณลักษณะเฉพาะซึ่ง
ทําใหคาทอลิกแตกตางจากคนอื่นไว 5 ประการ โดยเขาเรียกวาคุณลักษณะทางเทววิทยาเพราะเปน
ลัก ษณะที่มีพื้น ฐานอยู บนความเขาใจของคาทอลิก เกี่ย วกั บพระเจาและการเปนอยูของมนุ ษ ย
ดังตอไปนี้
1) ความเขาใจการเปนบุคคลของมนุษยในแงดี
2) การเปนเครื่องหมายถึงพระเจาของชีวิต
3) การเนนที่การอยูรวมกันเปนหมูคณะของความเปนอยูของมนุษยและคริสตชน
4) การยึดถือประเพณีเปนแหลงที่มาของประวัติศาสตรและวิสัยทัศน
5) การใหคุณคากับความมีเหตุมีผลและการเรียนรู
อยางไรก็ตาม มีลักษณะ 3 ประการซึ่งเปนลักษณะสําคัญ (Cardinal) ซึ่งผูกโยง 5 ลักษณะ
ขางตนไวดวยกันโดยประกอบดวยลักษณะดังตอไปนี้
ลักษณะที่หนึ่ง : การถือเปนพันธกิจของคาทอลิกตอ "การเปนบุคคล" ตอ "การเปนอยาง
ควรจะเปน" และจริยธรรมของชีวิตของพวกเขา ความหวงใยในเชิงการเปน เพราะการศึกษา
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คาทอลิก ปลูก ฝงคนใหมีความรั บผิด ชอบตอสังคมและเอกลัก ษณของการเปนพระศาสนจั ก ร
คําสอนคาทอลิกเปนความหวงใยในแงของ "การเปน" เพราะสอนประเพณีในแบบที่หลอหลอม
"การเปน" ของคนและความมีเหตุมีผลของ การศึกษาคาทอลิกเปนความหวงใยในแงของการเปน
เพราะสงเสริมคนใหรูจักคิดดวยตนเอง
ลักษณะที่สอง : การถือเปนพันธกิจของคาทอลิกตอ "ความยุติธรรมพื้นฐาน" ความหวงใย
ในเชิงสังคม ความยุติธรรม ความรักเปนหัวใจของพระคริสตธรรม ในพระคัมภีร พันธสัญญาของ
พระเจากับมนุษยนั้น เรียกรองมนุษยใหดําเนินชีวิตใน "ความสัมพันธที่ถูกตอง" กับพระเจา กับ
ตัวเอง กับผูอื่นและกับสิ่งสราง คริสตชนสมัยแรกไดเพิ่มการเนนย้ําที่ความยุติธรรม ความรักซึ่ง
เปน "การกระทําตามความจริงดวยความรัก" (อฟ. 4: 15; ปต. 1: 22) ความยุติธรรม ซึมซาบอยูใน
ความเขาใจมนุษยของการศึกษาคาทอลิกเพราะผูบริหารและครูปฏิบัติต อนักศึกษา โดยเคารพ
ศักดิ์ศรีของพวกเขา และเตรียมพวกเขาใหรูจักเคารพและสงเสริมสิทธิมนุษยชนของทุกคน ความ
ยุติธรรมถูกสอนเพราะหมูคณะของโรงเรียนไดใหกําเนิด "ความสัมพันธอยางถูกตอง" และสอน
นักเรียนใหมีความรับผิดชอบตอความดีสวนรวมความยุติธรรมซึมซาบอยูในความมีเหตุมีผล เมื่อ
สงเสริมนักเรียนใหมีความตระหนักอยางมีวิจารณญาณและมีความสนใจในทางปฏิบัติของการ
ดําเนินชีวิตตามความจริงในหนทางแหงความดี
ลักษณะที่สาม : การถือเปนพันธกิจของคาทอลิกตอ "ความเปนคาทอลิก" ความหวงใยใน
เชิงของการเปดรับทุกคน เจมส จอยส (James Joyce) กลาววา "คาทอลิกหมายความวา ที่นี่ทุกคน
เขามาได"โธมัส เอช กรูม (Thomas H. Groome) เสนอแนะวา คําเหมือนที่ดีที่สุดสําหรับคําวา
"คาทอลิก" คือ "รวม"และไมใชคําวา "สากล" แบบที่มักจะถูกนํามาใช ในความหมายดังกลาว การ
อางตัวเปนคาทอลิกจึงควรทาทายเราใหกลับเปนหมูคณะที่เปดรับทุกคนดวยไมตรีจิต และใจที่
เปดกวางนี้เปนความผูกมัดที่จะตองแผอยูทั่วการศึกษาคาทอลิก โรงเรียนคาทอลิกเปนสถานที่ซึ่ง
ใหการตอนรั บทุก คนอยางแทจริงและอบรมสั่งสอนนั ก เรี ย นวา "เพื่อนบาน" ไมมีข อบเขต
การศึกษาคาทอลิกในยุคหลังสมัยใหมจะตองเกี่ยวของกับการรูจักผนวกความรูทางเทคนิค และ
ทักษะการตอรองกับโลกที่นับวันยิ่งมีความซับซอนใหเขากับวิสัยทัศนทางศีลธรรม (ความรูผิดรู
ถูก) โดยมุงทําใหทักษะนี้ ถูกใชไปในทิศทางของการสรางสังคมมนุษยและการอยูรวมกันมากขึ้น
และเกี่ยวของกับเสียงมโนธรรมซึ่งสนับสนุนนักเรียนแตละคนใหแสวงหาหนทางที่จะบรรลุถึง
ตามวิสัยทัศนดังกลาวดวยวิจารณญาณ
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2542 : 69-75) ดําเนินตามพระดํารัสของ
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ที่สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิกนํามาอางอิง ระบุ
วาโรงเรียนคาทอลิกกอกําเนิดขึ้นครั้งแรก เพื่อเปนโรงเรียนสําหรับบุคคลและของบุคคล "การเปน
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บุคคลของแตละคน พรอมกับความจําเปนทางวัตถุและทางจิตใจของพวกเขา คือ แกนคําสอน
ของพระคริสตเจา เพราะเหตุ นี้ การสงเสริ มความเปนบุคคลของมนุ ษยจึ งเปนเปาหมายของ
โรงเรียนคาทอลิก เพราะเหตุนี้การที่โรงเรียนคาทอลิกถือเปนขอผูกมัดในการพัฒนามนุษยทุกมิติ
เพราะตระหนักวา คุณคาของมนุษยทั้งหมดสําเร็จเปนจริงในองคพระคริสตเจา ความตระหนักขอ
นี้เปนการ ยื น ยัน ถึงความเปนศูนยกลางของการเปนบุค คลในการจัด การศึกษาของโรงเรี ย น
คาทอลิกที่ชวยเสริม ความพยายามดานการศึกษาใหเขมแข็งขึ้นและทําใหเหมาะสมตอการสราง
บุคลิกภาพที่สงางามของบุคคล"
สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก เรื่อง "โรงเรี ยน คาทอลิก" ขอ 35 ระบุว า
"โรงเรียนคาทอลิกมีพันธกิจที่จะพัฒนาคนทุกมิติ (The Whole Person) ทั้งนี้ เพราะคุณคาของ
ความเปนมนุษย (Human Values) ในทุกมิตินั้นมีเอกภาพในองคพระคริสตผูเปนมนุษยที่สมบูรณ
(The Perfect Person) นี่คือลักษณะพิเศษของโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งมีหนาที่ในการปลูกฝงคุณคา
ความเปนมนุษยในทุกมิติ อันเปนภารกิจหลักที่โรงเรียนคาทอลิกตองรับใชมวลมนุษย..."เอกสาร
วาดวยพระศาสนจักรในโลกปจจุบัน ขอ 41 (Gaudium et Spes, 1965) ระบุวา พระเจาไดทรง
มอบหมายใหพระศาสนจั ก รเปนผูเผยแสดงธรรมล้ําลึก 7ของพระองค (Mystery) ผูทรงเปน
เปาหมายที่แทจริงของมนุษย ฉะนั้น โรงเรียนคาทอลิกตองยืนหยัดที่จะประกาศวา จุดมุงหมายที่
แทจริ งของการดํ ารงชีวิต คือ การเขาถึงสัจ ธรรม ซึ่งสัจธรรมดั งกลาวจะตองเปนเหตุ ผลและ
ปรัชญาในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และจิตใจใหเขาถึงสัจธรรม คือ การ
เขาถึงพระเจาสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ใหความสําคัญตอศักดิ์ศรีของธรรมชาติมนุษยก็
เพราะวา"พระบุตรของพระเจาทรงเปนมนุษยแทและพระเจาแท"โดยนัยนี้ธรรมชาติมนุษยเปน
หนึ่งเดียวไมใชรางกายหรือวิญญาณ หรืออารมณ จิตใจอยางใดอยางหนึ่ง เพราะถามนุษยมีเพียง
รางกายก็ไมใชมนุษย หรือมีแตวิญญาณก็มิใชมนุษยดุจเดียวกัน ดังนั้นการพัฒนาตัวบุคคลของ
มนุษยตองเปนการพัฒนาอยางมีดุลยภาพในทุกมิติของมนุษยไปพรอมๆ กันเพราะแตละมิตินั้น
เปนเงื่อนไขของกันและกันจึงจะเปนการพัฒนาที่สมบูรณ หรือเปนกระบวนการศึกษาที่แทจริง
ฉะนั้นโรงเรียนคาทอลิกตองใหความสําคัญเปนพิเศษตอการจัดหลักสูตรที่ประกอบดวยเนื้อหา
สาระที่หลากหลาย รวมทั้งกิจกรรมเสริมสรางเพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนตามธรรมชาติอยาง
เต็มศักยภาพ
กฤษฎีกาวาดวยการศึกษา ขอ 1 กลาววา " การศึกษาที่แทจริง ตองมีจุดประสงคเพื่อพัฒนา
ตัวบุคคล (Formation of the Human Person) โดยคํานึงถึงเปาหมายขั้นสุดทายของชีวิต (Ultimate
Goal)และคํ านึงถึงความดี งาม (Common Good) ของสังคมดวย ซึ่งผูเรี ย นตองแสดงความ
รับผิด ชอบในฐานะสมาชิก ของสังคม ... เด็ก และเยาวชนตองไดรับการสงเสริ มใหรู จั ก ให
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ความสํ าคั ญ ตอคุ ณ คาทางศีล ธรรม(Moral Values) อยางผู มีมโนธรรมที่ถู ก ตอง (Upright
Conscience) รูจักใชสิทธิและอิสรภาพสวนบุคคลในการเลือก... พระศาสนจักรขอเตือนครูอาจารย
และผูรับผิดชอบทางการศึกษาใหเคารพสิทธิอันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Right) นี้"
6. กฎหมายของพระศาสนจักรที่เกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิก
การประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้ งที่ 2 เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2505 หนึ่งศตวรรษหลัง
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 1 เนื่องจากสถานการณในโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง
ทุกขณะ พระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ซึ่งเปนผูเรียกประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ได
เรียกรองใหรื้ อฟน กฎหมายพระศาสนจั กร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2502 ตอมาจึงจัดตั้ ง
คณะอนุ กรรมการเพื่อรื้อฟนกฎหมายพระศาสนจัก ร ในวั นที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2505 พระ
สันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ไดทรงเรียกประชุม มุขนายกกวา 2,000 องคจากทั่วโลก จึงถือไดวาเปน
สังคายนาสากลครั้งแรก การประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงเมื่อ พ.ศ. 2508 ในสมณ
สมัยของพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 พรอมดวยเอกสาร 16 ฉบับ ซึ่งบรรดามุขนายกไดลงมติเปน
เอกฉันท เอกสารเหลานี้ วาดวย พิธีกรรม พระศาสนจักร
การเผยแสดงของพระเจา พระศาสนจักรในปจจุบัน หนาที่ของมุขนายกในการปกครอง
สัตบุรุษ ชีวิตและภารกิจของบาทหลวง การเตรียมตัวเปนบาทหลวงในสามเณราลัย การปฏิรูป
ชีวิตนักบวช บทบาทการประกาศขาวดีของฆราวาส การประกาศศาสนา พระศาสนจักรตะวันออก
เอกภาพของนิกายตางๆ ในศาสนาคริสต สื่อสารมวลชน ความสัมพันธกับศาสนาตางๆ เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาและการศึกษา อบรม จนกระทั่ง 20 ปตอมา คือ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2526
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ทรง ประกาศกฎหมายใหมโดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2526กฎหมายพระศาสนจักรฉบับปจจุบัน มีชื่อ เปนทางการวา "Codex Iuris
Canonici" เปนภาษาลาติน มีทั้งหมด 1,752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (บรรพ) ดวยกัน หนึ่งใน
เจ็ดบรรพที่สําคัญสําหรับการศึกษาคาทอลิกคือ บรรพ 3 วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของพระศา
สนจั ก รคาทอลิก คณะกรรมการที่ป รึ ก ษากฎหมายพระศาสนจั ก รภายใตสภาประมุข แหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2543 : 23-29) ไดทําการแปลประมวลกฎหมายพระศา
สนจักร (Code of Canon Law) โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิกและโรงเรีย น
คาทอลิก ดังนี้
การศึกษาคาทอลิก
มาตรา 793 วรรค 1 บิดามารดา รวมทั้งผูที่ทําหนาที่แทนพวกเขาดวย มีพันธะและมีสิทธิ
ใหการศึกษาอบรมแกบุตรหลานของตน บิดามารดาคาทอลิกยังมีหนาที่และสิทธิที่จะเลือกวิธีและ
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สถาบันที่จะชวยพวกเขา ใหสามารถจัดใหบุตรหลานของตนไดรับการศึกษาแบบคาทอลิก ตาม
สภาพแวดลอมของทองถิ่นไดอยางดียิ่งขึ้น
มาตรา 793 วรรค 2 บิดามารดายังมีสิทธิที่จะใชประโยชนจากความชวยเหลือที่รัฐตองจัด
ใหซึ่งพวกเขามีความตองการเพื่อจัดใหบุตรหลานไดรับการศึกษาแบบคาทอลิกดวย
มาตรา 794 วรรค 1 พระศาสนจักรมีหนาที่และสิทธิใหการศึกษาดวยเหตุผลพิเศษ เพราะ
พระศาสนจักรไดรับมอบพันธกิจจากพระเจา ใหชวยเหลือเพื่อนมนุษยใหสามารถบรรลุถึงความ
สมบูรณแหงชีวิตคริสตชน
มาตรา 794 วรรค 2 ผูอภิบาลวิญญาณมีหนาที่จัดการทุกอยาง เพื่อใหคริสตชนทุกคน
ไดรับการศึกษาแบบคาทอลิก
มาตรา 795 เนื่องจากการศึกษาที่แทจริงตองมุงใหการอบรมทุก มิติ แกบุค คลมนุ ษ ย
กลาวคือ การอบรมที่มุงสูจุดหมายสุดทายของบุคคล และขณะเดียวกันก็มุงสูความดีสวนรวมของ
สังคม ดังนั้น เด็กและเยาวชนจะตองไดรับการอบรมเลี้ยงดูอยางที่วา เขาสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ทางกายใจ และสติปญญาของเขาไดอยางกลมกลืนกัน มีจิตสํานึกในความรับผิดชอบที่ดีสมบูรณ
มากขึ้น และรูจักใชเสรีภาพอยางถูกตอง รวมทั้งไดรับการอบรมใหมีสวนในชีวิตสังคมอยางมี
บทบาท
โรงเรียนคาทอลิก
มาตรา 796 วรรค 1 ในบรรดาเครื่องมือเพื่อใหการศึกษาคริสตชนพึงถือวาโรงเรียน มี
คุณคายิ่งเหตุวาโรงเรียนใหความชวยเหลือหลักแกบิดามารดาในการทําหนาที่ใหการศึกษาแกบุตร
หลาน
มาตรา 796 วรรค 2 บิดามารดาตองรวมมืออยางใกลชิดกับครูโรงเรียนซึ่งตนไดฝากฝง
บุตรหลานไวใหอบรม สวนบรรดาครูในการปฏิบัติหนาที่ของตนตองทํางานอยางใกลชิดรวมกับ
บิด ามารดาและรั บฟงบิด ามารดาเหลานั้ น ดวยความยิ นดี และใหจั ด ตั้ งสมาคมหรื อการพบปะ
สังสรรคกับบรรดาผูปกครองนักเรียนและใหถือเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่ง
มาตรา 797 บิดามารดาตองมีเสรีภาพอยางแทจริงในการเลือกโรงเรียน ดวยเหตุนี้คริสต
ชนมีหนาที่ตองเอาใจใสใหสังคมบานเมืองรับรูเสรีภาพนี้ของบิดามารดาและตองปองกันเสรีภาพ
นี้โดยการใหความชวยเหลือ ตามหลักการกระจายความเปนธรรม
มาตรา 798 บิดามารดาตองฝากฝงบุตรหลานไวกั บโรงเรีย นที่จั ดใหมีการศึกษาแบบ
คาทอลิก ถาทําเชนนั้นไมไดบิดามารดามีหนาที่ตองเอาใจใสใหบุตรหลานไดรับการศึกษาแบบ
คาทอลิกอยางเหมาะสมนอกโรงเรียน
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มาตรา 799 คริสตชนตองพยายามใหกฎหมายบานเมือง ซึ่งวางระบบการอบรมเยาวชน
จัดใหมีการอบรมทางศาสนา และศีลธรรมแกเยาวชนตามมโนธรรมของบิดามารดาในโรงเรียน
นั้นเองดวย
มาตรา 800 วรรค 1 พระศาสนจักรมีสิทธิจัดตั้งและดูแลโรงเรียนที่สอนไมวาสาขาวิชา
ประเภทและระดับใด ๆ
มาตรา 800 วรรค 2 คริสตชนตองสงเสริมโรงเรียนคาทอลิกโดยใหความชวยเหลือเพื่อ
กอตั้งและบํารุงรักษาไวตามกําลังความสามารถ
มาตรา 801 สถาบันนักพรต ซึ่งมีพันธกิจดานการศึกษาโดยเฉพาะ ขณะที่รักษาพันธกิจนี้
ไวอยางซื่อสัตย ยังตองอุทิศตนเพื่อการศึกษาแบบคาทอลิกในโรงเรียนของตนซึ่งตั้งขึ้นโดยความ
เห็นชอบของมุขนายกประจําสังฆมณฑลดวย
มาตรา 802 วรรค 1 ถาไมมีโรงเรียนซึ่งใหการศึกษาที่ซึมซาบดวยจิตตารมณคริสตชน มุข
นายกประจําสังฆมณฑลมีหนาที่ตองเอาใจใสจัดใหมีโรงเรียนเชนนั้นขึ้น
มาตรา 802 วรรค 2 ที่ใดเหมาะสม มุขนายกประจําสังฆมณฑลตองจัดใหมีโรงเรียน
อาชีวะโรงเรียนเทคนิค และโรงเรียนอื่นๆ ตามความจําเปนพิเศษตางๆ
มาตรา 803 วรรค 1 โรงเรียนคาทอลิก คือ โรงเรียนที่ผูใหญผูมีอํานาจฝายพระศาสนจักร
หรือนิติบุคคลสาธารณะฝายพระศาสนจักรเปนผูบริหาร หรือผูใหญฝายพระศาสนจักรรับรูเปน
โรงเรียนคาทอลิกเปนลายลักษณอักษร
มาตรา 803 วรรค 2 การอบรมและการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก ตองมีหลักคําสอน
คาทอลิกเปนพื้นฐาน บรรดาครูตองดีเดนดานคําสอนที่ถูกตอง และดานชีวิตที่เปยมดวยคุณธรรม
มาตรา 803 วรรค 3 โรงเรียนใดใดไมวาแมในความเปนจริงเปนโรงเรียนคาทอลิกจะใช
ชื่อโรงเรียนคาทอลิกไมได เวนแตจะไดรับความยินยอมจากผูใหญผูมีอํานาจฝายพระศาสนจักร
มาตรา 804 วรรค 1 การอบรมและการศึกษาทางศาสนาคาทอลิก ซึ่งสอนในโรงเรียนใดๆ
ไมวาหรือที่จัดสอนโดยทางสื่อสารมวลชนตางๆ ตองอยูภายใตอํานาจของพระศาสนจักร เปน
หนาที่รับผิดชอบของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกที่จะออกกฎทั่วไปเรื่องนี้ และเปน
หนาที่ของมุขนายกประจําสังฆมณฑลที่จะควบคุมและดูแลในการใหการศึกษานี้
มาตรา 804 วรรค 2 ผูใหญผูทรงอํานาจทองถิ่นตองเอาใจใสใหครูที่ไดรับหนาที่เปนครู
สอนศาสนาในโรงเรียนแมในโรงเรียนที่มิใชคาทอลิก ตองเปนผูดีเดนในดานคําสอนที่ถูกตอง ใน
ดานเปนพยานชีวิตคริสตชนและทักษะการสอน

61

มาตรา 805 เปนสิทธิของผูใหญผูทรงอํานาจทองถิ่น ที่จ ะแตงตั้ งหรือรับรองครูสอน
ศาสนาสําหรับสังฆมณฑลของตน และเชนเดียวกัน ทานมีสิทธิ์ที่จะใหครูออกหรือบังคับใหเอา
ออก ถามีความจําเปนเพราะเหตุผลทางศาสนาหรือทางศีลธรรม
มาตรา 806 วรรค 1 มุขนายกประจําสังฆมณฑลมีสิทธิที่จะสอดสองดูแลและเยี่ยมเยียน
โรงเรียนคาทอลิกที่ตั้งอยูในเขตปกครองของตน แมโรงเรียนตางๆ ที่ตั้งขึ้นหรือจัดการโดยสมาชิก
สถาบัน นัก พรต เชนเดีย วกัน ทานมีอํานาจที่จ ะออกขอกํ าหนดเกี่ ยวกั บการควบคุมทั่ว ไปของ
โรงเรียนคาทอลิกขอกําหนดเหลานั้นใชไดกับโรงเรียนที่บริหารโดยนักพรต โดยรักษาไวซึ่งความ
เปนเอกเทศเกี่ยวกับการจัดการภายในของโรงเรียนของพวกเขา
มาตรา 806 วรรค 2 บรรดาผูอํานวยการโรงเรียนคาทอลิกภายใตการสอดสองดูแลของ
ผูใหญผูทรงอํานาจทองถิ่น ตองเอาใจใสใหการสอนในโรงเรียนของทานใหดีเดนดานวิชาการ
อยางนอยมีระดับเทาเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ ในภูมิภาคนั้น
7. วิสัยทัศนและพันธกิจการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2545 : 69 - 71) ในการประชุมสัมมนาของ
สภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ประจําปการศึกษา 2543 ครั้งที่ 30 ไดกําหนดวิสัยทัศนและ
พันธกิจการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย ไวดังนี้
วิสัยทัศน
"บุคคลแหงการเรียนรู ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร มุงสูความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย
ตามหลักพระคริสตธรรม" (Learning Persons, Loving and Caring Community, Reaching for
Human Excellence, According to Christian Principles) ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บุคคลแหงการเรียนรู
บุคคลแหงการเรียนรู คือ บุคคลที่นําขอมูล ประสบการณ มาพิจารณาไตรตรองอยาง
สม่ําเสมอ เกิดความเขาใจ และสามารถประยุกตความรูไปสูการปฏิบัติ จนกลายเปนวิถีชีวิตของ
ตนผูบริหาร ครู นักเรียน เปนบุคคลแหงการเรียนรูก็ตอเมื่อแตละคนเปนผูใฝรู แสวงหาความคิด
ใหมๆ ตัด สินใจเลือกวิ ธีปฏิบัติที่ดี ที่สุด และพัฒ นาปรั บปรุ งความรู และการปฏิบัติ ของตนอยู
ตลอดเวลา ผูบริหาร ครู นักเรียน ติดตอสื่อสารตอกันในบรรยากาศของความไววางใจและมีโลก
ทัศนที่เปดกวาง มีการแบงปนความรู และการแกปญหารวมกันการเรียนรูที่ลึกซึ้งเปนสิ่งสําคัญ
ที่สุด เปนการคนพบสัจธรรมของชีวิตบุคคลแหงการเรียนรูแสวงหาความจริงของชีวิต อาศัยการ
ไตรตรองอยางสม่ําเสมอ
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ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร
โรงเรียน คือ กลุมบุคคลที่ผูกพันกันดวยความคิดและอุดมคติ ชุมชนโรงเรียนคาทอลิก
ประกอบไปดวย ผูบริหาร ครู บุคลากร ผูปกครอง ศิษยเกา และนักเรียน สะทอนความเปน
ประชากรของพระเจา โดยการปฏิบัติบัญญัติแหงความรัก ใหความเคารพ ความเอาใจใส เอื้ออาทร
ตอความตองการของกันและกัน มีปฏิสัมพันธตอกันอยางสม่ําเสมอ
มุงสูความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย
การพัฒนาสูความเปนเลิศแหงความเปนมนุษยเปนเรื่องของคุณธรรม ความรูและการหลอ
หลอมบุคคลอยางเปนองครวม ในมิติบุคคล ความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย หมายถึงมนุษยที่
สมบูรณทั้งดานจิตวิญญาณ สติปญญา อารมณ และรางกาย ในมิติสังคม ความเปนเลิศแหงความ
เปนมนุษย หมายถึง มนุษยที่รับผิดชอบ ทํางานรวมกับผูอื่นได เสียสละ และอุทิศตนเพื่อสวนรวม
กลาวคือ เปนคนเพื่อคนอื่น
พันธกิจ : สถาบันการศึกษาคาทอลิกมุงมั่นที่จะสรางวิสัยทัศนที่กลาวมาแลวดังนี้
บุคคลแหงการเรียนรู
ก. จัดการศึกษาอบรมที่เสริมสรางคุณธรรม ความรู โดยใหผูเรียนมีความสุข
ข. จัดการศึกษาดวยกระบวนการเรียนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ
ค. ใหโอกาสผูยากไรและดอยโอกาสเขารับการศึกษาตามความเหมาะสม
ชุมชนที่รักและเอื้ออาทร
ก. สรางชุมชนแหงการเรียนรูในบรรยากาศแหงความรัก เอื้ออาทร
ข. ใหการอภิบาลเพื่อเสริมสรางคุณคาของชีวิตครอบครัว
ค. สงเสริมการมีสวนรวมระหวางบาน วัด สถานศึกษา และชุมชน ในการพัฒนาบุคคลให
มีคุณภาพ
ง. สงเสริมบรรยากาศการเสวนาระหวางศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
จ. เชื่อมโยงความรูกับวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดความหมายที่แทจริงสูการ
ปฏิบัติในชีวิต
มุงสูความเปนเลิศแหงความเปนมนุษย
ก. เปนประจักษพยานถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยดวยชีวิตที่เปนรูปธรรม
ข. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนเพื่อสรางสังคมแหงความจริง ยุติธรรมและสันติ
8. แผนแมบทการศึกษาคาทอลิกฯ ของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย)
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) (2544 : 138-154) แผนแมบทการศึกษา
คาทอลิกฯ ของสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ไดกําหนดแผนงานหลักไวดังนี้ งานอภิบาล
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แพรธรรม การจัดการเรียนการสอน การประสานงานดานการศึกษา งานอภิบาลเยาวชนใน
สถานศึกษาคาทอลิก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา การประเมินคุณภาพ
การศึกษา และ เอกลักษณสถานศึกษาคาทอลิก
8.1 งานอภิบาลแพรธรรม
โรงเรียนคาทอลิกเปนสนามแพรธรรมของพระศาสนจักร ประกาศยืนยันความรักความ
เมตตาของพระเจาที่มีตอมวลมนุษย อบรมเลี้ยงดู ชี้นําเยาวชนชายหญิงไปสูความดีสมบูรณพรอม
ทั้งในแงความเปนมนุษย และการเปนคริสตชนเพื่อพระอาณาจักรสวรรคพระเจาทรงมอบพันธ
กิจการอภิบาลในสถาบันการศึกษาใหกับเรา ปจจัยที่จะทําใหพันธกิจนั้นสําเร็จไปไดยอมขึน้ อยูกับ
การศึกษาอบรมที่จะชวยใหเด็กและเยาวชนแตละคนมีคุณธรรม จริยธรรมตามจิตตารมณของพระ
คริสต และสามารถพัฒนาศักยภาพของตนทุกมิติ จนกลายเปนบุคคลที่สมบูรณ การศึกษาคาทอลิก
มีปรั ชญาและนโยบายการบริ หารการศึก ษายึ ด องคพระคริ สตเจาผูทรงชีวิ ต นํ าคํ าสอนของ
พระองคเปนหลักในการบริหารงานในสถาบันการศึกษา ศึกษาพระคัมภีร และจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน สรางบรรยากาศการเรียนรูใหสอดคลองกับคําสั่งสอนของพระองค เปนการเพิ่ม
พลังภายในใหเกิดความคิดสรางสรรค ชวยใหเด็กเยาวชนพัฒนาศักยภาพของตนตามจิตตารมณ
ของพระคริสต ดําเนินชีวิตของตนอยางเปนสุข ใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย ทําคุณประโยชน
แกสังคม
8.2 การจัดการเรียนการสอน
การจัดการศึกษา และการจัดหลักสูตรของการศึกษาคาทอลิกคํานึงถึงผลที่จะบังเกิดแก
ผูเรียน โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาใหผูเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ มีศักดิ์ศรี เคารพผูอื่น มีความพรอม
ดวยคุณธรรม สติปญญาและสามารถอยูรวมกับผูอื่น ในสังคมไดอยางมีความสุข ดังเปาหมาย
ตอไปนี้
8.2.1 สถานศึกษาคาทอลิกมีหลักสูตร หนังสือ คูมือ และสื่อประกอบการเรียนการสอน
ดานจริยธรรมอยางเปนระบบและตอเนื่องในทุกระดับ
8.2.2 สถานศึกษาคาทอลิก มีความเปนผูนําในการจัดทําหลักสูตรทองถิ่นและพัฒนางาน
วิชาการใหเดนชัด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร
8.2.3 สถานศึกษาคาทอลิกมีความเปนผูนําในการบูรณาการจริยธรรมลงในรายวิชาตางๆ
รวมทั้งมีกิจกรรมที่เดนชัดในการปลูกฝงผูเรียนใหมีจิตตารมณในการบําเพ็ญประโยชน เพื่อสันติ
สุขและยุติธรรมในสังคมโลก
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8.3 การประสานงานดานการศึกษา
สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ตองการสงเสริมความเปนหนึ่งเดียวดวย
การสนับสนุน ชวยเหลือ ใหสถาบันการศึกษาคาทอลิกไดรวมมือกันในการจัดการศึกษาคาทอลิก
อยางมีคุณภาพ เปนการระดมทรัพยากรบุคคลใหมามีสวนรวมในการประสานงานดานการศึกษา
เพื่อใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาอยางมีระบบและตอเนื่อง ดังเปาหมายตอไปนี้
8.3.1 สถานศึกษาคาทอลิกตอบสนองและมีสวนรวมในภารกิจการกอบกูของพระศาสน
จักรและเปนสนามประกาศขาวดี (พระคริตธรรม) ของพระศาสนจักร
8.3.2 สถานศึกษาคาทอลิกมีความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันและชวยเหลือ เกื้อกูลกันอยาง
แทจริง
8.3.3 สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) เปนองคการประสานความรวมมือใน
การจัดการศึกษาตามลักษณะพิเศษของสถานศึกษาคาทอลิกที่มุงพัฒนามนุษยทุกมิติ
8.3.4 ผูบริหารสถานศึกษาคาทอลิก ตระหนักเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
ทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง
8.4 งานอภิบาลเยาวชนในสถานศึกษาคาทอลิก
สมาคมสภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก (ประเทศไทย) มุงสงเสริ ม งานอภิ บาลเยาวชนใน
สถานศึกษาคาทอลิกเพื่อชวยใหเยาวชนเขาถึงแกนแทของชีวิตคริสตชน พัฒนาตนเองเปนมนุษยที่
สมบูร ณมีคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม สามารถดํ าเนิ นชีวิ ต ในสังคมไดอยางมีค วามสุข และบําเพ็ญ
ประโยชนเพื่อสังคมดังเปาหมายตอไปนี้
8.4.1 สถานศึกษาคาทอลิกมีการจัดกิจกรรมเพื่อใหเยาวชนตระหนักถึงปญหาของสังคม
บริโภคนิยม และวัตถุนิยม สามารถอุทิศตนเพื่อผูยากไร เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
8.4.2 สถานศึกษาคาทอลิกมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหเยาวชนมีบทบาทในการบริหาร
จัดการ ในการแกปญหาของสังคม และของเยาวชนดวยกัน
8.4.3 สถานศึกษาคาทอลิกใหเยาวชนในสถานศึกษา รูคุณคาของชีวิตรูจักปองกันตนจาก
ยาเสพติด และหลีกเลี่ยงอบายมุขตางๆ
8.5 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนพื้นฐานที่จะชวยใหผูเรียนสามารถ
เรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง และฝกฝนตนเองใหมีวัฒนธรรมความรูเปน
วิถีชีวิต ดังเปาหมายตอไปนี้
8.5.1 สงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงระหวางสถาบันการศึกษากับโลกและสิ่งแวดลอมทําให
เกิดสิ่งแวดลอมของการเรียนรู
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8.5.2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อผลทางดานอภิบาลจิตวิญญาณของเด็ ก
และเยาวชน
8.5.3 สงเสริมกระบวนการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
8.6 การประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินคุ ณภาพของผลผลิต และกระบวนการอยางตอเนื่อง นําไปสูการพัฒ นา
การศึกษาที่ยั่งยืน สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก (ประเทศไทย) มุงมั่นสงเสริมและสนับสนุน
โรงเรียนคาทอลิกทุกโรงเรียน ใหเขาสูกระบวนการและผานการรับรองคุณภาพการศึกษาจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ภายในป 2549 สมาคมสภา
การศึก ษาคาทอลิก (ประเทศไทย) ไดกําหนดเปาหมายในการพัฒ นาดานคุณภาพการศึกษาที่
ชัดเจนไว ดังนี้
8.6.1 โรงเรียนคาทอลิกทั้งหมดมีการบริหารจัดการภายในองคการที่เปนระบบเหมาะสม
กับยุคปฏิรูป สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่
สอง) พ.ศ. 2545
8.6.2 โรงเรียนคาทอลิกทั้งหมดมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งดานนักเรียน ดานครูผูสอน
และดานผูบริหาร จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในเปนระยะๆ และมีความพรอมสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก
8.6.3 โรงเรียนคาทอลิกทั้งหมดผานการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคมทั่วไป
8.7 เอกลักษณของสถาบันการศึกษาคาทอลิก
ธรรมชาติของการศึกษาคาทอลิก มุงเนนคุณคาและความสําคัญของการศึกษาคาทอลิกผูมี
หนาที่จัดการศึกษา เนื้อหาสาระของการศึกษา และสภาพแวดลอมทางการศึกษา มีดังนี้
8.7.1 คุณคาและความสําคัญของการศึกษาคาทอลิก ธรรมชาติของการศึกษาคาทอลิก คือ
การฝกอบรมพัฒนาคนใหเปนคนดีเปนมนุษยที่สมบูรณ ทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และ
ศีลธรรม ทั้งแบบรายบุคคลและหมูคณะโดยยึดหลักธรรมคําสอนของศาสนาเปนหลักในการจัด
การศึกษา
การศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญของมนุษยและสังคมที่จะฝกสอนใหคนเกิดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาตนเองเปนคนดี เปนสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะสมาชิก และเปนการยกระดับคุณภาพ
ชีวิ ต และสังคมใหดี ขึ้ น การศึก ษาคาทอลิก เปนการจั ด การศึก ษาที่ยึ ด หลัก คํ าสอนศาสนาและ
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิกเปนพื้นฐานผสานกับการศึกษาศิลปวิทยาการ ความรูวิชาการตางๆ เปน
กระบวนการเดียวกันในการพัฒนาคนและสังคม การศึกษาจึงจัดระบบการเรียน การฝกอบรมและ
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การเรี ย นรูจากประสบการณตรงดวยการฝกฝนทําความเขาใจอยางแตกฉาน การเรี ย นรู จาก
ประสบการณของผูอื่นที่ถายทอดหรือแบงปน และการวิเคราะหไตรตรองดวยหลักธรรม และ
เปาหมายชีวิต ดวยวิธีการฝกฝนจิตสมาธิใหเปนความคิดที่เหมาะสมกับบริบทสภาพแวดลอมทาง
สังคม ลงมือปฏิบัติดวยตนเองหรือทํางานรวมกับผูอื่นการศึกษาจึงมีลักษณะเปนกระบวนการ เปน
เครื่องชวยนําทางใหบุคคลเกิดการเรียนรู เกิดปญญา เกิดความเขาใจ สามารถปฏิบัติไดจนบรรลุผล
สามารถพึ่งตนเอง ชวยเหลือสังคม เปาหมายการจัดการศึกษา คือ เพื่อพัฒนาคนใหเปนคนดีครบ
ครันตามแบบอยางของพระคริสตเจาผูทรงเปนทั้งอาจารยและแบบอยางชีวิต
8.7.2 ผูมีหนาที่จัดการศึกษา
บทบาทหนาที่ใ นการจั ดการศึก ษาคาทอลิก ยึ ด หลัก วา ความรั บผิด ชอบในการจั ด
การศึกษาเปนหนาที่ของครอบครัวหรือพอแมเปนอันดับแรก เปนหนาที่ของพระศาสนจักรหรือ
วัดและรัฐที่ตองจัดการศึกษาใหแกสมาชิกของตน และรวมมือกันในการจัดการศึกษา เพื่อใหเด็ก
และเยาวชนไดรับการศึกษาที่ดีที่สุดเทาที่จะสามารถทําได เปรียบไดกับการศึกษาไทยที่ยึดหลัก
บวร คือการศึกษาเปนหนาที่ของบาน วัด และโรงเรียน
8.7.3 เนื้อหาสาระของการศึกษา
ความรูที่เปนเนื้ อหาสาระสําคั ญของการศึกษา คือ ความรู ที่ทําใหผูเรียนเปนคนดี มี
ความสามารถทํางานเพื่อชีวิตตนเองและเพื่อผูอื่น การศึกษาตองสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีสิทธิเสรีภาพของมนุษย และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เนนความสําคัญของ
ชีวิตจิต ธรรมชาติ และสังคม โดยยึ ดหลัก คําสอนของศาสนาเปนพื้นฐานประกอบกับความรู
วิทยาการตางๆ ที่เปนประโยชนดานสังคม การดําเนินชีวิตในสังคม หมูคณะอยางมีความหมาย
และเปนสุข ดังนี้ สาระสําคัญ คือ การเปนคนดี เปนคนใฝรู มีความรู ความสามารถ และอยูรวมกับ
ผูอื่นไดอยางมีความสุข ดังที่กําหนดเปนบรรทัดฐานในการจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และ
การเรียนการสอน คือ ความรูคูคุณธรรมคุณธรรมนําความรู และคุณธรรมนําความรูคูความสุข
8.7.4 สภาพแวดลอมทางการศึกษา
บรรยากาศสถานศึกษามีสวนสําคัญที่จะเสริมสรางการเรียนรูและฝกฝนตนเองของผูเรียน
ทั้งบรรยากาศในหองเรียน การทํากิจกรรมรวมกัน การทํางานรวมกัน และการอยูรวมกัน นักเรียน
ไดพัฒนาตนเอง ไดเรียนรูจักตนเอง แลกเปลี่ยนความคิดประสบการณซึ่งกันและกัน และที่สําคัญ
คือ การเรียนรูจากแบบอยางชีวิตและคําสอนของครูทําใหกระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการ
ของชีวิตสถานศึกษาจะสรางบรรยากาศใหโรงเรี ยนเปนสนามแหงการเรียนรูของนักเรีย น จั ด
กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม ความรูและฝกฝนการทํางานรวมกัน การทํากิจกรรมรวมกันระหวาง
นักเรียนกับครู มีบรรยากาศของการเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่บูรณาการคุณธรรม จริยธรรม ในการ
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ดํารงชีวิต เปนการฝกฝนเพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัวและชุมชนสถานศึกษาตองกําหนด
ยุทธศาสตรที่เหมาะสม และมีศักยภาพที่สามารถดําเนินการใหสําเร็จตามเงื่อนไขของเวลา และ
ศักยภาพแหงการพัฒนาในบริบทที่เหมาะสมกับเงื่อนไขและบริบททางวัฒนธรรมและสังคมไทย
ดังนี้
ก. มีปรัชญาการศึกษา ซึ่งปรัชญาการจัดการศึกษาดังกลาวตองแสดงถึงเอกลักษณของ
พระศาสนจักรและเปาหมายการพัฒนาชุมชนและสังคมไทย
ข. มีระบบการศึกษาที่ตอบสนองปรัชญา และกระบวนการจัดการศึกษาที่โปรงใสชัดเจน
และจูงใจใหทุกฝายมีสวนรวม และรวมมือกันสูเปาหมายที่เปนประโยชนตอพัฒนาการของผูเรียน
และสถาบันในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสังคม
ค. ระบบการจัดการศึกษาตองแสดงพันธกิจหลักของสถาบันและ ตนสังกัด ดังนี้
1) จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของสังฆมณฑล
2) จุดมุงหมายของการจัดการศึกษาของคณะนักบวช และพระพรพิเศษของคณะ หรือ
จุดมุงหมายการกอตั้ง
3) จุดมุงหมายของสถานศึกษาฆราวาสคาทอลิกที่จัดการศึกษาในการมีสวนรวม และ
รวมมือกับพระศาสนจักรทองถิ่นและสังคมไทย
4) กํ าหนดยุ ทธศาสตรหลัก ที่ยั่ งยื นแสดงใหเห็น เอกลัก ษณที่มุงมั่น ในภารกิ จ ที่มีต อ
สังคมไทย
5) มีระบบการพัฒนาบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานการจัดการศึกษา และ
การเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาคาทอลิก วิธีการจัดการศึกษาที่กําหนดเปนเครื่องมือ สู
ความสําเร็จ แสดงใหเห็นมาตรฐานการดําเนิ นงาน และภารกิ จที่มุงมั่นเพื่อสรางประโยชนแก
สังคมไทยและประโยชนสูงสุดของประชาชน ดังนี้
5.1) มีมาตรฐานการศึกษาคาทอลิกในกระบวนการจัดการที่นําไปสูการปลูกฝง ฝกอบรม
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
5.2) มีมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนแบบคาทอลิกและฟนฟูการนํารูปแบบการเรียน
การสอนแบบคาทอลิกมาใช เชน
5.2.1) ระบบการศึก ษาแบบเยสุอิต และรูปแบบ การสอนแบบการไตรตรอง
(Reflective Pedagogy) และกระบวนการศึกษาแบบแลกเปลี่ยนสนทนา ระหวางกัน (Colloquium)
5.2.2) ระบบการศึกษาแบบอุรสุลิน
5.2.3) ระบบการจัดการศึกษาแบบซาเลเซียน (The Preventive System)
5.2.4) ระบบการจัดการศึกษาแบบลาซาล (The Shared Vision)
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5.2.5) ระบบการจัดการศึกษาแบบคณะภคินี อัสสัมชัญ (Assumption Education)
5.2.6) ระบบการจัดการศึกษาของพระศาสนจักร ทองถิ่น
5.3) มีระบบการติดตามและประเมินผลเพื่อพัฒนาที่ ชัดเจนและมีการเฝาระวังผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
5.4) มีการเสวนาแลกเปลี่ย นระหวางบุค คลและสถาบัน การศึกษาอยางตอเนื่ องและ
สม่ําเสมอ
9. นโยบายของการศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย
สถาบันการศึกษาคาทอลิก มุงพัฒนาคนใหเปนมนุษ ยในทุก มิติ (Holistic) ทั้งในดาน
รางกายจิตใจ สติปญญา อารมณ และสังคมใหผูสําเร็จการศึกษาออกไปเปนทรัพยากรมนุษยที่มี
คุณภาพเพื่อรั บใชสังคมและประเทศชาติอยางจริงจัง การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทยจึงมี
นโยบายดังตอไปนี้
9.1 ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาคาทอลิกตอสังคม โดย
9.1.1 สรางบรรยากาศที่สงเสริมเสรีภาพและความรักแบบพระวรสารในสถาบัน
9.1.2 เปดโอกาสใหเด็กและเยาวชนรูจักรับผิดชอบตอสวนตัวและสวนรวม
9.1.3 เนนการปฏิบัติและการปลูกฝงคุณคาของการเคารพในสิทธิของกันและกัน การมี
ความคิดสรางสรรคและการผนึกกําลังทําความดีรวมกันพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู
9.2 ความรับผิดชอบของสถาบันการศึกษาคาทอลิกตอพระศาสนจักรและศาสนาอื่น โดย
9.2.1 อบรมเด็กและเยาวชนใหมีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระศาสนจักรและตอศาสนาอื่น
9.2.2 อบรมสั่งสอนเด็ ก และเยาวชนทุก ศาสนาใหมีทัศนคติ ที่เห็น อกเห็น ใจกั น ดวย
อัธยาศัยไมตรี
9.2.3 นําวัฒนธรรมของชาติมาบูรณาการในการปฏิบัติศาสนกิจเพื่อสงเสริมคุณคาของ
ศาสนา
9.2.4 พึงตระหนักและถือเปนหนาที่ที่สําคัญที่จะอบรมเด็กและเยาวชนคาทอลิก
9.3 ความรับผิดชอบของผูบริหารสถาบันการศึกษาคาทอลิก โดย
9.3.1 พึงคํานึงถึงความตองการของโลกในสมัยปจจุบัน
9.3.2 พึงใชอุปกรณและทักษะในการสอนตามหลักการใหม ๆ ที่คนพบในสมัยปจจุบัน
9.3.3 พึงใหคณะครู อาจารยมีสวนรับผิดชอบในการวางนโยบายและการบริหารสถาบัน
9.3.4 พึงสงเคราะหชวยเหลือเด็ กและเยาวชนที่ขั ด สน ผูที่ไมไดรั บความอบอุนจาก
ครอบครัว
9.3.5 พึงรวมมืออยางใกลชิดกับบิดามารดาและผูปกครองในการอบรมเด็กและเยาวชน
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10. จุดมุงหมายทั่วไปของโรงเรียนคาทอลิก
ปยนุช สุวรรณทัต (2540 : 108-109) ไดสรุปจุดมุงหมายทั่วไปของโรงเรียนคาทอลิกวา
โรงเรียนคาทอลิกเปนสถานที่อบรมอยางครบครัน โดยอาศัยความคิดและวัฒนธรรมที่มีแบบแผน
เปนเครื่องมือโดยใหผูเรียนไดพบมรดกทางวัฒนธรรมในรูปแบบการติดตอทั้งกับสวนตัวและการ
มีความสัมพันธกับสวนรวม โรงเรียนมุงใหการศึกษาคุณคาอันดีงามของชีวิตและพยายามที่จะให
คุณคานั้นแทรก เขาไปในชีวิต ในความเปนจริงแลววัฒนธรรมจะมีคุณคาในการอบรมก็ตอเมื่อ
ผูเรียนสามารถประยุกตวัฒนธรรมดังกลาวเขาสูชีวิตจริงไดและชวยใหผูเรียนเขาใจประสบการณ
และความจริงที่เขาพบนั้นวา หมายความวาอยางไร โรงเรียนที่ละเลยหนาที่นี้และสอนโดยไมเปด
โอกาสใหผูเรียนไดคิดก็เทากับไปขัดขวางการพัฒนาของผูเรียน สรุปแลวจุดมุงหมายทั่วไปของ
โรงเรียนคาทอลิกมีดังตอไปนี้
10.1 พัฒนานักเรียนใหเปนมนุษยในทุกมิติ คือ พัฒนาทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ
ตลอดจนเอกลักษณและบุคลิกตามอุดมการณของแตละสถาบัน
10.2 ปลูกฝงคุณคาดานจิตใจใหมีจริยธรรมและคุณธรรม มีความเคารพรักซึ่งกันและกันมี
ความคิดริเริ่มสรางสรรคและผนึกกําลังกันรับผิดชอบเพื่อความดีสวนรวม มีความรักและกตัญ ู
รูคุณตอพอแม ครูอาจารยและตอสถาบันของตน
10.3 ปลูก ฝงความเปนพลเมืองดี ใ นระบอบประชาธิปไตยโดยเนนใหมีความรัก ชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย รักษาศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของชาติ
10.4 สงเสริมดานวิชาการและการปฏิบัติ โดยมุงใหนักเรียนมีความรู ความสามารถมี
ทักษะที่จําเปนเพื่อเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต
11. โรงเรียนคาทอลิกขณะกาวสูสหัสวรรษที่สาม
สมณกระทรวงเพื่อการศึกษาคาทอลิก (2542 : 1-18) ระบุวา ขณะที่กําลังกาวเขาสูสหัสวรรษ
ที่สาม การศึก ษาตองเผชิญกั บปญหาใหมหลายประการซึ่งเปนผลของบริ บทใหมทางสังคม
การเมืองและวัฒนธรรม ปญหาแรกที่สําคัญที่สุด คือ ปญหาวิกฤตการณดานคุณคาซึ่งปรากฏมาใน
รูปของอัตนัยนิยม (Subjectivism) สัมพันธนิยมทางศีลธรรม (Moral Relativism) และสูญนิยม
(Nihilism) การเปลี่ย นแปลงอยางรวดเร็ ว ทางโครงสรางนวั ต กรรมทางเทคโนโลยี กั บระบบ
เศรษฐกิจ แบบไรพรมแดน สงผลกระทบตอชีวิ ต มนุ ษ ยทั่ว โลกยิ่ งวั น ยิ่งมากขึ้น เกิ ดชองวาง
ระหวางคนรวยและคนจนมากขึ้นมีการอพยพของคนจากประเทศดอยพัฒนาไปสูประเทศทีพ่ ฒ
ั นา
มากกวา ปรากฏการณของชุมชนหลาย วัฒนธรรมและสังคมหลายเชื้อชาติศาสนาเปนทั้งความ
อุดมสมบูรณและที่มาของปญหา ความเชื่อของคริสตชนถูกตัดออกจากการเปนจุดอางอิงและที่มา
ของแสงสวางที่มีประสิทธิผลและนาเชื่อถือสําหรับการทําความเขาใจกับชีวิตความเปนอยูของ
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มนุษยขอบเขตของหนาที่ดานการศึก ษาไดขยายวงออกไป และมีความซับซอนยิ่งขึ้ น มีความ
ตองการ ความชํานาญเฉพาะดานมากขึ้น ในอดีตไดมุงเนนที่การศึกษาเด็กและการฝกหัดครู แต
ปจจุบันตองขยายการศึกษาออกไปเพื่อวัยอื่นๆ ของชีวิตดวยโรงเรียนคาทอลิกจึงตองทําการปฏิรูป
อยางกลาหาญ ตองสามารถพูดถึงเรื่องราวของตัวเองไดอยางมีประสิทธิผลและนาเชื่อถือ การ
ปฏิรูปมิใชเพียงเรื่องของการปรับตัว แตเปนเรื่องของแรงผลักดันดานการแพรธรรม คือ หนาที่
พื้นฐานของการเผยแผพระวรสารเพื่อทุกคนจะไดรับพระคุณแหงความรอด
โรงเรียนคาทอลิก เปนสถาบันการศึกษาที่ใหการศึกษาอบรมคนใหเปนมนุษยในทุกมิติ
(Holistic) ทั้งในดานรางกาย สติปญญา จิตใจ สังคม อารมณ โดยมีพื้นฐานอยูที่องคพระคริสตเจา
ผูเปนองคแหงความรัก ฉะนั้นพันธกิจของการศึกษาคาทอลิกจึงมิใชอะไรอื่น แตเปนพันธกิจแหง
ความรัก การแบงปน การเปนมโนธรรมใหกับสังคม และการใหบริการแกชุมชนสังคมสวนรวม
ยิ่งไปกวานั้น พระศาสนจักรคาทอลิกสอนใหเคารพในคุณคาอันดีงามของประเพณีและวัฒนธรรม
ทองถิ่น จึงเนนใหผูบริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกใหความสําคัญกับการเสวนาระหวางศาสนา
และวัฒนธรรมทองถิ่น พรอมทั้งนําคุณคาของประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามนั้นมาบูรณาการ
ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาและสามารถประยุกตใชความดี ความงามจาก
วัฒนธรรมไปสูชีวิตประจําวันไดโรงเรียนคาทอลิกในอดีตไดรวมแบงเบาความรับผิดชอบดานการ
พัฒ นาทางสังคมและวัฒ นธรรมของชุมชนและของชาติ พัฒนาดานจิ ตใจ และใหโอกาสแก
ประชาชนผูดอยโอกาส ไดใหการเอาใจใส และอภิบาลโดยเฉพาะอยางยิ่งการอภิบาลครอบครัว
โดยจั ด ใหผูปกครองและบุต รหลานไดเขามามีสวนรวมอยางแขงขั น ในงานอภิ บาลดั งกลาว
โรงเรียนคาทอลิกมีสวนอยางมากในการเยียวยาและชวยเหลือครอบครัวที่แตกแยกหรือใกลจะ
แตกแยกดวยความจริงใจและจริ งจังตลอดมาดวยวิธีการที่หลากหลายโดยเชิญผูเชี่ยวชาญดาน
ครอบครัวมาใหคําปรึกษาแกครอบครัวที่มีปญหา ในขณะเดียวกันโรงเรียนคาทอลิกก็ใหโอกาส
แกเด็กและเยาวชนที่มาจากครอบครัวที่แตกแยกไดรับโอกาสทางการศึกษาอบรมอยางตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน
โรงเรียนคาทอลิกตองเผชิญกับเด็ก และเยาวชนซึ่งมีประสบการณกับความยุงยากของยุค
ปจจุ บั น พบนั ก เรี ย นที่ ไ มรู จั ก เสี ย สละตนเองและไมพากเพี ย ร โรงเรี ย นคาทอลิ ก ควรมี
ความสามารถในการมอบเครื่องมือแกเยาวชนเพื่อแสวงหาความรูที่พวกเขาตองการเพื่อพบที่ของ
ตนในสังคมซึ่งมีลักษณะเปนสังคมของทักษะดานเทคนิคและวิทยาศาสตร แตในเวลาเดียวกันและ
เหนือสิ่งอื่นใด
โรงเรียนคาทอลิกจะตองสามารถใหการอบรมแบบคาทอลิกที่มั่นคงแกพวกเขา
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โรงเรี ย นคาทอลิก ถือเปนขอผูก มัด ที่จ ะพัฒ นามนุษ ยทุก มิติ เปนทั้งสถานที่ข องการ
เผยแพรพระวรสารและสถานที่ของการเสวนาระหวางเยาวชนจากหลายศาสนาและหลายพื้นเพ
ทางสังคมธรรมชาติของการเปนสวนหนึ่งของพระศาสนจักรจึงถูกจารึกไวที่แกนของเอกลักษณ
ของโรงเรียนคาทอลิกในฐานะเปนสถาบันของการสอน โรงเรียนคาทอลิกเปนองคการแทและ
เหมาะสมของพระศาสนจักรก็เพราะกิจกรรมดานการศึกษาอบรมของโรงเรียนนั่นเอง ซึ่งทั้งความ
เชื่อวัฒนธรรมและชีวิตถูกนํามาประสานเขาเปนหนึ่งเดียวกัน
โรงเรียนคาทอลิกสามารถเปนประสบการณแทจริงของพระศาสนจักรได เฉพาะเมื่อ
โรงเรียนสามารถกําหนดจุดยืนของตนเองไดภายในงานอภิบาลทั้งหมดของชุมชนคริสตชน โดย
สวนที่พิเศษสุดก็คือ โรงเรียนคาทอลิก มีโอกาสพบคนรุนเยาวในสภาพแวดลอมซึ่งเอื้อตอการ
อบรมดานการเปนคริสตชนของพวกเขา แตนาเสียดายที่หลายกรณีซึ่งโรงเรียนคาทอลิกไมไดถูก
มองวาเปนสวนหนึ่งของงานอภิบาลหรืออยูนอกงานอภิบาลสําหรับหมูคณะ จึงเปนสิ่งเรงดวนที่
ชุมชนระดับวัดและระดับสังฆมณฑลจะใสใจเปนพิเศษแกการศึกษาและโรงเรียน
การมีอยูของนักบวชในชุมชนของการศึกษาเปนสิ่งจําเปน เนื่องจากผูไดรับการเจิมเปน
นักบวชสามารถเปนผูมีประสิทธิผลเปนพิเศษในกิจกรรมดานการศึกษา พวกเขาเปนตัวอยางหนึ่ง
ของการอุทิศตัวในการบริการผูอื่นตามจิตตารมณของการถวายตัวของนักบวชโดยไมมีการสงวน
ทาทีและโดยไมหวังสิ่งตอบแทนการมีนักบวชชายหญิงเคียงขางพระสงฆและครูฆราวาสทําให
นักเรียนไดเห็นภาพที่ชัดเจนของพระศาสนจักรและทําใหเห็นความสมบูรณของพระศาสนจักรได
งายขึ้นธรรมชาติของโรงเรียนคาทอลิก ยังเปนที่มาขององคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของ
โครงการศึกษา นั่นคือ การสังเคราะหระหวางวัฒนธรรมและความเชื่อ และในความเปนจริ ง
ความรู ที่ถูก จั ด ขึ้น ในบริบทของความเชื่อจะกลับเปนปรี ชาญาณและมุมมองของชีวิต ความ
พยายามที่จะสานเหตุผลเขากับความเชื่อ ซึ่งกลับเปนหัวใจของแตละวิชาที่สอนจะนําไปสูเอกภาพ
นํ าไปสูการเชื่อมโยงและการประสานกั น และนํ าไปสูการมีโ ลกทัศน มุม มองของชีวิ ต ของ
วัฒ นธรรมและประวั ติ ศาสตรแบบคริสตภายในสิ่งที่เรีย นรู ในโรงเรี ย นนั่ น เอง ในโครงการ
การศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก ไมมีการแบงแยกระหวางเวลาสําหรับการเรียนรูและเวลาสําหรับ
การอบรม ระหวางการแสวงหาความคิดและการเติบโตในปรีชาญาณวิชาที่เรียนในโรงเรียนไมได
นําเสนอเพีย งแตความรู ที่ตองมี แตยั งเสนอคุ ณคาที่ตองใชและความจริงที่ตองพบ ทั้งหมดนี้
เรียกรองบรรยากาศที่มีคุณลักษณะเปนการแสวงหาความจริง ในบรรยากาศดังกลาวผูใหการศึกษา
ที่มีความสามารถที่มีความเชื่อมั่นและความคงเสนคงวา ครูของการเรียนรูและชีวิต สามารถกลับ
เปนภาพสะทอนของพระผูทรงเปนครูแตผูเดียว แมจะเปนภาพที่ไมสมบูรณ แตนับไดวาเดนชัด
พอสมควร ในมุมมองนี้ในโครงการการศึกษาของคริสตชน ทุกวิชาจะประสานกันเพื่อกลับเปน
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การอบรมสูการมีบุคลิกภาพที่มีวุฒิภาวะโดยแตละวิชาจะมีเนื้อหาสาระจําเพาะของตัวเองความเอา
ใจใสตอการเรียนรูหมายถึง ความรัก (ปชญ 6:17)โรงเรียนคาทอลิกมีอีกคุณลักษณะหนึ่งที่สําคัญ
นั่นคือการเปนโรงเรียนสําหรับทุกคน โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผูออนแอที่สุดในอดีตการจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาของคาทอลิก สวนใหญเปนการตอบสนอง ความตองการของผูดอยโอกาสทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ไมใชเรื่องใหมที่จะยืนยันวาโรงเรียนคาทอลิกกอกําเนิดขึ้นจากความหวงใย
ลึกๆ ที่มีตอการศึกษาของเด็ก และเยาวชนที่ถูกปลอยทิ้งไวตามยถากรรมและปราศจากการเลา
เรียนทุกรูปแบบในหลายสวนของโลกปจจุบันนี้ ความขัดสนไดเปนอุปสรรคทําใหเยาวชนและ
เด็กจํานวนมากไมสามารถเขารับการศึกษาในระบบและขาดโอกาสที่จะไดรับการอบรมที่ดีในแง
ของการเปนมนุษยและคริสตชนในสวนอื่นของโลกรูปแบบใหมของความจนไดปรากฏขึ้นเปน
ปญหาทาทายโรงเรียนคาทอลิกเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต มันอาจเกิดขึ้นเมื่อมีสถานการณ
ของความไมเขาใจ ความไมไววางใจและการขาดทรัพยากรดานวัตถุในอดีตมีเด็กหญิงหลายคนมา
จากครอบครัวยากจนไดรับการสั่งสอนโดยภคินีคณะอุร สุลินในศตวรรษที่สิบหา มีเด็ก ชายที่
นักบุญโยเซฟ คาลาซานสเห็นวิ่งตะโกนตามถนนของกรุงโรมเด็กที่คาลาซานสพบในหมูบาน
ตางๆ ของฝรั่งเศสหรือคนที่ดอนบอสโกใหที่พักอาศัยเรายังสามารถพบเห็นเด็กเหลานี้ไดอีกครั้ง
หนึ่งในระหวางผูที่สูญเสียสํานึกถึงความหมายในชีวิตและขาดอุดมการณทุกรูปแบบที่จะเปนแรง
บันดาลใหกับชีวิต คนที่ไมไดรับการเสนอคุณคาและผูไมรูจักความงดงามของความเชื่อ ผูที่มาจาก
ครอบครัวแตกแยกและไมสามารถรักคนอื่น บอยครั้งคนเหลานี้มีชีวิตอยูในสถานการณของความ
ยากจนทั้งทางวัตถุและทางจิตใจ เปนทาสของพระเท็จเทียมใหมๆที่สังคมอุปโลกนขึ้นซึ่งมีอยูไม
นอยที่สังคมใหไดคืออนาคตของการวางงานและการถูกสังคมเมินเฉยโรงเรียนคาทอลิกจะหันเขา
หาเด็กยากจนสมัยใหมเหลานี้ดวยจิตตารมณของความรัก ดวยแรงกระตุนจากจุดหมายที่จะใหทุก
คนโดยเฉพาะอยางยิ่งคนจนและผูที่สังคมเพิกเฉยมีโอกาสไดรับการศึกษาการฝกงาน การอบรม
ดานการเปนมนุษยและคริสตชน ในบริบทของความยากจน ทั้งในรูปแบบเกาและรูปแบบใหม
โรงเรียนคาทอลิกมีความสามารถและจะตองสามารถสังเคราะหความรอนรนและการอุทิศตนดวย
ความเรารอนเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผานมา ซึ่งเปนการแสดงออกของความรักของพระ
คริ สตเจาตอคนยากจน คนต่ํ าตอย มวลชนที่แสวงหาความจริง โรงเรี ย นไมอาจแยกตัว จาก
สถาบันการศึกษาอื่น และบริหารจัดการเหมือนเปนองคการ ที่แยกออกตางหาก แตจะตองสัมพันธ
กับโลกของการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมโดยรวมในสวนของโรงเรียนคาทอลิกจะตอง
มีความตั้งใจแนวแนที่จะรับเอาสถานการณทางวัฒนธรรมไว ขณะกําลังกาวเดินไปขางหนา และ
ดวยการปฏิเสธการยอมรับโครงการการศึกษาซึ่งไมมีความครบถวน จะตองเปนแบบอยางและ
เปนสิ่งเราสําหรับสถาบันการศึกษาอื่น ตั้งอยูในแนวหนาของการแสดงความหวงใยของชุมชน
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พระศาสนจักรตอการศึกษา ดวยวิธีนี้บทบาทตอหนาสาธารณชนของโรงเรียนคาทอลิกจะปรากฏ
ใหเห็นอยางเดนชัด โรงเรียนคาทอลิกมิไดเกิดขึ้นจากการริเริ่มสวนตัว แตเกิดขึ้นในฐานะเปนการ
แสดงออกของความเปนจริงของพระศาสนจักร ซึ่ง โดยธรรมชาติมีลักษณะเปนความเปนจริง
สําหรับสาธารณชน ดังนั้นจึงใหการบริการที่เปนสาธารณประโยชน และแมจะถูกจัดขึ้นตามหลัก
ความเชื่อคาทอลิก อยางชัดเจนและดวยความตั้ งใจ แตสิ่งนี้ไมไดเปนการกระทําเพื่อคนเปน
คาทอลิกเพียงพวกเดียว แตเปดรับทุกคนผูเห็นคุณคาและรวมมีความเห็นเดียวกันกับโครงการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ มิตินี้เปนการเปดกวางใหปรากฏเห็นอยางชัดเจนในประเทศซึ่งคริสตชน
ไมไดเปนสวนใหญของประเทศหรือในประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งโรงเรีย นคาทอลิก ไดสงเสริ ม
ความกาวหนาและการพัฒ นาดานมนุ ษ ยอยู เสมอโดยไมมีก ารเลื อกปฏิบัติ ใ ดๆยิ่ งไปกวานั้ น
โรงเรียนคาทอลิกเชนเดียวกับโรงเรียนของรัฐยังทําหนาที่ทางสังคมตามบทบาทที่ไดรับอีกดวย
เพราะการมีอยูของโรงเรียนเปนเครื่องประกันความหลายหลากของวัฒนธรรมและการศึกษาและ
เหนื อสิ่งอื่น ใด เปนเครื่ องประกัน เสรีภ าพและสิทธิข องครอบครั ว ที่จ ะเห็น บุต รหลานไดรั บ
การศึกษาที่พวกเขาตองการโรงเรียนคาทอลิกจึงดําเนินการเสวนาดวยไมตรีและอยางสรางสรรค
กับเจาหนาที่รัฐและเจาหนาที่บานเมือง การเสวนาดังกลาวและการประสานงานจะตองตั้งอยูบน
ฐานของความเคารพ การยอมรับบทบาทของกันและกัน และบนความมุงมั่นของการบริการที่
รวมกันใหกับมนุษยชาติ เพื่อบรรลุเปาหมายนี้ โรงเรียนคาทอลิกเต็มใจที่จะมีบทบาทอยูภายใน
ระบบโรงเรียนของประเทศตางๆ และในการนิติบัญญัติของแตละรัฐ เมื่อรัฐเหลานี้เคารพสิทธิ
พื้นฐานของบุคคล เริ่มตนดวยการเคารพตอชีวิตและเสรีภาพในการนับถือศาสนา ความสัมพันธที่
ถูกตองระหวางรัฐกับโรงเรียนไมเพียงแตเฉพาะกับโรงเรียนคาทอลิกเทานั้น ไมไดตั้งอยูบนฐาน
ของความสัมพันธระหวางสถาบันมากเทากับบนสิทธิของแตละบุคคลที่จะไดรับการศึกษาตาม
การเลือกเสรีของพวกเขา สิทธินี้ไดรับการยอมรับตามหลักของการกระจายอํานาจ (Principle of
Subsidiary)
บรรยากาศและบทบาทของหมูคณะนักการศึกษา ซึ่งถูกสรางดวยปฏิสัมพันธและการ
ประสานงานระหวางองคประกอบทั้งหมด อันไดแก นัก เรีย น ผูปกครอง ครู ผูบริหารและ
เจาหนาที่ สนั บสนุ น ใหมีก ารใหความสนใจอยางถูก ตองกั บความสัมพัน ธระหวางทุก คนที่
ประกอบกันขึ้นเปนหมูคณะนักการศึกษานี้ระหวางที่ยังอยูในวัยเด็กและวัยรุน นักเรียนจําเปนตอง
มีประสบการณกับความสัมพันธสวนตัวกับผูใหการอบรมที่โดดเดน และการสั่งสอนจะมีอิทธิพล
ใหญหลวงตอการอบรมนั ก เรี ย นถาไดรั บการจั ด ขึ้ น ในบริ บทของการมีสวนรวม และความ
เกี่ยวของเปนการสวนตัวของการมีบทบาทตอกันและกันอยางแทจริงของทาทีที่เสมอตนเสมอ
ปลาย และในบริบทของวิถีการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมของแตละคน ขณะที่เคารพบทบาทของ
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แตละคน มิติหมูคณะควรไดรับการสงเสริม เนื่องจากเปนหนึ่งในการพัฒนาที่เสริมความอุดม
สําหรั บโรงเรี ยนในปจจุบัน นอกจากนั้น ยังเปนประโยชนที่จะจดจําคําสอนที่สภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 ยืนยัน กลาวคือ มิติ หมูคณะดังกลาวในโรงเรียนคาทอลิกไมไดเปนเพียงความคิด
ทางดานสังคมวิทยา แตยังมีพื้นฐานทางเทววิทยาดวย หมูคณะของการศึกษาเมื่อมองดูในภาพ
รวมจึงถูกเรียกใหขยายวัตถุประสงคของโรงเรียนออกไป เพื่อเปนสถานที่ของการอบรมที่สมบูรณ
อาศัยความสัมพันธระหวางบุคคลผูรับผิดชอบคนแรกในการสรางบรรยากาศแบบคริสตขึ้นใน
โรงเรียนคาทอลิก คือ ครู ในฐานะสวนตัวและในฐานะหมูคณะการสอนเปนการกระทําซึ่งมีความ
ลึกซึ้งระดับศีลธรรมและถือเปนกิจ กรรมที่ล้ําเลิศและสรางสรรคที่สุด ประการหนึ่งของมนุษ ย
เพราะครูไมไดเขียนลงบนวัสดุที่ไมมีชีวิต แตเขียนลงบนจิตใจของมนุษยเองความสัมพันธสวนตัว
ระหวางครูกับนักเรียนจึงมีความสําคัญใหญหลวงและไมไดจํากัดอยูเพียงการใหและการรับ ยิ่งไป
กวานั้น เราตองจดจําเสมอวา ครูและผูใหการอบรมทํางานตามกระแสเรียกจําเพาะของคริสตชน
และมีสวนรวมจําเพาะในพันธกิจของพระศาสนจักรจนกระทั่งวา ทุกอยางขึ้นอยูกับพวกเขาที่
โรงเรียนคาทอลิกจะบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวหรือไมผูปกครองมีบทบาทสําคัญเฉพาะที่ตองทําใน
หมูคณะของการศึกษาอบรม เนื่องจากความรับผิดชอบของการศึกษาอบรมตกอยูกับพวกเขาเปน
พวกแรกและโดยธรรมชาติ ดังนั้นจําเปนตองสงเสริมใหมีการริเริ่มเพื่อใหผูปกครองเริ่มถือเปนขอ
ผูกมัดที่จะทําบทบาทของตน ซึ่งจะตองไดรับการสนับสนุนอยางเปนรูปธรรม และถูกตองตาม
ความจําเปน เพื่อใหครอบครัวสามารถเขามาเกี่ยวของในโครงการการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิก
จุดมุงหมายคงที่อีกประการหนึ่งของโรงเรีย นจึ งไดแก การติ ดตอสรางความสัมพันธโดยการ
เสวนากั บ ครอบครั ว ของนั ก เรี ย นซึ่ ง ควรไดรั บการสนั บสนุ น โดยการสงเสริ ม ใหมี ส มาคม
ผูปกครองเพื่อวาจากความรวมมือที่สําคัญ ของพวกเขา แนวทางแบบบุคคลนิย มซึ่งจําเปนตอ
ประสิทธิภาพของโครงการการศึกษาจะไดปรากฏชัดเจนตอทุกคนมนุษยเปนหนทางแรกสําหรับ
พระศาสนจักร เปนหนทางที่พระคริสตเจาเองไดทรงวางไวหนทางนี้จึงไมอาจเปนเรื่องแปลก
สําหรับผูเผยแผพระวรสาร เมื่อเดินไปบนทางสายนี้ พวกเขาจะมีประสบการณกับปญหาเรงดวน
และการทาทายของการศึกษาทุกประการ ดังนั้น สิ่งที่ตามมาคือ งานโรงเรียนเปนงานที่ไมมีการ
กระทําอื่นสามารถทดแทนได และการลงทุนดานบุคลากรและดานวัตถุในโรงเรียนถือเปนการ
เลือกเยี่ยงประกาศก ขณะที่กําลังอยูในชวงสุดทายกอนเขาสูสหัสวรรษที่สาม เรามองเห็นความ
หนักหนวงของคําสั่งซึ่งพระศาสนจักรใหกับโรงเรียนคาทอลิกในวันพระจิต8 เสด็จลงมาวันนั้น
ซึ่งไดแกการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่วา "เนื่องจากโรงเรียนคาทอลิกสามารถ
ทํางานเพื่อพัฒนาพัน ธกิ จ ของประชากรของพระเจา และในการสงเสริมการเสวนาระหวาง
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พระศาสนจั ก ร และหมูคณะทั่ ว ไปเพื่อประโยชนของทั้ งสองฝาย โรงเรี ย นคาทอลิก จึ ง มี
ความสําคัญยิ่งยวดแมกระทั่งในสมัยของเรา
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บทที่ 3
การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ในการเขาสู ประชาคมอาเซี ย น การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ปนการวิ จั ย เชิ ง พรรณนา
(descriptive research) โดยใชโรงเรี ย นในเครื อคาทอลิก ในประเทศไทยทั้ง 10 สั งฆมณฑล
โรงเรียนที่ดําเนินการโดยคณะนักบวช และ โรงเรียนที่ดําเนินการโดยฆราวาส รวมจํานวนทั้งสิ้น
291 ไดกลุมตั ว อยาง 165 โรงเรี ย น ผูใหขอมูลของแตละสถานศึ ก ษาที่เ ปนกลุ มตั ว อยาง คื อ
ผูบริ หารโรงเรีย น จํ านวน 1 คน ครู หัว หนาฝายวิชาการ จํ านวน 1 คน ครู ผูสอนในระดั บชั้น
ประถมศึก ษาปที่ 6 จํ านวน 1 คน ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และ
ครู ผูสอนในระดั บชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 จํ านวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 686 คน ในการ
ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของขั้นตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย
ดังนี้
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุจุดมุงหมายของการ
วิจัยที่กําหนดไว ผูวิจัยจึงกําหนดขั้นตอนของการวิจัยเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย เปนการศึกษาขอมูล สถิติ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ตาง ๆ จากตํารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนําผลที่ได
จากการศึ ก ษามาจั ด ทํ า โครงรางงานวิ จั ย รั บ ขอเสนอแนะของกรรมการที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย
มาปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆ ใหสมบูรณ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือสําหรับเก็บรวบรวม
ขอมูล ทดสอบ ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือ แลวนําเครื่องมือที่สรางขึ้น ไปเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง แลวนําขอมูลที่เก็บรวบรวมได มาตรวจสอบความถูกตอง ทําการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ และแปลผลการวิเคราะหขอมูล
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิ จัย เปนขั้นตอนของการจัด ทํารางรายงานผลการวิจั ย
นําเสนอคณะกรรมการงานวิจั ย เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุ งแกไขขอบกพรองตามที่
คณะกรรมการงานวิ จั ยเสนอแนะ จั ดทํารายงานการวิจั ย ฉบับสมบูร ณเสนอตอสภาการศึก ษา
คาทอลิก
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ประชากร
โรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง 10 สังฆมณฑล โรงเรียนที่ดําเนินการโดย
คณะนักบวช และ โรงเรียนที่ดําเนินการโดยฆราวาส รวมจํานวนทั้งสิ้น 291 โรงเรียน ผูใหขอมูล
ทั้งสิ้น 686 คน
กลุมตัวอยางและผูใหขอมูล
1. การกําหนดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชตารางประมาณขนาดตัวอยางของเครจซีและมอรแกน
(Krejcie and Morgan) (พวงรัตน ทวีรัตน,2540) จากโรงเรียนในเครือคาทอลิกในประเทศไทยทั้ง
10 สังฆมณฑล โรงเรียนที่ดําเนินการโดยคณะนักบวช และ โรงเรียนที่ดําเนินการโดยฆราวาส
รวมจํานวนทั้งสิ้น 291 โรงเรียน และไดกลุมตัว อยาง 165 โรงเรียน แลวใชวิธีการสุมอยางงาย
(simple random sampling)
2. ผูใหขอมูลของแตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูใหขอมูลแตละโรงเรียน โรงเรียน
ละ 3 - 5 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 1 คน ครูหัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 1 คน
ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
จํานวน 1 คน และครูผูสอนในระดั บชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น
686 คน ดังนี้
1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
จํานวน
284 ตัวอยาง
2. สังฆมณฑลราชบุรี
จํานวน
56
ตัวอยาง
3. สังฆมณฑลจันทบุรี
จํานวน
88
ตัวอยาง
4. สังฆมณฑลเชียงใหม
จํานวน
38
ตัวอยาง
5. สังฆมณฑลนครสวรรค
จํานวน
36
ตัวอยาง
6. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี
จํานวน
53
ตัวอยาง
7. อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง จํานวน
26
ตัวอยาง
8. สังฆมณฑลอุบลราชธานี
จํานวน
33
ตัวอยาง
9. สังฆมณฑลนครราชสีมา
จํานวน
28
ตัวอยาง
10. สังฆมณฑลอุดรธานี
จํานวน
44
ตัวอยาง
รวมจํานวนทั้งสิ้น
686 ตัวอยาง
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามจํานวนหนึ่งฉบับ แบงออกเปน 2 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ ย วกั บ สถานภาพสวนตั ว ของผู ใหขอมู ล มี ลั ก ษณะเปนแบบ
ตรวจสอบรายการ(Check list) จํานวน 6 ขอ สอบถามเกี่ยวกับ 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ
4) ระดับการศึกษา 5) สังกัด โรงเรียน 6) สังกัด สังฆมณฑล
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับความพรอมของโรงเรียนในการเขาสูประชาคมอาเซียน
2.1 ดานมาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน มีขอคําถาม จํานวน 48 ขอ
2.2 ดานยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน มีขอคําถาม จํานวน 19 ขอ
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เพื่อใหเกิ ด ความตรงและความเชื่อ มั่น ของเครื่ อ งมือ ที่ใ ชในการวิ จั ย ครั้ งนี้ ผูวิ จั ย ได
ดําเนินการสรางเครื่องมือ ซึ่งเปนแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 ศึกษาคนควาเอกสาร หลักฐาน วรรณกรรมที่เกี่ยวของ และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ
ขั้นที่ 2 นําผลที่ไดจากการศึกษาดังกลาว มาสรางแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามให
ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน ตรวจสอบ โดยตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) และ
หาคุณภาพรายขอโดยใชเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) แลวนํามาปรับปรุง
แกไขอีกครั้ง ขอคําถามที่ใชไดตองมีคา IOC ระหวาง 0.5 – 1.00
ขั้น ที่ 3 นํ าแบบสอบถามที่ปรั บปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) ในโรงเรี ยนที่มี
คุณลักษณะเหมือนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง
ขั้นที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน มาคํานวณหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิ์แอลฟา (α- coefficient) (Lee J. Cronbach,
1974) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .985
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงผูอํานวยการโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ที่เปนกลุมตัวอยาง
จํานวน 165 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการโดยขอใหแตละโรงเรียนสงแบบสอบถาม
คืนผูวิจัยทางไปรษณีย และบางแหงผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามทั้งหมดกลับคืนมาแลว ผูวิจัยพิจารณาตรวจสอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด เพื่อดําเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา ซึ่งมีความสมบูรณครบทุก
ฉบับ
2. นําแบบสอบถามมาตรวจรวบรวมคะแนน
3. ลงรหัสขอมูล นํ า ไปคํ านวณคาสถิติ เพื่อทําการวิ เคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป
4. เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบการบรรยาย
สถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัต ถุประสงคของการวิ จั ย ผูวิ จั ยไดใชสถิติ ใ นการ
วิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถี่ (frequency) และรอยละ
(percentage)
2. การวิ เคราะหพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบริหาร กับ ประสิทธิผลโรงเรียนคาทอลิก
สั ง กั ด อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ ใชคาเฉลี่ ย (mean) และสวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะหความ
พรอมของโรงเรี ย นคาทอลิ ก ในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซี ย น” ผู วิ จั ย ไดสง
แบบสอบถามไปยังโรงเรียนซึ่งเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 681 ฉบับ 165 โรงเรียน แตละโรงเรียนมี
ผูใหขอมูล จํานวน 3 – 5 คน ตามขนาดของโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรีย น จํานวน 1 คน
หัว หนาฝายวิ ชาการ จํ า นวน 1 คน ครู ผู สอนในระดั บ ชั้น ประถมศึก ษาปที่ 6 จํ า นวน 1 คน
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 1 คน และครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 686 คน ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา 135 โรง
รวม 571 ฉบับ คิ ดเปนรอยละ 83.24 นํ ามาวิ เคราะหและเสนอผลการวิ เคราะหโดยใชตาราง
ประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 การวิ เคราะหความพรอมของโรงเรีย นคาทอลิก ในประเทศไทย ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมของมาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม
อาเซียน
ตอนที่ 3 การวิ เคราะหความพรอมของโรงเรีย นคาทอลิก ในประเทศไทย ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน โดยแยกตามสังฆมณฑล
ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 5
กลุม คื อ ผูอํานวยการโรงเรีย น หัว หนาฝายวิ ชาการ ครู ผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียน
คาทอลิก ในประเทศไทย ที่เปนกลุมตั ว อยาง จํ า นวน 135 โรง รวม 571 คน ประกอบดวย
ผูอํานวยการโรงเรียน จํานวน 135 คน หัวหนาฝายวิชาการ จํานวน 135 คน ครูผูสอนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 135 คน ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 111 คน และ
ครูผูสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 55 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น จํานวน 571 คน
การวิเคราะหพิจ ารณาตาม เพศ สถานภาพ ระดับการศึก ษา และ สังกัด ของโรงเรี ยน โดยใช
คาความถี่ (frequency) และคารอยละ (percentage) ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัว
1. เพศ
ชาย
หญิง
รวม
2. สถานภาพ
ผูอํานวยการโรงเรียน
หัวหนาฝายวิชาการ
ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
รวม
3. ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4. โรงเรียนของ
สังฆมณฑล
นักบวช
ฆราวาส
รวม

จํานวน

(n = 571)
รอยละ

94
477
571

16.46
83.54
100.00

135
135
135
111
55
571

23.64
23.64
23.64
19.44
9.64
100.00

378
178
15
571

66.20
31.17
2.63
100.00

329
172
70
571

57.62
30.12
12.26
100.00

จากตารางที่ 1 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม สวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน 477 คน คิดเปนรอยละ 83.54 เพศชาย จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 16.46 มี
สถานภาพเปนผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝายวิชาการ และ ครูผูสอนในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 อยางละ 135 คน คิดเปนรอยละ 23.64 มีสถานภาพเปนครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่
6 นอยที่สุด จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 9.64 สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
378 คน คิดเปนรอยละ 66.20 จบการศึกษาปริญญาเอก นอยที่สุด จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ
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2.63 สวนใหญเปนโรงเรียนสังกั ดสังฆมณฑล จํานวน 329 คน คิด เปนรอยละ 57.62 และเปน
โรงเรียนสังกัดฆราวาสคาทอลิก จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 12.26
ตอนที่ 2 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก ในประเทศไทย ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพรวมของมาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคม
อาเซียน
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซีย น เพื่อตอบคํ าถามในภาพรวมของมาตรฐานและยุ ทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์
ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของ
โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งในภาพรวมและจําแนกตาม
องคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ดังรายละเอียด
ตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั มประสิท ธิ์ข องความผั น แปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพรวมของมาตรฐานและยุทธศาสตรในการ
พัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
( n = 571)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

4

1261.58 271.010

11.341

0.2148

66.40

ปานกลาง

3

1117.73 227.035

9.501

0.2031

69.86

ปานกลาง

2

297.45

82.784

3.464

0.2783

74.36

มาก

1

743.68

113.857

4.765

0.1531

82.63

มาก

1

3420.33 622.330

26.044

0.1820

73.31

มาก

2

335.76

103.885

4.347

0.3094

67.15

ปานกลาง

1

369.87

85.733

3.588

0.2318

73.97

มาก

4

281.87

136.562

5.715

0.4845

56.37

ปานกลาง

3

252.58

89.547

3.747

0.3545

63.15

ปานกลาง

2

1240.08 366.251

15.327

0.2953

65.16

ปานกลาง
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* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
จากตารางที่ 2 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก ในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมมีความพรอม รอยละ 69.24 โดยในภาพรวมของดาน
มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ไดคารอยละ 73.31 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สามารถเรีย งลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัต ลัก ษณการศึกษา
คาทอลิก ไดคารอยละ 82.63 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ไดคารอยละ 74.36 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 69.86 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 66.40
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ไดคารอยละ 65.16 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร
ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคม
อาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคารอยละ 73.97 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 67.15 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนา
สื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 63.15 และ ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคา
รอยละ 56.37
ในสวนของ สัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยภาพรวมอยูในระดับที่มีความผันแปรมากกวาที่
กําหนดไว คื อ 0.1800 โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพัฒ นาโรงเรี ย นสูประชาคม
อาเซียน ไดสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.1820 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถ
เรี ย งลํ าดั บไดดั ง ตอไปนี้ คื อ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอั ต ลั ก ษณการศึ ก ษาคาทอลิก ได
สัมประสิท ธิ์ค วามผัน แปร (C.V.) อยู ที่ 0.1531 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษา ไดสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.2031 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพ
ผูเรี ย น ไดสัมประสิทธิ์ค วามผัน แปร (C.V.) อยู ที่ 0.2148 และ มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดาน
คุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.2783
ในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ไดสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.2953 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับ
ไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ใน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดสัมประสิทธิ์
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ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.2318 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน
ไดสัมประสิทธิ์ความผัน แปร (C.V.) อยูที่ 0.3094 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี ไดสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.3545 และ ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการ
โดยใชเครือขาย ไดสัมประสิทธิ์ความผันแปร (C.V.) อยูที่ 0.4845
2.1 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
ตารางที่ 2.1 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ( n = 571)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

1. นักเรียนสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนดานการเมือง
2. นักเรียนสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนดานเศรษฐกิจ
3. นักเรียนสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนดานสังคม
4. นักเรียนสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับ
ประเทศอาเซียนดานวัฒนธรรม
5. นักเรียนสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับ
กฎบัตรอาเซียน
6. นั กเรีย นสามารถสามารถสื่อ สารดวย
ภาษาอาเซี ย นไดอยางนอย 2 ภาษา
(ภาษาอั ง กฤษ และภาษาประเทศใน
อาเซียนอยางนอย 1 ภาษา)
7. นักเรีย นสามารถสามารถใชภาษาเพื่อ
การเรียนรูในชั้นเรียนไดอยางดี
8. นั ก เ รี ย นสามาร ถใชเ ทคโ นโ ลยี
สารสนเทศเพื่อการเรียนรู

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

18

55.14

19.321

.809

0.3504

55.14

ปานกลาง

17

56.04

19.190

.803

0.3424

56.04

ปานกลาง

15

58.27

18.785

.786

0.3224

58.27

ปานกลาง

14

59.36

19.276

.807

0.3247

59.36

ปานกลาง

19

50.14

20.463

.856

0.4081

50.14

นอย

16

56.38

23.187

.970

0.4113

56.38

ปานกลาง

13

61.89

19.985

.836

0.3229

61.89

ปานกลาง

6

73.61

17.020

.712

0.3504

73.61

มาก
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( n = 571)
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน

9. นั ก เรี ย นสามารถใชเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย า ง
สรางสรรค
10. นั ก เรี ย นมี ค วามเคารพและยอมรั บ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
11. นักเรียนมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู
12. นัก เรี ย นเห็น ปญหาสั งคมและลงมือ
แกไขเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดี
13. นักเรียนสามารถในการแกปญหาอยาง
สันติวิธี
14. นักเรียนสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอื่น
15. นัก เรี ยนสามารถจัดการและควบคุ ม
ตนเอง
16. นักเรียนมีความตระหนักในความเปน
อาเซียน
17. นักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทย
และความเปนพลเมืองอาเซียน
18. นั ก เ รี ย นร วมกั น รั บผิ ดช อบตอ
ประชาคมอาเซียน
19. นักเรียนมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย ยึด
มั่นในหลักธรรมาธิบาล
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

7

72.43

16.584

.694

0.2312

72.43

มาก

4

74.39

16.377

.685

0.2290

74.39

มาก

9

69.59

17.393

.728

0.2202

69.59

ปานกลาง

12

64.53

17.543

.734

0.2499

64.53

ปานกลาง

8

69.67

16.516

.691

0.2719

69.67

ปานกลาง

1

78.69

14.155

.592

0.2371

78.69

มาก

5

73.86

14.248

.596

0.1799

73.86

มาก

10

69.01

18.632

.780

0.1929

69.01

ปานกลาง

2

76.73

17.418

.729

0.2700

76.73

มาก

11

66.28

19.472

.815

0.2270

66.28

ปานกลาง

3

75.59

16.050

.672

0.2938

75.59

มาก

11.341

0.2148

66.40

ปานกลาง

1261.58 271.010

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 2.1 พบวา ในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนนั้น มีความพรอม
ในภาพรวมรอยละ 66.40 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา
ขอที่ 14.นักเรียนสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยมีความ
พรอมรอยละ 78.69 รองลงมา คือ ขอที่ 17.นักเรียนมีความภูมิใจในความเปนไทยและความเปน
พลเมืองอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีความพรอมรอยละ 76.73 และลําดับ
สุดทาย คื อขอที่ 5.นักเรียนสามารถอธิบายความรูเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน มีความพรอมอยูใน
ระดับนอย โดยมีความพรอมรอยละ 50.14
2.2 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
ตารางที่ 2.2 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการ
จัดการศึกษา
( n = 571)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการ
จัดการศึกษา (Q = 15)

1. ครู มี ค วามรู ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญผานการประเมินในระดับชาติ
2. ครูสามารถใชภาษาตางประเทศในการ
สื่อสาร
3. ครูใชหนังสือ ตาราเรียน และสื่อที่เปน
ภาษาตางประเทศในการจัดการเรียนการ
สอน
4. ครูใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (ICT) ในการ
จั ด การเรี ย นการสอน การวั ด และ
ประเมินผล และการเผยแพรผลงานทั้ง
ระบบออนไลน (Online) และออฟไลน
(Offline)
5. ครูใชเทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลาย
ในการจัดการเรียนการสอน

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

11

63.66

21.550

.902

0.3385

63.66

ปานกลาง

13

60.67

18.596

.778

0.3065

60.67

ปานกลาง

15

57.85

23.392

.979

0.4044

57.85

ปานกลาง

12

61.87

21.675

.907

0.3503

61.87

ปานกลาง

7

74.24

15.825

.662

0.2132

74.24

มาก
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( n = 571)
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการ
จัดการศึกษา (Q = 15)

6. ครู สามารถแลกเปลี่ ย นการเรี ย นรู
ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทั้ง
ในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียน
7. ครู ใชการวิจัย สื่ อ นวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่อง
8. ครูจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษา
ราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน
9. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการจัดการศึกษา
สูประชาคมอาเซียน
10. ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ
11. ผู บริ ห ารมี ค วามสามารถในการ
บริหารจัดการคุณภาพ
1 2 . ผู บ ริ ห า ร มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร ใ ช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะใน
การใช ICT
13. หลั กสู ตรสถานศึก ษาเหมาะสมและ
สอดคลองกับทองถิ่นสูประชาคมอาเซียน
14. มีการจัดรายวิชาและกิจกรรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหผูเรียนเลือก
เรียนตามความถนัด ความสามารถ และ
ความสนใจ
15. มีการสนับสนุนใหครูจัดกระบวนการ
เรียนรูที่ใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงจน
สรุปความรูไดดวยตนเอง
16. มีก ารนิ เ ทศภายใน กํ า กั บติ ดตาม
ตรวจสอบ และนํ า ผลไปปรั บปรุ งการ
เรียนการสอน
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

คา
รอยละ
C.V.

ระดับ
ความ
พรอม

16

57.22

23.899

1.000

0.4177

57.22

ปานกลาง

9

70.15

19.575

.819

0.2790

70.15

ปานกลาง

14

59.54

21.789

.912

0.3660

59.54

ปานกลาง

3

80.39

16.290

.682

0.2026

80.39

มาก

1

83.48

15.054

.630

0.1803

83.48

มาก

5

74.53

11.863

.496

0.1592

74.53

มาก

2

82.69

16.965

.701

0.2052

82.69

มาก

8

71.73

17.703

.741

0.2468

71.73

มาก

10

67.46

21.725

.909

0.3220

67.46

ปานกลาง

6

74.26

16.319

.683

0.2198

74.26

มาก

4

79.05

15.930

.667

0.2015

79.05

มาก

1044.25 223.411

9.349

0.2139

69.86

ปานกลาง
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* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
จากตารางที่ 2.2 พบวา ในมาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษานั้น มี
ความพรอมในภาพรวมรอยละ 69.86 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาขอที่ 10.ผูบริหารมีภาวะผูนําทางวิชาการ มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยมีความพรอม
รอยละ 83.48 รองลงมา คือ ขอที่ 12.ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ
ทักษะในการใช ICT มีความพรอมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีความพรอมรอยละ 82.69 และ
ลําดับสุดทาย คือขอที่ 6.ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรูประสบการณในการจัดการเรียนการ
สอนทั้งในประเทศ และในกลุมประชาคมอาเซียนมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความ
พรอมรอยละ 57.22
2.3 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู (Q = 4)

90

ตารางที่ 2.3 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู
( n = 571)
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการ
สรางสังคมแหงการเรียนรู (Q = 4)

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

1. ผู บริ หาร มี ค วามสามารถในการ

ประสานภาคีเครือขาย เพื่อความรวมมือ
ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
2. ผู บริ หารมีความสามารถในการนิเ ทศ
ติดตาม ผลการดํา เนิ น งานการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน
3. ผูบริหารสามารถใชเทคโนโลยีในการ
ติด ตอสื่ อ สารกั บ ภาคี เ ครื อ ขายในกลุ ม
ประชาคมอาเซียน
4. คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล
และ ขั บ เ คลื่ อ นการ ดํ า เนิ น งานของ
สถานศึ ก ษาใหบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
เปาหมายการจัดการเรี ย นรู สู ประชาคม
อาเซียน
สรุปผล

2

76.05

39.418

1.650

0.5183

76.05

มาก

1

76.39

18.104

.758

0.2370

76.39

มาก

3

75.20

20.207

.846

0.2687

75.20

มาก

4

73.10

18.627

.780

0.2548

73.10

มาก

297.45

82.784

3.464

0.2783

74.36

มาก

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
จากตารางที่ 2.3 พบวา ในมาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการ
เรียนรูนั้น มีความพรอมในภาพรวมรอยละ 74.36 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่ 2.ผูบริหารมีความสามารถในการนิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินงานการ
จัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยมีความพรอมรอยละ 76.39
รองลงมา คือ ขอที่ 1.ผูบริหารมีความสามารถในการประสานภาคีเครือขาย เพื่อความรวมมือใน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีความพรอมรอย
ละ 76.05 และลําดับสุดทาย คือขอที่ 4.คณะกรรมการสถานศึกษากํากับ ดูแล และขับเคลื่อนการ
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ดาเนินงานของสถานศึกษาใหบรรลุผลสําเร็จ ตามเปาหมายการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน
มีความพรอมอยูในระดับมากโดยมีความพรอมรอยละ 73.10
2.4 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก (Q = 9)
ตารางที่ 2.4 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก
( n = 571)
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก(Q = 9)

1. มีการสรางบรรยากาศของโรงเรี ยนที่
อบอุนและเปนมิตร สรางความรับผิดชอบ
ใหแกนักเรียน เพื่อใหบรรลุเปาหมายทาง
การศึกษา
2. ครูเสริมสรางบรรยากาศทางการศึกษา
โดยใหกํา ลั งใจ ใหคํา แนะนํา และสราง
โอกาสทางการศึกษาใหแกนักเรียนบรรลุ
เปาหมายทางการศึกษา
3. มีการสนับสนุนใหนักเรียนมีจิตตารมณ
ของความรัก และเสรีภ าพแกบุค คลรอบ
ขาง
4. มีก ารสรางบรรยากาศในโรงเรีย นให
เปนเสมือ นบาน เพื่อ สรางความอบอุ น
ความสุขใหแกนักเรียน
5. ครู มี ค วามเขาใจ ในการหลอหลอม
นั ก เรี ย นใหเปนบุ ค คลที่ ส มบู ร ณตาม
ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

5

82.36

14.815

.620

0.1799

82.36

มาก

8

81.23

14.058

.588

0.1731

81.23

มาก

7

82.24

14.502

.607

0.1763

82.24

มาก

3

83.36

13.546

.567

0.1625

83.36

มาก

6

82.31

15.221

.637

0.1849

82.31

มาก
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( n = 571)
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก(Q = 9)

6. มีการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม
เพื่ อ หลอหลอมใหนั ก เรี ยนเปนการ
แบบอยางที่ดีตอบุคคลรอบขาง
7. มี ก ารสงเ สริ มดานการ ศึ กษาแก
ผูดอยโอกาสทางสังคม
8. มีการบูรณาการความหลายหลายทาง
ความเชื่อ วัฒนธรรม และการดําเนินชีวิต
เพื่อ หลอหลอมใหนั ก เรี ย นเปนบุค คลที่
สมบูรณ
9. มี ก ารสรางความเขาใจใหนั ก เรี ย น
ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ คา ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเปน
มนุษยของตนเอง และบุคคลรอบขาง
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

1

85.99

13.036

.546

0.1516

85.99

มาก

9

79.97

05.882

.665

0.0736

79.97

มาก

4

82.71

14.716

.616

0.1779

82.71

มาก

2

83.50

14.055

.588

0.1683

83.50

มาก

743.68

113.857

4.765

0.1531

82.63

มาก

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
จากตารางที่ 2.4 พบวา ในมาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกนั้น
มีความพรอมในภาพรวมรอยละ 82.63 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่ 6.มีการสงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม เพื่อหลอหลอมใหนักเรียนเปนการแบบอยางที่
ดีตอบุคคลรอบขาง มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยมีความพรอมรอยละ 85.99 รองลงมา คือ
ขอที่ 9.มีการสรางความเขาใจใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของตนเอง
และบุคคลรอบขาง มีความพรอมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีค วามพรอมรอยละ 83.50 และ
ลําดับสุดทาย คือขอที่ 7.มีการสงเสริมดานการศึกษาแกผูดอยโอกาสทางสังคม มีความพรอมอยูใน
ระดับมาก โดยมีความพรอมรอยละ 79.97
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2.5 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน (Q = 5)
ตารางที่ 2.5 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของยุ ทธศาสตรที่ 1 พัฒ นาหลัก สูต ร
สถานศึกษาสูความเปนอาเซียน
( n = 571)
ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สูความเปนอาเซียน

1. มีก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาให
สอดคลองกับความเปนประชาคมอาเซียน
2. มี ก ารบู ร ณาการหลั ก สู ต รความเปน
ประชาคมอาเซียนเขาไปในกลุมสาระการ
เรี ย นรู สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม
3. มีการจัดทํารายวิชาความเปนประชาคม
อาเซียน เปนสาระเพิ่มเติมในหลักสูตร
สถานศึกษา
4. มี ก ารจั ด ทํ า หลั ก สู ต รภาษาที่ ใ ชใน
ประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม
5. มี ก าร กํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณ ะ อั น พึ ง
ประสงคของผูเรียน เพื่อเขาสูประชาคม
อาเซียน
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

2

73.66

24.438

1.023

0.3318

73.66

มาก

1

76.17

19.647

.822

0.2579

76.17

มาก

4

62.92

28.719

1.202

0.4564

62.92

ปานกลาง

5

56.90

30.485

1.276

0.5358

56.90

ปานกลาง

3

67.47

23.752

.994

0.3520

67.47

ปานกลาง

335.76

103.885

4.347

0.3094

67.15

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
จากตารางที่ 2.5 พบวา ในยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน
นั้น มีความพรอมในภาพรวมรอยละ 67.15 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เปนรายขอพบวาขอที่ 2.มีการบูรณาการหลักสูตรความเปนประชาคมอาเซียนเขาไปในกลุมสาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยมีความพรอม
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รอยละ 76.17 รองลงมา คือ ขอที่ 1. มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความเปน
ประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีความพรอมรอยละ 73.66 และลําดับ
สุดทาย คือขอที่ 4. มีการจัดทําหลักสูตรภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม มีความ
พรอมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความพรอมรอยละ 56.90
2.6 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจัด
การศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
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ตารางที่ 2.6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของยุ ทธศาสตรที่ 2 สงเสริ มและพัฒนา
ความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
( n = 571)
ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนา
ความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ใน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแก
ผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

1. มีการสรางความตระหนักและเจตคติที่
ดีแกผูบริหาร ครูแ ละบุค ลากรทางการ
ศึ ก ษาในการจั ด การศึ ก ษาสู ประชาคม
อาเซียน
2. มีก ารสงเสริ ม และพั ฒ นาใหครู แ ละ
บุคลากรทางการศึกษามีความสามารถใน
การใชภาษาอั ง กฤษและภาษาที่ ใ ชใน
ประชาคมอาเซี ย นเปนภาษาที่ส องและ
ภาษา ที่สามตามลําดับ
3. มีการพัฒ นาครู ใหมีค วามสามารถใน
การจัดการเรีย นรู ดานภาษาตางประเทศ
เพื่อยกระดับความสามารถดานภาษาของ
ผูเรียน
4. มีก ารสงเสริ มและพัฒ นาใหผู เรี ย นมี
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปน
ภาษาที่สอง
5. มีก ารสงเสริ มและพัฒ นาใหผู เรี ย นมี
ความสามารถในการใชภาษาที่ ใ ชใน
ประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

2

75.85

18.937

.792

0.2497

75.85

มาก

4

73.53

18.816

.787

0.2559

73.53

มาก

3

74.88

18.013

.754

0.2406

74.88

มาก

1

78.58

17.277

.723

0.2199

78.58

มาก

5

67.59

24.503

1.025

0.3625

67.59

ปานกลาง

369.87

85.733

3.588

0.2318

73.97

มาก

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 2.6 พบวา ในยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา
และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษานั้น
มีความพรอมในภาพรวมรอยละ 73.97 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่ 4. มีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่
สอง มีความพรอมอยูในระดับมาก โดยมีความพรอมรอยละ 78.58 รองลงมา คือ ขอที่ 1. มีการ
สรางความตระหนักและเจตคติที่ดีแกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสู
ประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับมากเชนกัน โดยมีความพรอมรอยละ 75.85 และลําดับ
สุด ทาย คือขอที่ 5. มีก ารสงเสริมและพัฒ นาใหผูเรี ยนมีค วามสามารถในการใชภาษาที่ใ ชใน
ประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความพรอมรอยละ
67.59
2.7 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
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ตารางที่ 2.7 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใช
เครือขาย
( n = 571)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย

1. มีก ารสงเสริ มใหมีโรงเรี ย นเครือ ขาย
รวมพัฒนาในประชาคมอาเซียน
2. มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้ง
ในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรือ
กิจกรรมใหม ๆ ในเครือขายประชาคม
อาเซียน
3. มี ก ารสงเ สริ มใหผู เรี ยนเขาร วม
โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในเครือขาย
ประชาคมอาเซียน
4. มี ก ารสงเสริ ม ใหครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึ ก ษาไดแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
ทางดานวิช าการกั บเครื อ ขายประชาคม
อาเซียน
5. มีการจัดใหครูและผูเรียนไดทัศนศึกษา
ในประเทศที่เปนประชาคมอาเซียน
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

1

63.39

51.143

2.140

0.8068

63.39

ปานกลาง

2

59.22

27.060

1.132

0.4569

59.22

ปานกลาง

4

54.12

30.193

1.264

0.5579

54.12

ปานกลาง

3

56.45

28.678

1.200

0.5080

56.45

ปานกลาง

5

49.17

30.837

1.290

0.6272

49.17

นอย

281.87

136.562

5.715

0.4845

56.37

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
จากตารางที่ 2.7 พบวา ในยุ ทธศาสตรที่ 3 บริ หารจัด การโดยใชเครื อขายนั้ น มีความ
พรอมในภาพรวมรอยละ 56.37 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวาขอที่ 1. มีการสงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาในประชาคมอาเซียน มีความพรอม
อยูในระดับปานกลาง โดยมีความพรอมรอยละ 63.39 รองลงมา คือ ขอที่ 2. มีการจัดกิจกรรม
แลกเปลี่ย นเรียนรูทั้งในดานการจัดการเรียนรู นวัต กรรมหรือกิจกรรมใหม ๆ ในเครือขาย
ประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยมีความพรอมรอยละ 59.22 และ
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ลําดั บสุด ทาย คื อขอที่ 5. มีก ารจั ดใหครู และผูเรีย นไดทัศนศึก ษาในประเทศที่เปนประชาคม
อาเซียน มีความพรอมอยูในระดับนอย โดยมีความพรอมรอยละ 49.17
2.8 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
ตารางที่ 2.8 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร
Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและ
เทคโนโลยี
( n = 571)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี

1. มีก ารพัฒ นาระบบสารสนเทศบนสื่ อ
ออนไลนใหครอบคลุ มความรู เกี่ ย วกั บ
เครือขายประชาคมอาเซียน
2. มีการสงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ยวกับ
เครือขายประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบ
เอกสาร วีดิทัศน และสื่อมัลติมิเดียอยาง
หลากหลาย
3. มี ก ารสงเสริ ม ใหติ ด ตามรายการ
โทรทั ศ นที่ แ นะนํ า เกี่ ย วกั บ ประชาคม
อาเซียน
4. มี ก าร ป ร ะ สานควา มร วมมื อ กั บ
ภาคเอกชนในการจั ด ทํ า แหลงเรี ย นรู
ออนไลนเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการ
เรียนรูสูประชาคมอาเซียน
สรุปผล

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

3

60.91

26.513

1.110

0.4353

60.91

ปานกลาง

2

65.50

23.207

.971

0.3543

65.50

ปานกลาง

1

67.21

22.023

.922

0.3277

67.21

ปานกลาง

4

58.97

26.421

1.106

0.4480

58.97

ปานกลาง

252.58

89.547

3.747

0.3545

63.15

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 2.8 พบวา ในยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีนั้น มี
ความพรอมในภาพรวมรอยละ 63.15 ซึ่งมีความพรอมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอพบวาขอที่ 3. มีการสงเสริมใหติดตามรายการโทรทัศนที่แนะนําเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มี
ความพรอมอยูในระดับปานกลาง โดยมีความพรอมรอยละ 67.21 รองลงมา คือ ขอที่ 2. มีการ
สงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ยวกับเครือขายประชาคมอาเซียนทั้งในรูปแบบเอกสาร วีดิทัศน และ
สื่อมัลติมิเดียอยางหลากหลาย มีความพรอมอยูในระดับปานกลางเชนกัน โดยมีความพรอมรอย
ละ 65.50 และลําดับสุดทาย คือขอที่ 4. มีการประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทํา
แหลงเรียนรูออนไลนเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีความพรอมรอยละ 58.97
ตอนที่ 3 การวิเ คราะหความพรอมของโรงเรีย นคาทอลิ ก ในประเทศไทย ในการเขา
สูประชาคมอาเซียน โดยแยกตามสังฆมณฑล

100

ตารางที่ 3 คารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑล
มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสู
ประชาคมอาเซียน
กรุงเทพ
มาตรฐานที่ 1
66.39
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณ ภาพการจัดการศึ ก ษา 70.18
(Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหง 73.23
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก 83.24
(Q = 9)
รวม
71.41
ระดับความพรอม

มาก

( n = 571)

ราชบุรี

จันทบุรี

เชียงใหม

ทาแร

สังฆมณฑล
นครราชสีมา

69.69

70.91

68.87

64.00

65.16

63.71

64.33

57.68

66.98

72.02

75.10

68.74

68.50

68.13

67.32

65.72

60.75

70.32

78.42

80.20

77.99

76.54

66.35

69.93

77.38

63.31

76.75

85.29

85.43

84.29

82.29

78.50

82.44

77.69

75.39

84.37

74.16

75.82

72.56

70.00

68.76

68.98

68.44

62.53

72.21

มาก

มาก

มาก

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

ปานกลาง

มาก

นครสวรรค สุราษฎรธานี อุดรธานี อุบลราชธานี

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย, 51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก,
91%-100%=พรอมมากที่สุด
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( n = 571)
สังฆมณฑล
ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสู
ประชาคมอาเซียน
กรุงเทพ ราชบุรี จันทบุรี เชียงใหม ทาแร นครราชสีมา
ยุทธศาสตรที่ 1
72.38
75.72
70.48
67.12
57.15
พัฒ นาหลัก สูตรสถานศึ กษาสู ความเปน 67.55
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดาน
74.18
81.93
79.45
71.00
69.96
ภาษา และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสู 74.51
ประชาคมอาเซีย นแกผูบริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
53.47
53.32
63.99
62.27
57.58
53.71
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
67.88
68.07
69.20
66.15
58.02
สงเสริ มและพั ฒ นาสื่ อ และเทคโนโลยี 62.24
(Q = 4)
รวม
64.71
67.17
72.81
70.42
65.51
59.42
ระดับความพรอม
ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

นครสวรรค สุราษฎรธานี อุดรธานี อุบลราชธานี
65.16

64.17

57.23

66.89

76.36

67.23

62.40

72.07

53.78

61.83

49.60

62.93

59.51

59.59

54.38

64.00

63.99
ปานกลาง

63.43
ปานกลาง

56.04
ปานกลาง

66.12
ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย, 51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก,
91%-100%=พรอมมากที่สุด
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3.1 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซีย น เพื่อตอบคํ าถาม ในภาพของอัค รสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ ในเรื่ องของมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ยนสูประชาคมอาเซีย น ผูวิจั ยวิ เคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคา
รอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.1
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ตารางที่ 3.1 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
( n = 211)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

4

1261.47 274.291

18.883

0.2174

66.39

ปานกลาง

3

1123.93 233.324

16.063

0.2076

70.18

ปานกลาง

2

292.91

79.845

5.497

0.2726

73.23

มาก

1

749.50

109.420

7.533

0.1460

83.24

มาก

1

3427.82 620.309

42.704

0.1810

71.41

มาก

2

334.82

111.366

7.667

0.3326

67.55

ปานกลาง

1

372.54

85.909

5.914

0.2306

74.51

มาก

4

267.35

139.072

9.574

0.5202

53.47

ปานกลาง

3

248.96

92.716

6.383

0.3724

62.24

ปานกลาง

2

1223.72 383.028

26.369

0.3130

64.71

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.1 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดคารอยละ 71.41 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สามารถเรีย งลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัต ลัก ษณการศึกษา
คาทอลิก ไดคารอยละ 83.24 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ไดคารอยละ 73.23 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 70.18 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 66.39
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไดคารอยละ 64.71 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 74.51 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 67.55
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 62.24 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 53.47
3.2 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลราชบุรี
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อตอบคําถาม ในภาพของสังฆมณฑลราชบุรี ในเรื่องของมาตรฐานและยุทธศาสตรใน
การพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของ
ความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งในภาพรวม
และจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.2
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ตารางที่ 3.2 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลราชบุรี
( n = 56)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

4

1324.02 229.504

30.669

0.1733

69.69

ปานกลาง

3

1158.30 214.894

28.716

0.1855

72.02

มาก

2

313.66

64.642

8.638

0.2061

78.42

มาก

1

767.59

99.590

13.308

0.1297

85.29

มาก

1

3563.57 531.149

70.978

0.1490

74.16

มาก

2

360.71

81.967

10.953

0.2272

72.38

มาก

1

370.89

85.579

11.436

0.2307

74.18

มาก

4

266.61

131.575

17.582

0.4935

53.32

ปานกลาง

3

271.52

76.408

10.210

0.2814

67.88

ปานกลาง

2

1269.73 333.994

44.632

0.2630

67.17

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.2 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลราชบุรี ไดคารอยละ 74.16 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก ได
คารอยละ 85.29 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคารอยละ
78.42 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 72.02 และ มาตรฐานที่
1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 69.69
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลราชบุรี ไดคารอยละ 67.17 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับ
ไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และเจตคติ ใน
การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคารอยละ
74.18 ยุท ธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลัก สูต รสถานศึก ษาสูความเปนอาเซีย น ไดคารอยละ 72.38
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 67.88 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 53.32
3.3 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลจันทบุรี
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อตอบคําถาม ในภาพของสังฆมณฑลจันทบุรี ในเรื่องของมาตรฐานและยุทธศาสตร
ในการพัฒ นาโรงเรี ย นสูประชาคมอาเซีย น ผู วิ จั ย วิ เคราะหจากคาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ
(%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.3
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ตารางที่ 3.3 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลจันทบุรี
( n = 75)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

ลําดับ

Mean

Basic Statistics
Std.
S.D.
Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

4

1347.27 197.098

22.759

0.1463

70.91

ปานกลาง

3

1202.00 167.158

19.302

0.1391

75.10

มาก

2

320.80

54.834

6.332

0.1709

80.20

มาก

1

768.87

97.802

11.293

0.1272

85.43

มาก

1

3638.93 462.407

53.394

0.1271

75.82

มาก

2

375.93

72.786

8.405

0.1936

75.72

มาก

1

409.67

62.700

7.240

0.1531

81.93

มาก

4

319.93

100.362

11.589

0.3137

63.99

ปานกลาง

3

272.27

73.440

8.480

0.2697

68.07

ปานกลาง

2

1377.80 256.323

29.598

0.1860

72.81

มาก

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.3 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลจันทบุรี ไดคารอยละ 75.82 และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
ไดคารอยละ 85.43 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคารอย
ละ 80.20 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ไดคารอยละ 75.10 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 70.91
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสั ง ฆมณฑลจั น ทบุรี ไดคารอยละ 72.81 และเมื่ อพิ จ ารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 81.93 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 75.72
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 68.07 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 63.99
3.4 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลเชียงใหม
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อตอบคําถาม ในภาพของสังฆมณฑลเชียงใหม ในเรื่องของมาตรฐานและยุทธศาสตร
ในการพัฒ นาโรงเรี ย นสูประชาคมอาเซีย น ผู วิ จั ย วิ เคราะหจากคาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ
(%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.4
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ตารางที่ 3.4 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลเชียงใหม
( n = 33)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา
และเจตคติ ในการจั ดการศึ กษาสู ประชาคม
อาเซียนแกผู บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความ
พรอม

3

1308.48 335.087

58.331

0.2561

68.87

ปานกลาง

4

1103.79 230.750

40.168

0.2091

68.74

ปานกลาง

2

311.97

71.872

12.511

0.2304

77.99

มาก

1

758.64

132.384

23.045

0.1745

84.29

มาก

1

3482.88 687.199

119.626

0.1973

72.56

มาก

2

354.09

102.297

17.808

0.2889

70.48

ปานกลาง

1

397.27

83.872

14.600

0.2111

79.45

มาก

4

311.36

107.553

18.723

0.3454

62.27

ปานกลาง

3

276.82

83.533

14.541

0.3018

69.20

ปานกลาง

2

1339.55 304.837

53.065

0.2276

70.42

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.4 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลเชียงใหม ไดคารอยละ 72.56 และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
ไดคารอยละ 84.29 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคารอย
ละ 77.99 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 68.87 และ มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 68.74
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลเชีย งใหม ไดคารอยละ 70.42 และเมื่อพิจ ารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 79.45 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 70.48
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 69.20 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 62.27
3.5 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของอัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อตอบคําถาม ในภาพของอัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง ในเรื่องของมาตรฐาน
และยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยวิเคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคา
รอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของอัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง ( n = 26)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน
(Q = 5)

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับความ
พรอม

4

1215.96 233.791

45.850

0.1923

64.00

ปานกลาง

3

1100.96 180.865

35.470

0.1643

68.50

ปานกลาง

2

306.15

65.868

12.918

0.2151

76.54

มาก

1

740.58

111.214

21.811

0.1502

82.29

มาก

1

3363.65 513.686

100.742

0.1527

70.00

ปานกลาง

3

331.15

91.393

17.924

0.2760

67.12

ปานกลาง

1

355.00

71.568

14.036

0.2016

71.00

มาก

4

287.88

112.785

22.119

0.3918

57.58

ปานกลาง

2

264.62

68.307

13.396

0.2581

66.15

ปานกลาง

2

1238.65 297.108

58.268

0.2399

65.51

ปานกลาง

ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา
และเจตคติ ในการจั ด การศึ กษาสู ประชาคม
อาเซียนแกผู บริห าร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา (Q = 5)

ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.5 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของอัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง ไดคารอยละ 70.00 และเมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก ไดคารอยละ 82.29 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหง
การเรียนรู ไดคารอยละ 76.54 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ
68.50 และ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 64.00
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของอัครสังฆมณฑลทาแร – หนองแสง ไดคารอยละ 65.51 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ
สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ไดคารอยละ 71.00 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคา
รอยละ 67.12 ยุท ธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 66.15 และ
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 57.58
3.6 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลนครราชสีมา
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซีย น เพื่อตอบคํ าถาม ในภาพของสัง ฆมณฑลนครราชสี มา ในเรื่ องของมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ยนสูประชาคมอาเซีย น ผูวิจั ยวิ เคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคา
รอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.6
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ตารางที่ 3.6 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลนครราชสีมา
( n = 24)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความพรอม

4

1238.13 292.225

59.650

0.2360

65.16

ปานกลาง

2

1095.63 215.817

44.053

0.1970

68.13

ปานกลาง

3

265.42

88.905

18.148

0.3350

66.35

ปานกลาง

1

706.46

118.574

24.204

0.1678

78.50

มาก

1

3305.63 671.072

136.982

0.2030

68.76

ปานกลาง

3

279.38

90.305

18.433

0.3232

57.15

ปานกลาง

1

344.79

77.747

15.870

0.2255

69.96

ปานกลาง

4

268.54

129.165

26.366

0.4810

53.71

ปานกลาง

2

232.08

84.698

17.289

0.3650

58.02

ปานกลาง

2

1124.79 334.945

68.370

0.2978

59.42

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.6 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลนครราชสีมาไดคารอยละ 68.76 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สามารถเรีย งลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัต ลัก ษณการศึกษา
คาทอลิก ไดคารอยละ 78.50 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ
68.13 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคารอยละ 66.35
และ มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 65.16
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลนครราชสีมา ไดคารอยละ 59.42 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 69.96 ยุ ท ธศาสตร ที่ 4 สงเสริ มและพัฒ นาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 58.02
ยุท ธศาสตรที่ 1 พัฒ นาหลัก สูต รสถานศึก ษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 57.15 และ
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 53.71
3.7 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลนครสวรรค
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซี ย น เพื่ อตอบคํ าถาม ในภาพของสั งฆมณฑลนครสวรรค ในเรื่ องของมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ยนสูประชาคมอาเซีย น ผูวิจั ยวิ เคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคา
รอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.7
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ตารางที่ 3.7 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลนครสวรรค
( n = 36)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความพรอม

4

1210.56 237.868

39.645

0.1965

63.71

ปานกลาง

3

1091.39 218.356

36.393

0.2001

67.32

ปานกลาง

2

279.72

75.450

12.575

0.2697

69.93

ปานกลาง

1

741.94

65.871

10.978

0.0888

82.44

มาก

1

3323.61 539.773

89.962

0.1624

68.98

ปานกลาง

2

321.67

105.992

17.665

0.3295

65.16

ปานกลาง

1

381.81

78.122

13.020

0.2046

76.36

มาก

4

268.89

137.400

22.900

0.5110

53.78

ปานกลาง

3

238.06

103.643

17.274

0.4354

59.51

ปานกลาง

2

1210.42 394.719

65.787

0.3261

63.99

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.7 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลนครสวรรค ไดคารอยละ 68.98 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สามารถเรีย งลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัต ลัก ษณการศึกษา
คาทอลิก ไดคารอยละ 82.44 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ไดคารอยละ 69.93 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 67.32 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 63.71
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลนครสวรรค ไดคารอยละ 63.99 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 76.36 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 65.16
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 59.51 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 53.78
3.8 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซี ย น เพื่ อตอบคํ าถาม ในภาพของสั งฆมณฑลสุร าษฎรธานี ในเรื่ องของมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ยนสูประชาคมอาเซีย น ผูวิจั ยวิ เคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคา
รอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.8
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ตารางที่ 3.8 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี
( n = 40)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความพรอม

4

1222.25 278.443

44.026

0.2278

64.33

ปานกลาง

3

1058.00 243.684

38.530

0.2303

65.72

ปานกลาง

2

309.50

150.208

23.750

0.4853

77.38

มาก

1

699.25

125.005

19.765

0.1788

77.69

มาก

1

3289.00 700.202

110.712

0.2129

68.44

ปานกลาง

2

320.00

106.139

16.782

0.3317

64.17

ปานกลาง

1

336.13

89.725

14.187

0.2669

67.23

ปานกลาง

3

309.13

224.990

35.574

0.7278

61.83

ปานกลาง

4

238.38

101.744

16.087

0.4268

59.59

ปานกลาง

2

1203.62 463.628

73.306

0.3852

63.43

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
118

จากตารางที่ 3.8 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดคารอยละ 68.44 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สามารถเรีย งลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัต ลัก ษณการศึกษา
คาทอลิก ไดคารอยละ 77.69 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ไดคารอยละ 77.38 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 65.72 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 64.33
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลสุราษฎรธานี ไดคารอยละ 63.43 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 67.23 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 64.17
ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 61.83 และ ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริม
และพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 59.59
3.9 การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลอุดรธานี
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน เพื่อตอบคําถาม ในภาพของสังฆมณฑลอุดรธานี ในเรื่องของมาตรฐานและยุทธศาสตร
ในการพัฒ นาโรงเรี ย นสูประชาคมอาเซีย น ผู วิ จั ย วิ เคราะหจากคาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ
(%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิกใน
ประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.9
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ตารางที่ 3.9 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สั ม ประสิ ท ธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลอุดรธานี
( n = 40)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความพรอม

4

1096.00 296.542

46.887

0.2706

57.68

ปานกลาง

3

979.00

265.345

41.955

0.2710

60.75

ปานกลาง

2

253.25

79.118

12.510

0.3124

63.31

ปานกลาง

1

678.50

151.392

23.937

0.2231

75.39

มาก

1

3006.75 736.136

116.393

0.2448

62.53

ปานกลาง

2

282.87

104.513

16.525

0.3695

57.23

ปานกลาง

1

312.00

97.749

15.455

0.3133

62.40

ปานกลาง

4

248.00

114.134

18.046

0.4602

49.60

นอย

3

217.50

93.931

14.852

0.4319

54.38

ปานกลาง

2

1060.38 379.688

60.034

0.3581

56.04

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.9 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลอุดรธานี ไดคารอยละ 62.53 และเมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ สามารถเรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
ไดคารอยละ 75.39 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู ไดคารอย
ละ 63.31 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา ไดคารอยละ 60.75 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 57.68
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลอุ ด รธานี ไดคารอยละ 56.04 และเมื่ อพิจ ารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 62.40 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 57.23
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 54.38 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 49.60
3.10 การวิ เ คราะหความพรอมของโรงเรีย นคาทอลิ ก ในประเทศไทย ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลอุบลราชธานี
การวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซีย น เพื่อตอบคํ าถาม ในภาพของสัง ฆมณฑลอุ บลราชธานี ในเรื่ องของมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ยนสูประชาคมอาเซีย น ผูวิจั ยวิ เคราะหจากคาเฉลี่ย ( X ) สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สัมประสิทธิ์ของความผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคา
รอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทั้งในภาพรวมและจําแนกตามองคประกอบของความพรอมในดานตาง ๆ ของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.10
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ตารางที่ 3.10 คาเฉลี่ ย ( X ) สวนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) สัม ประสิ ทธิ์ ข องความ
ผันแปร Coefficient of variation (C.V.) และคารอยละ (%) ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิก
ในประเทศไทยในการเขาสูประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลอุบลราชธานี
( n = 30)
มาตรฐานและยุทธศาสตรในการพัฒนา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน (Q = 19)
มาตรฐานที่ 2
มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา (Q = 16)
มาตรฐานที่ 3
มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสั งคมแหง
การเรียนรู (Q = 4)
มาตรฐานที่ 4
มาตรฐานดานอั ตลั กษณการศึ กษาคาทอลิ ก
(Q = 9)
รวม
ยุทธศาสตรที่ 1
พั ฒ นาหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาสู ความเปน
อาเซียน (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริ มและพั ฒ นาความสามารถทางดาน
ภาษา และเจตคติ ในการจั ด การศึ ก ษาสู
ประชาคมอาเซี ย นแกผู บริ ห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย (Q = 5)
ยุทธศาสตรที่ 4
สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี (Q = 4)
รวม

Basic Statistics
ลําดับ

Mean

S.D.

Std. Error
Mean

C.V.

คา
รอยละ

ระดับ
ความพรอม

4

1272.67 309.128

56.439

0.2429

66.98

ปานกลาง

3

1131.50 220.927

40.336

0.1953

70.32

ปานกลาง

2

307.00

70.669

12.902

0.2302

76.75

มาก

1

759.33

115.823

21.146

0.1525

84.37

มาก

1

3468.50 666.534

121.692

0.1922

72.21

มาก

2

332.33

120.671

22.031

0.3631

66.89

ปานกลาง

1

360.33

83.097

15.171

0.2306

72.07

มาก

4

314.67

108.596

19.827

0.3451

62.93

ปานกลาง

3

256.00

95.794

17.490

0.3742

64.00

ปานกลาง

2

1263.33 365.174

66.671

0.2891

66.12

ปานกลาง

* เกณฑประเมิน คือ นอยกวา 20%=ไมพรอม, 20%-30%=ไมคอยพรอม, 31%-50%=พรอมนอย,
51%-70%=พรอมปานกลาง, 71%-90%=พรอมมาก, 91%-100%=พรอมมากที่สุด
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จากตารางที่ 3.10 พบวา คารอยละ ของความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย
ในการเขาสูประชาคมอาเซีย น โดยในภาพรวมของดานมาตรฐานในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู
ประชาคมอาเซียน ในภาพของสังฆมณฑลอุบลราชธานี ไดคารอยละ 72.21 และเมื่อพิจารณาเปน
รายขอ สามารถเรีย งลําดับไดดังตอไปนี้ คือ มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัต ลัก ษณการศึกษา
คาทอลิก ไดคารอยละ 84.37 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู
ไดคารอยละ 76.75 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา ไดคารอยละ 70.32 และ
มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน ไดคารอยละ 66.98
และในภาพรวมของดานยุ ท ธศาสตรในการพั ฒ นาโรงเรี ย นสู ประชาคมอาเซี ย น
ในภาพของสังฆมณฑลอุบลราชธานี ไดคารอยละ 66.12 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ สามารถ
เรียงลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ยุทธศาสตร ที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษา และ
เจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ไดคา
รอยละ 72.07 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน ไดคารอยละ 66.89
ยุทธศาสตร ที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี ไดคารอยละ 64.00 และ ยุทธศาสตรที่ 3
บริหารจัดการโดยใชเครือขาย ไดคารอยละ 62.93
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
ความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคมอาเซียน มีผูใหขอมูลของ
แตละโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง โดยผูใหขอมูลแตละโรงเรียน โรงเรียนละ 3 - 5 คน ประกอบดวย
ผูบริ หารโรงเรี ย น จํ านวน 1 คน ครู หัว หนาฝายวิ ชาการ จํ านวน 1 คน ครู ผูสอนในระดั บชั้ น
ประถมศึก ษาปที่ 6 จํ านวน 1 คน ครู ผูสอนในระดั บชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 3 จํ านวน 1 คน และ
ครูผูสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 686 คน เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัย เปนแบบสอบถามหนึ่งฉบับ มีสองตอน ผูวิจัยเก็บขอมูลตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2555 ถึง
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555 โดยไดรับขอมูลกลับคืนมาจากโรงเรียน จํานวน 135 โรง รวม 571
ฉบับ คิดเปนรอยละ 83.24 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คาความถี่ (frequency) คารอยละ
(percentage) คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ย งเบนมาตรฐาน (S.D.) และสัมประสิทธิ์ข องความผัน แปร
Coefficient of variation (C.V.)
สรุปผลการวิจัย
ผลจากการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ มีขอคนพบสรุปไดดังนี้
1. โรงเรีย นคาทอลิก ในประเทศไทย มีค วามพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซีย นรอยละ
69.24 อยูในระดับปานกลาง
2. โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทยมีความพรอมในดานมาตรฐานและยุทธศาสตรในการเขา
สูประชาคมอาเซียน ดังนี้
2.1 ดานมาตรฐานในการพัฒ นาโรงเรีย นเขาสูประชาคมอาเซีย น มีค วามพรอมระดั บมาก
รอยละ 73.31 และมีมาตรฐานที่มีความพรอมในระดับมาก 2 มาตรฐาน คือ
2.1.1 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก มีความพรอมในระดับ
มาก รอยละ 82.63
2.1.2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีความพรอม
ในระดับมาก รอยละ 74.36
124

2.2 ดานยุ ทธศาสตรในการพัฒ นาโรงเรี ย นเขาสูประชาคมอาเซีย น มีค วามพรอมในระดั บ
ปานกลาง รอยละ 65.16 และมียุทธศาสตรที่มีความพรอมอยูในระดับมาก 1 ยุทธศาสตร คือ
2.2.1 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติ ในการ
จัด การศึกษาสูประชาคมอาเซีย นแกผูบริ หาร ครู และบุคลาการทางการศึกษา มีความพรอมใน
ภาพรวม รอยละ 73.97
3. โรงเรี ย นคาทอลิ ก ในประเทศไทยมีค วามพรอมระดั บปานกลาง ดานมาตรฐานและ
ยุทธศาสตรในการเขาสูประชาคมอาเซียน ดังนี้
3.1 ดานมาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมระดับปานกลาง
2 มาตรฐาน คือ
3.1.1 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา มีค วามพรอมระดั บ
ปานกลาง รอยละ 69.86
3.1.2 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุ ณ ภาพผู เรี ย น มี ค วามพรอมระดั บ ปานกลาง
รอยละ 66.40
3.2 ดานยุ ทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรีย นเขาสูประชาคมอาเซีย น มีความพรอมในระดั บ
ปานกลาง 3 มาตรฐาน คือ
3.2.1 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูต รสถานศึกษาสูความเปนอาเซีย น มีความพรอม
ระดับปานกลาง รอยละ 67.15
3.2.2 ยุ ท ธศาสตรที่ 4 สงเสริ ม และพั ฒ นาสื่อ และเทคโนโลยี มีค วามพรอมระดั บ
ปานกลาง รอยละ 63.15
3.2.3 ยุทธศาสตรที่ 3 บริ หารจัด การโดยใชเครื อขาย มีค วามพรอมระดั บปานกลาง
รอยละ 56.37
การอภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย มีความพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน รอยละ 69.24 อยูระดับปานกลาง ทั้งนี้เพราะวา ผูอํานวยการโรงเรียน และครูในโรงเรียน
คาทอลิกมีการเตรียมความพรอมในระดับหนึ่ง เชน เตรียมตัวดานภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
มีก ารเตรีย มตั ว ดานการเรี ย นการสอนเรื่ องประชาคมอาเซีย น กฎบัต รอาเซีย น ความรู เกี่ ย วกั บ
ประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน ทั้งนี้กิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนไดจัดขึ้น เปนเพียงการตื่นตัว
เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนเทานั้น เพราะฉะนั้น โรงเรียนคาทอลิกตองมีการวางแผน กําหนดกรอบ
นโยบายเพื่อพัฒนาโรงเรียนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558
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บทบาทสําคั ญในการพัฒ นาโรงเรี ย นคาทอลิก คือ ผูบริหารโรงเรีย น ซึ่งเปนผูกํ าหนดแผน
กลยุทธและแผนพัฒนาโรงเรียน เพื่อนําพาโรงเรียนไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ไดวางไว อีกทั้ง
เปนแนวทางในการกําหนดกรอบนโยบาย เพื่อการพัฒนาและเตรียมความพรอมของโรงเรียนในการ
เขาสูประชาคมอาเซี ย นอีก ดวย ในงานวิ จั ย ฉบับนี้ ผลการวิ จั ย พบวา ดานอัต ลัก ษณการศึก ษา
คาทอลิก เปนดานที่เดนที่สุดของโรงเรีย นคาทอลิก ซึ่งประกอบดวย การสรางบรรยากาศของ
โรงเรี ย น โดยมุงเนนดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม การสนั บ สนุ น จิ ต ตารมณความรั ก และเสรี ภ าพ
การสรางความเขาใจระหวางครูกับนักเรียน การสรางโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ดอยโอกาส
และการสอนใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งเปนจุดเดนที่ผูบริหารและครู
มีค วามคิ ด เห็น ตรงกั น วา เปนจุ ด เดนของโรงเรี ย นคาทอลิก และเปนการพัฒ นาโรงเรี ย นเขาสู
ประชาคมอาเซียนได ดังนั้น ดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกมีความพรอมในระดับมาก แตตอง
พัฒนาตอไปเพื่อใหเกิดความพรอมในระดับมากที่สุด เพื่อสรางอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกใหเปน
จุด เดนของโรงเรี ยนคาทอลิก และประชาสัมพัน ธเพื่อใหผูบริ หาร ครู นั ก เรี ย น และผูปกครอง
ใหตระหนักและพัฒนานักเรียนไปสูอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกอยางเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่
ไดกําหนดไว
ภาพรวมการวิเคราะหความพรอมของโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย ในการเขาสูประชาคม
อาเซีย น มี 2 องคประกอบที่เปนสวนสําคั ญคื อ 1. มาตรฐานในการพัฒ นาโรงเรีย นสูประชาคม
อาเซียน และ 2. ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ผลการวิจัยพบวา
มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ภาพรวมมีความพรอมรอยละ 73.31 อยูใน
ระดับพรอมมาก มาตรฐานที่เดนที่สุดและมีความพรอมระดับมาก คือมาตรฐานที่ 4 ดานอัตลักษณ
การศึกษาคาทอลิก มีความพรอมรอยละ 82.63 อยูในระดับมาก ดังที่กลาวขางตน โรงเรียนคาทอลิก
มี จุ ด เดนในเรื่ อ งการสรางบรรยากาศของโรงเรี ย น โดยมุ งเนนดานคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
การสนับสนุ นจิต ตารมณของความรั กและเสรีภ าพ การสรางความเขาใจระหวางครู กับนักเรีย น
การสรางโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียนที่ดอยโอกาส และการสอนใหนักเรียนตระหนักถึงคุณคา
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ซึ่งเปนจุดเดนที่ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นตรงกันวา เปนจุดเดนของ
โรงเรียนคาทอลิก และเปนการพัฒนาโรงเรี ยนเขาสูประชาคมอาเซียนได ดั งนั้น ดานอัต ลักษณ
การศึกษาคาทอลิกมีความพรอมในระดับมาก แตตองพัฒนาตอไปเพื่อใหเกิดความพรอมในระดับ
มากที่ สุ ด เพื่ อ สรางอั ต ลั ก ษณการศึ ก ษาคาทอลิ ก ใหเปนจุ ด เดนของโรงเรี ย นคาทอลิ ก และ
ประชาสัมพัน ธเพื่อใหผูบริหาร ครู นักเรียน และผูปกครองใหตระหนั กและพัฒนานักเรียนไปสู
อัต ลั ก ษณการศึ ก ษาคาทอลิ ก อยางเปนรู ปธรรมตามเปาหมายที่ไ ดกํ าหนดไว อั น ดั บ ที่ 2 คื อ
มาตรฐานที่ 3 ดานคุณภาพการสรางสังคมแหงการเรียนรู มีความพรอมรอยละ 74.36 อยูในระดับ
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มาก ซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่ง เพราะมีจุดเนนใหสรางเครือขายสังคมแหงการเรียนรู มีการนิเทศ
ติดตาม ประเมินผล การจัดการเรียนการสอน การใชเทคโนโลยี และมีการติดตามผลสําเร็จใหตรง
ตามเปาหมายในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีการดําเนินการในโรงเรียนคาทอลิก และเปนการ
เตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดในระดับหนึ่ง ดังนั้น ตองมีการกําหนดแผน
กลยุ ทธและแผนพัฒ นาโรงเรี ยน มีก ารติดตามประเมินผลความสําเร็จ ในการเตรี ยมความพรอม
สูประชมคมอาเซียนตอไป อันดับที่ 3 คือ มาตรฐานที่ 2 ดานคุณภาพการจัดการศึกษา มีความพรอม
รอยละ 69.86 อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาศักยภาพของครู
ดานวิชาการ ความสามารถในเรื่องภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะดานภาษาอังกฤษ บางโรงเรียนมี
การเพิ่มทักษะการสอนใหกั บครู ทดสอบความรู ดานภาษาอังกฤษของครู ใ นโรงเรีย นคาทอลิก
ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดี การใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน การพัฒนาเทคนิควิธีการสอน มีการ
แลกเปลี่ยนความรู เพื่อพัฒนาทัก ษะการสอน มีก ารสงเสริม สนั บสนุน ใหครู ทําวิ จัย ในชั้น เรี ย น
ซึ่งเปนกลไกสําคั ญ ในการพัฒนานั ก เรี ยน และโรงเรี ย นไปสูประชาคมอาเซีย น อัน ดับที่ 4 คื อ
มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพผูเรียน มีความพรอมรอยละ 66.40 อยูในระดับความปานกลาง และเปน
ระดั บที่น อยที่สุด ใน 4 มาตรฐาน แตเปนจุ ด สําคั ญ ที่สุด ของโรงเรี ย นคาทอลิก เพราะเกี่ ย วกั บ
ผลผลิต คือ นัก เรียนที่จะตองกาวเขาไปสูประชาคมอาเซียนในอนาคต ในมาตรฐานนี้ เนนเรื่อง
ความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน การสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ การยอมรับทางวัฒนธรรมในแตละ
ชาติ ความภู มิใ จในความเปนไทย ดั ง นั้ น โรงเรี ย นคาทอลิ ก ตองกํ า หนดกรอบนโยบายและ
แผนพัฒ นากลยุทธอยางเรงดวน โดยสอดแทรกเนื้ อหาเกี่ย วกับประชาคมอาเซียนในรายวิ ชาที่
จัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมความพรอมในป พ.ศ.2558
ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ภาพรวมมีความพรอมรอยละ 65.16 อยู
ระดับปานกลาง อันดับที่ 1 ยุทธศาสตรที่เดนที่สุดและมีความพรอมระดับมาก คือ ยุทธศาสตรที่ 2
สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติ ในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน
แกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมรอยละ 73.97 อยูในระดับมาก คือ มีการ
สรางความตระหนัก และเจตคติในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน การสงเสริมและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการใชภาษาอังกฤษ ยุทธศาสตรนี้เปนแนวทางที่ดีในการเตรียมครู
และบุคลากรทางการศึกษาสูประชาคมอาเซียน ดังนั้น ผูบริหารควรสงเสริม ใหครูและนักเรียนมี
การพัฒนาความรู ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน เพื่อใหยุทธศาสตรนี้มีความ
พรอมมากยิ่ งขึ้น อันดับที่ 2 คือ ยุ ทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึก ษาสูความเปนอาเซีย น
มีความพรอมรอยละ 67.15 อยูระดับปานกลาง คือ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับ
ประชาคมอาเซียน มีการจัดรายวิชาการเรียนการสอน เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีการบูรณาการ
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หลัก สูต รความเปนประชาคมอาเซีย นในกลุมสาระวิ ชาตาง ๆ มีก ารกํ าหนดคุ ณ ลัก ษณะอัน พึง
ประสงคของผูเรียน เพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน การบูรณาการความรูเรื่องประชาคมอาเซียนไปสู
การเรียนการสอน โดยอาศัยครูผูสอนเปนผูแนะแนวทาง ดังนั้น ตองสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของครูผูสอนใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และจัดหากิจกรรมที่สรางความ
เขาใจเพื่อใหเกิด การบูร ณาการความรูเรื่องประชาคมอาเซียนแกนัก เรี ย น อีก ประเด็ นหนึ่ง ทาง
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดทําหนังสือเรื่อง “แนวทางการบริหาร
จั ด การเรี ย นรู สูประชาคมอาเซีย น” ไดกลาวถึงคุ ณ ลัก ษณะเด็ ก ไทยในประชาคมอาเซีย น เปน
แนวทางที่ดีในการเตรียมความพรอมของนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก เพื่อเตรียมเขาสูประชาคม
อาเซียน อันดับที่ 3 คือ ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีความพรอมรอยละ
63.15 อยูระดับปานกลาง คือ การพัฒนาระบบสารสนเทศบนสื่อออนไลนใหครอบคลุมความรูเรื่อง
ประชาคมอาเซียน สรางแหลงเรียนรูเรื่องประชาคมอาเซียน ยุทธศาสตรนี้ ตองอาศัยความรวมมือ
กันในทุกภาคสวน ในการผลิตสื่อสารสนเทศเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เปนการชวยพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อเผยแพรความรูนักเรียนไดอยางทั่วถึง อันดับที่ 4 คือ ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการ
โดยใชสื่อ ความพรอมรอยละ 56.37 อยูระดับปานกลาง คือ มีการสงเสริมใหโรงเรียนมีเครือขายใน
การพัฒนาสูประชาคมอาเซีย น มีก ารจัด กิ จ กรรมแลกเปลี่ย นการจั ด การเรี ยนรู นวั ต กรรมหรื อ
กิจกรรมใหม ๆ ในเครือขายประชาคมอาเซีย น ในการปฏิบัติ ยุทธศาสตรนี้ ผูบริหารตองมีการ
สงเสริมในการสรางเครือขายโรงเรียนคาทอลิก กับหนวยงานภายนอก เพื่อเปนการประสานงาน
เพื่อสรางการเรียนรู และนวัตกรรมตาง ๆ จะชวยใหโรงเรียนกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดดียิ่งขึ้น
2. อภิปรายผลเพื่อความเขาใจในดานมาตรฐานและยุทธศาสตร โดยเรียงลําดับ ดังตอไปนี้
2.1 ดานมาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสูประชาคมอาเซียน
2.1.1 มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก มีความพรอมรอยละ
82.63 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของมาตรฐานที่ 4 นี้ จะพบวา ขอที่มีความ
พรอมมากที่สุด คือขอที่ 6 มีการสงเสริ มดานคุณธรรม จริ ยธรรมเพื่อหลอหลอมใหนักเรียนเปน
แบบอยางที่ดีตอบุคคลรอบขาง ในขอนี้มีความพรอมรอยละ 85.99 มีความพรอมระดับมาก เปน
จุดเดนมากที่สุดในขอคําถามทั้ง 9 ขอ แสดงวา เปนเรื่องที่ชัดเจนวา ในโรงเรียนคาทอลิก มีการเรียน
การสอน ที่เนนเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมใหนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก
มีความรู ความเขาใจ และสามารถนําไปปฏิบัติตอคนรอบขางจนเห็นไดชัด เชน มีการนั่งสมาธิใน
ตอนเชา เชิญวิทยากรมาแบงปนความรูและประสบการณใหนักเรียน อัตลักษณการศึกษาคาทอลิก
เนนเรื่องความรัก คุณธรรม จริยธรรม ที่แสดงออกตอบุคคลรอบขาง นอกจากนี้มีการจัดกิจกรรม
ใหกับครู เพื่อเสริมความรู ความเขาใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรมที่เปนประโยชนตอครูผูสอนเพื่อที่จะ
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นําไปถายทอดความรู โดยสอดแทรกความคิดเรื่ องคุณธรรม จริ ยธรรม ในรายวิชาที่ตนเองสอน
รวมถึงการปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีตอนักเรียนดวย รองลงมาคือ ขอ 9 มีการสรางความเขาใจให
นักเรียนตระหนั กถึงคุณคา ศักดิ์ ศรีความเปนมนุ ษยของตนเองและบุคคลรอบขาง มีความพรอม
รอยละ 83.50 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิกมีความตระหนักตอการเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยของตนเองและบุคคลรอบขาง โดยมีการจัดกิจกรรมใหกับนักเรียน เชน การอบรมนักเรียนใน
ภาคเชาของทุกวัน หรือการอบรมในคาบเรียน การเขารวมพิธีกรรมทางศาสนา การแบงปนใหกับ
ผูอื่น เพื่อปลูกฝง กลอมเกลาจิตใจ ใหนักเรียนในโรงเรียนคาทอลิก เกิดความรัก ความเขาใจ และ
ตระหนัก ถึงคุ ณคาศัก ดิ์ศรีค วามเปนมนุ ษยของตนเองและบุค คลรอบขาง ในอันดั บสุด ทายของ
มาตรฐานที่ 4 คือ ขอ 7 มีการสงเสริมดานการศึกษาแกผูดอยโอกาสทางสังคม มีความพรอมรอยละ
79.97 อยูในระดับมาก โรงเรียนคาทอลิก สงเสริม สนับสนุน และสรางโอกาสสําหรับผูดอยโอกาส
ทางสั งคม เชน การใหทุน กั บ นั ก เรี ย นที่ ค รอบครั ว ขาดทุ น ทรั พ ย การเปดโอกาสและใหการ
สนับสนุน ดานทุนทรัพย ดานที่พักอาศัย แกเด็กกลุมชาติพันธ ฯลฯ ในภาพรวมของมาตรฐานที่ 4
ดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิกนี้ มีความพรอมในระดับมาก แตตองสงเสริมและพัฒนาใหเกิด
ความพรอมในระดั บมากที่สุด และพัฒ นาใหเปนจุ ด เดนของโรงเรี ย นคาทอลิก สอดคลองกั บ
พระอัครสังฆราชหลุยส จําเนียร สันติสุขนิรันดร ประธานสภาการศึกษาคาทอลิก ไดกลาวไววา
พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยไดกําหนดงานอภิบาลหลักในการศึกษาอบรมแบบคาทอลิก
ดังตอไปนี้ 1. สถานศึกษาคาทอลิกไดรับการปฏิรูปจริงจังและเปดใจใหเปนสนามแหงการอบรม
และเปนฐานแหงการประกาศขาวดีในบริบทของสังคมไทย โดยการสรางอัตลักษณของการศึกษา
อบรมในสถานศึกษาคาทอลิกใหเดนชัด และมีเอกภาพ จนกระทั่งทุกคนที่เขามามีสวนในการศึกษา
อบรมแบบคาทอลิก ไดซึมซับคุณคาพระวรสารจนปรากฏในการดําเนินชีวิต
ก. ใหการศึกษาอบรมผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องคุณคาและความหมายที่
แทจริงของการเปนสถานศึกษาคาทอลิก ในการผสมผสานวัฒนธรรมกับความเชื่อและความเชื่อกับ
ชีวิต
ข. ทําใหคุณคาของพระวรสาร ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสาและชีวิตภาวนา อยูใน
บรรยากาศการเรี ยนการสอนและในทุก กิจกรรม โดยมุงใหผูเรีย นรูจั กรัก และรับใช สามารถอยู
รวมกับผูอื่น เสริมสรางสังคมที่ดีงาม และเห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
ค. เปนหนาที่ของผูปกครองและผูบริหารโรงเรียนในการจัดใหเด็กคาทอลิกทุกคนตองไดรับ
การศึกษาอบรม และไดเรียนคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก เพื่อปลูกฝงความเชื่อใหเขมแข็ง บํารุง
หลอเลี้ยงชีวิตตามจิตตารมณของพระคริสตเจา
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ง. จัดใหมีฝายจิตตาภิบาลในสถานศึกษาคาทอลิก เพื่อทําหนาที่ชวยงานอภิบาลในสถานศึกษา
ครอบครัว วัดและชุมชน ซึ่งครอบคลุมถึงการใหความรูและปฏิบัติงานดานศาสนสัมพันธและงาน
กิจเมตตา
จ. จัด ใหมีค รู จิต ตาภิบาลในสถานศึกษาคาทอลิก ในจํานวนที่มีอัต ราสวนสอดคลองและ
เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน
ฉ. จั ด ใหมีก ารสอนคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ฯลฯ โดยอาศัย คุ ณ คาแหงพระวรสาร สํ า หรั บ
สถานศึกษาคาทอลิก
ช. จัดใหมีการอบรมเรื่องสื่อศึกษา สิทธิมนุษยชน สันติศึกษา เพศศาสตรศึกษาและนิเวศวิทยา
ในสถานศึกษาคาทอลิก (สภาการศึกษาคาทอลิก, 2554)
2.1.2 มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานคุณ ภาพการสรางสังคมแหงการเรี ย นรู มีค วาม
พรอมอันดับที่ 2 มีความพรอมรอยละ 74.36 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของ
มาตรฐานที่ 3 จะพบวา ขอที่มีความพรอมมากที่สุด คือ ขอที่ 2 ผูบริหารมีความสามารถในการ
นิเทศ ติดตาม ผลการดําเนินการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.39 อยูใน
ระดั บมาก ผูบริหารในโรงเรี ยนคาทอลิกมีความตระหนั กและเห็นถึงความสําคัญของการนิ เทศ
ติด ตามผลการดํ าเนิ นงาน เพราะวา ผูบริ หารมีภ าวะผูนํา มีค วามรู ความสามารถในการบริหาร
จัดการ มีมนุษยสัมพันธในการสรางขวัญและกําลังใจ และเปดโอกาสในการพัฒนาบุคลากร กํากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลนโยบายและแผนกลยุทธของโรงเรียน เพื่อใหโรงเรียนมีความ
พรอมในการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 ผูบริหารมีความสามารถในการ
ประสานภาคีเครือขาย เพื่อความรวมมือในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอย
ละ 76.05 อยูในระดั บมาก สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนหนวยงานที่กํากั บ ดูแล
ติดตาม ใหคําแนะนํา และจัดอบรมเพื่อสรางเครือขายความรวมมือเพื่อใหเกิดความพรอมในการเขา
สูประชาคมอาเซีย นใหกั บโรงเรี ย นในเครื อคาทอลิก อัน ดั บ สุด ทาย คื อ ขอ 4 คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษากํ า กั บ ดู แ ลและขั บเคลื่อ นการดํ าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาใหบรรลุผ ลสําเร็ จ ตาม
เปาหมายการจั ด การเรี ย นรู สูประชาคมอาเซีย น มี ค วามพรอมรอยละ 73.10 อยู ในระดั บ มาก
คณะกรรมการสถานศึกษาควรเพิ่มบทบาทในการพัฒนา ติดตามและขับเคลื่อนการดําเนินงานของ
สถานศึก ษาใหมากขึ้ น โดยการจั ด ประชุม และรายงานผลการดํ าเนิ น งานของสถานศึก ษาตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง และโรงเรียนคาทอลิกควรนําผลที่ไดจาก
การประเมิน มาพัฒ นาปรั บปรุ งการบริ หารจั ด การ เพื่อใหมีค วามพรอมในการเขาสูประชาคม
อาเซียน สอดคลองกับ เอกสารแนวทางการบริหารจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซียน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทวงศึกษาธิการ ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู
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สู ประชาคมอาเซี ย น เรื่ อ ง การนิ เ ทศภายใน การนิ เ ทศการศึ ก ษาเปนกิ จ กรรมสํ า คั ญ ใน
กระบวนการพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและเปาหมายของการพัฒนา เปน
กระบวนการทํางานรวมกั น ระหวางผูนิ เทศกั บผูรับการนิ เทศ เพื่อปรั บปรุ งและพัฒ นาการจั ด
การศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมายงานวิชาการหรือการจัดการเรียนรูเปนงานหลักของการพัฒนา
ทั้งระบบในสถานศึกษา เพราะคุณภาพการเรียนรูขึ้นอยูกับคุณภาพของครูเปนสําคัญ ดวยเหตุนี้การ
นิเทศงานวิชาการจึงมีความสําคัญ ควรดําเนินการดังนี้
1. คณะกรรมการนิเทศภายในโรงเรียนควรประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารฝาย
วิชาการ ที่ปรึกษาภายนอกโรงเรียน หัวหนาสายชั้น หัวหนากลุมสาระ ครูผูชํานาญการสอนแมแบบ
ฯลฯ
2. การนิเทศควรยึดหลักดังนี้
2.1 เนนความรวมมือรวมใจในการดําเนินงานเพื่อใหงานเปนไปสูเปาหมายที่ตองการ
2.2 ใชวิธีการนิเทศที่ชวยใหครูรูสึกมั่นคงมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในความสามารถของตนเอง
รวมทั้งเปดโอกาสใหครูไดแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และพัฒนาความสามารถอยางเต็มที่
2.3 การนิเทศจะตองมุงใหครูเรียนรูวาอะไรคือปญหา และกลาริเริ่ มในการหาวิธีก ารแกไข
ปญหาเหลานั้น
2.4 การนิเทศจะตองสรางบรรยากาศที่เปนกันเองสรางความเขาใจอันดีตอกันระหวาง ผูนิเทศ
กับครู และระหวางครูดวยกันเอง รวมทั้งสรางขวัญกําลังใจแกครู
2.5 ใชกิจกรรมการนิเทศที่หลากหลาย เชน การสาธิต การสังเกตการสอนในชั้นเรียน การ
ประชุมปรึกษาในกลุมยอย การเยี่ยมชั้นเรียน การปฏิบัติภายใตคําแนะนํา การนิเทศตนเอง นิเทศ
โดยเพื่อนคูสัญญา นิเทศโดยผูนิเทศภายในสถานศึกษา
2.6 สรางเครือขายการนิเทศดวยการระดมสรรพกําลังจากทุกฝายเพื่อชวยสงเสริมและสนับสนุน
การนิเทศอยางเปนระบบในสถานศึกษา
ทั้งนี้ ในการดําเนินงานนิเทศการศึกษาในสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. ใหครูเรียนรูจากการสอนของตนในสภาพจริง
การฝกอบรมไมสามารถทําใหครูเกิดการเรียนรูทุกเรื่องที่จําเปนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูได
การเรียนรูจากการสอนในสภาพจริงจะชวยใหครูเกิดการเรียนรูในระดับลึกอันจะนําไปสูการเขาใจ
และการแกไขพัฒนาใหดีขึ้น การเรียนรูของครู ในชวงนี้ตองการกัลยาณมิตรสนับสนุนและเปน
เพื่อนรวมเรียนรูกับครู การสังเกตการสอน การรับฟง การกระตุน การตั้งคําถาม และการใหขอมูลที่
เปนความจริง จะชวยใหครูไดภาพที่ชัดเจน อันจะนาไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนรูตอไป
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2. การเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนประสบการณกับเพื่อนครู
การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางครู ชวยใหครูมองเห็นภาพปญหาและแนวทางพัฒนาชัดเจนและ
มั่น ใจยิ่ งขึ้ น ที่สํา คั ญ คื อ เปนการสรางชุม ชนแหงการเรี ย นรู อัน เปนปจจั ย สําคั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
3. ใชการนิเทศแบบรวมพัฒนา ที่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการจัดการเรียนรูของครูได
จากการที่ค รู ไมยอมรั บการนิ เทศแบบเดิ ม เปนการพัฒ นาเครื อขายแนวรวมการนิ เทศภายใน
โรงเรี ยนใหสามารถดําเนิ นงานไดอยางมีประสิทธิภาพ (สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ น
พื้นฐาน, 2554)
2.1.3 มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานคุณภาพการจัดการศึกษา มีความพรอมอันดับที่ 3
มีความพรอมรอยละ 69.86 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของมาตรฐานที่
2 นี้ จะพบวา ขอที่มีค วามพรอมมากที่สุด คือ ขอที่ 10 ผูบริหารมีภ าวะผูนํ าทางวิ ชาการ มีค วาม
พรอมรอยละ 83.48 อยูในระดับมาก ในประเด็นนี้ ผูบริหารสถานศึกษามีภาวะผูนําดานวิชาการ มี
การกํ ากั บ ดู แล ติ ด ตาม เพื่อใหโรงเรี ย นเตรี ย มความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน
การสงเสริมพัฒนาศักยภาพของครูผูสอนทักษะตางๆ ดานความรู ดานภาษาอังกฤษและภาษาที่ใช
ในประชาคมอาเซียน ดานการใชสื่อเทคโนโลยี ดานการวิ จัย ในชั้น เรี ยน เพื่อนํ าความรู ที่ไดไป
พัฒนาใหกับนักเรียนใหพรอมที่จะกาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 อันดับที่ 2 คือขอที่ 12
ผูบริหารมีทักษะในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะในการใชเทคโนโลยี (ICT) มี
ความพรอมรอยละ 82.69 อยู ในระดั บมาก ผู บริ หารมี ค วามพรอมทางดานภาษา โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี อาศัยการฝกอบรม การเรียนรู ทําใหเกิดความชํานาญ และเปนแบบอยางที่ดี
แกครูและนัก เรียนได ผูบริหารตระหนั กถึงการแขงขันดานการศึกษาในโรงเรียนทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน จํ า เปนตองวางแผนพั ฒ นาทัก ษะดานภาษาใหเปนจุ ด เดนของโรงเรี ย น เพื่ อเปน
ประโยชนตอนัก เรีย นในการเตรี ย มตั วเขาสูการศึก ษาในระดั บที่สูงขึ้ น สอดคลองกับ การสรุ ป
ประเด็นสําคัญ ขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการ
กาวสูประชาคมอาเซียน จากการบรรยายโดย นายวิท วัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน และ รอง
ศาสตราจารย ดร.พินิ ติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง พัฒนา
คุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนกําลังพลภาครัฐ ใหมีความสามารถในการใช
ภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สารและการปฏิ บั ติ ง านไดอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยจั ด การอบรม
ภาษาอังกฤษระดับตางๆ ในหนวยงาน การจัดสรรทุนการศึกษา และเปดโอกาสในการสงครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และขาราชการไปเขารวมการอบรมภาษาอังกฤษรวมกับหนวยงานภายใน
และภายนอกประเทศเปนระยะ ตลอดจนสงเสริ มการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ
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ปฏิบัติงานระหวางกัน เปนตน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553) อันดับสุดทายคือ ขอที่ 6
ครูสามารถแลกเปลี่ยนการเรียนรู ประสบการณในการจัดการเรียนการสอนทั้งในประเทศและใน
กลุมประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 57.22 อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรมีนโยบาย
ในการสงเสริม และการสรางเครือขายระหวางโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู การติดตอสื่อสารเชื่อมโยงเพิ่มศักยภาพของครู ในการใชเทคนิค วิธีการ และการ
ใชสื่อ ถายทอดความรู ใหแกนักเรียน เพื่อกาวเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 สอดคลองกับ
รองศาสตราจารย ดร.วรากรณ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการของไทย
เปนองคปาฐก ไดกลาวไวในการจัดประชุมเชิงนโยบายในหัวขอ การพัฒนาครูไววา ในประเด็นการ
พัฒนาครูในประเทศไทย ควรใหความสําคัญตอการสงเสริมศักยภาพครูและเพิ่มแรงจูงใจในการ
ประกอบอาชีพ นอกจากนี้ ควรมีการเตรียมความพรอมสําหรับครูในอีก 10 ปขางหนาซึ่งจะมีครู
ไทยเกษียณอายุถึง 30% พรอมทั้งใหความสําคัญตอการเสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ
เพื่อพัฒนาศักยภาพครูดวยการจัดฝกอบรมและพัฒนากระบวนการเรียนการสอน เชน ความรวมมือ
กับองคการยูเนสโก เปนตน (วรากรณ สามโกเศศ, 2552) ในเอกสาร แนวทางการบริหารจัดการ
เรียนรู สูประชาคมอาเซียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทวงศึกษาธิการ
ตอนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการเรียนรู สูประชาคมอาเซียน สวนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษา ขอ 3.6 กําหนดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงานพัฒนาการเรียนรูสู
ประชาคมอาเซียนเปนประจําทุกป โดยกําหนดใหมีกิจกรรมประกวด แขงขัน อันแสดงใหเห็นถึง
ความรู ความเขาใจและความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และ ขอ 3.8 สนับสนุนใหครูและ
บุคลากรในสถานศึกษาเปนสมาชิกสมาคม/ชมรมครูอาเซียนทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและ
ระดับชาติ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
2.1.4 มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียน มีความพรอมอันดับสุดทาย มีความ
พรอมรอยละ 66.40 อยูในระดับปานกลาง ขอที่มีความพรอมมากที่สุด คือขอที่ 14 นักเรียนสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่น ได มีค วามพรอมรอยละ 78.69 อยู ในระดั บมาก โรงเรีย นคาทอลิกมีก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการเรียนรูที่มุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดกลุมใหนักเรียน
ไดเรียนรูรวมกัน รวมมือกันชวยใหนักเรียนมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่หลากหลาย ยอมรั บความคิ ด เห็น ซึ่งกั น และกั น บรรยากาศการเรี ย นรู รวมกั น รวมทั้งเรี ย นรู
พฤติกรรมของผูอื่น เขาใจตนเอง ปรับตัวใหทํางานรวมกับผูอื่น เกิดการเรียนรู และสามารถนํ า
ความรูไปประยุกตใชในชีวิต ซึ่งครูผูสอนเปนผูใหคําปรึกษา คําแนะนํา เปนพี่เลี้ยงใหนักเรียนเขาใจ
เรียนรูวิธีแกปญหา คอยกระตุน สรางกําลังใจ ใหนักเรียนเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมี
ความสุข รูคุณคาของการทํางานเปนทีม และภูมิใจในผลงานของกลุม นอกจากนี้ โรงเรียนคาทอลิก
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ตองดําเนินงานตามเกณฑในการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 ในมาตรฐานที่ 6 ตัวบงชี้ 6.3 ทํางาน
รวมกับผูอื่นได (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) อันดับที่ 2 คือ ขอที่ 17 นักเรียนมีความภูมิใจในความ
เปนไทยและความเปนพลเมืองอาเซียน มีความพรอมรอยละ 76.73 อยูในระดับมาก หัวขอนี้ การ
เรียนรูความภูมิใจในความเปนไทยของนักเรียนเริ่มจากสถาบันครอบครัวเปนอันดับแรก ประกอบ
กับโรงเรียนคาทอลิกไดพัฒนาตอยอดในการปลูกฝง นักเรียนใหมีความภาคภูมิใจในความเปนไทย
มีการเรียนการสอนทราบตนกําเนิดของประเทศไทย ประวัติศาสตรชาติไทย การเสียสละของบรรพ
บุรุษ เกิดความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และภาคภูมิใจในความเปนไทของชาติไทย ผูบริหาร
ตองกํ า หนดนโยบายเสริ ม สรางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความสํ า นึ ก ความเปนชาติ ไ ทยใหกั บ
นั ก เรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาใหมี คุ ณ ธรรม จิ ต สํ า นึ ก ความเปนไทย (ยึ ด มั่ น ในสถาบั น ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย และ การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข)
ตามกลยุทธที่ ๒ ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกความเปนชาติไทย นอกจากนี้ผูบริหารยังตองมีการ
สงเสริมเพิ่มเติมความรูเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา เพื่อใหนักเรียนรับทราบถึงความเปนพลเมืองอาเซียน
ในอนาคตอีก 3 ปขางหนา อันดับสุดทาย ในมาตรฐานนี้ คือ ขอที่ 5 นักเรียนสามารถอธิบายความรู
เกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียน มีความพรอมรอยละ 50.14 อยูในระดับนอย ในการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียนคาทอลิก ควรจัดการเรียนการสอนเรื่องประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน และบูรณาการ
ความรูตาง ๆ เรื่องอาเซียนลงไปในวิชาที่ทําการเรียนการสอน โดยมีการสรางสื่อสารสนเทศเพื่อให
นัก เรี ยนเกิ ดความสนใจ และสามารถทําใหนั กเรี ยนไดเรี ยนรูและเขาใจเรื่องประชาคมอาเซีย น
ไดมากขึ้น สอดคลองกับ การสรุปประเด็นสําคัญ ขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงาน
ในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียน จากการบรรยายโดย นายวิทวัส ศรีวิหค
อธิบดีกรมอาเซียน สรุปที่สําคัญในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียน ดังนี้ 1.
การจัดการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจ ในสาระและรายละเอียดของกฎบัตรอาเซียน เพื่อสราง
ความรูความเขาใจ และความตระหนักในความเปนมา ความสําคัญ และทิศทางของความรวมมือที่
จะเกิดขึ้นในภูมิภาคในอนาคตอันใกลที่ถูกตองโดยการ
- การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนศึกษา
ซึ่งรวมถึง ASEAN+3 และ ASEAN+6
- จัดสรรผูมีความรูความเชี่ยวชาญที่มีความเขาใจในเรื่องกฎบัตรอาเซียน ใหเปนวิทยากร
เผยแพรใหความรู และสรางความเขาใจ ใหแกสถานศึกษาทุกระดับตามที่รองขออยางเรงดวน
- จัดทําและเผยแพรหลักสูตรอาเซียนศึกษา โดยมีการบรรจุลงในหลักสูตรการเรียนการ
สอนภาคบังคับ และระบุเวลาการเรียนการสอนที่แนนอน ในสถานศึกษาทุกระดับ
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- จัดตั้งศูนยอาเซียนศึกษาและศูนยใหบริการขอมูลเกี่ยวกับกฎบัตรอาเซียนและประเทศ
สมาชิก ที่รองรับและตอบสนองความตองการของผูเรียนและประชาชนทั่วไป
- สรางผูนําการเรีย นรูในเรื่ องเกี่ย วกับอาเซียนศึกษาและสรางเครื อขายผูนําในภูมิภาค
อาเซียน (Future Leader of ASEAN) ที่เอื้อตอการพัฒนารวมกันในอนาคต ทั้งในระดับผูเรียน ครู
ภาครัฐและภาคเอกชน
- ประชาสัมพันธเผยแพรใหความรูแกประชาชนทั่วไปเชน การประชาสัมพันธผานสื่อวิทยุ
โทรทัศนชองเสรี และโทรทัศนชองหรือรายการพิเศษเกี่ยวกับอาเซียนอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,2553)
2.2. ยุทธศาสตรในการพัฒนาโรงเรียนเขาสูประชาคมอาเซียน
2.2.1 ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมและพัฒนาความสามารถทางดานภาษาและเจตคติในการ
จัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียนแกผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีความพรอมอันดับที่ 1
มีความพรอมรอยละ 73.97 อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของยุทธศาสตรที่ 2 นี้
จะพบวา ขอที่มีความพรอมมากที่สุด คือ ขอที่ 4 มีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถ
ในการใชภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง มีค วามพรอมรอยละ 78.58 อยู ในระดับมาก โรงเรี ย น
คาทอลิกสวนใหญมีความพรอมดานภาษาอังกฤษ เพราะวามีการจัดการเรียนการสอนใหกับนักเรียน
มีศูนยภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มทักษะในการพูด การฟง การอาน และการเขียนแกนักเรียนอยางตอเนื่อง
โดยมีการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมแกนักเรียน มีการจัดกิจกรรมพิเศษ เชน English Camp ใหกับ
นั ก เรี ย นไดมีประสบการณการใชภาษาอัง กฤษในชีวิ ต ประจํ าวั น การเรี ย นรู คํ าศัพ ท การอาน
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ มีการพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษแกครู และผูบริหาร
เชน ทดสอบความรู ทางภาษาอัง กฤษ การอบรมเพิ่ มเติ ม ความรู แกครู มี ก ารจั ด กิ จ กรรมเปน
ภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนใหกับครู เพื่อเตรียมความพรอม
สูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558 อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 มีการสรางความตระหนักและเจตคติที่ดี
แกผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอย
ละ 75.85 อยูในระดับมาก ผูบริหารมีการกําหนดนโยบาย วางแผนในการเตรียมนักเรียนใหพรอม
ในการเขาสูประชาคมอาเซียนในอีก 3 ปขางหนา การเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคม
อาเซียนของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ 2 เรื่องการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนใหมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเตรียมความพรอมในการกาวสูประชาคมอาเซียน เชน ความรู
ภาษาอังกฤษ ภาษาที่ใ ชในประชาคมอาเซีย น เทคโนโลยี สารสนเทศ สอดคลองกั บ การสรุ ป
ประเด็นสําคัญ ขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการ
กาวสูประชาคมอาเซีย น จากการบรรยายโดย นายวิทวัส ศรีวิหค อธิ บดีก รมอาเซียน และ รอง
135

ศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกู ล เรื่องการจัด การศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ
ประเทศเพื่อนบานในอาเซียน และการศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจอันดีในเรื่องการสรางความ
สมดุลระหวางความแตกตางทางวัฒนธรรมและลักษณะรวมทางวัฒนธรรมที่เปนจุดเดนของชาติใน
ภูมิภาคที่มีบริบทคลายคลึงกัน โดย
- การจั ดการเรีย นการสอนเพื่อการสรางความเขาใจ และความตระหนั กในเรื่ องเกี่ ยวกั บ
ประเทศเพื่อนบานและประเทศอื่ น ในประชาคม ตลอดจนการสรางความตระหนั ก ในความ
หลากหลายของภูมิภาค เพื่อที่จะอยูรวมกันบนความแตกตางในเชิงเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาได
อยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ
- ปรั บ วิ ธี แ ละสาระในการเรี ย นการสอนวิ ช าประวั ติ ศ าสตรที่ มี ค วามเกี่ ย วของกั บ
ความสัมพันธระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน ใหมีลักษณะเปนการเรียนรูเพื่อทําความ
เขาใจเหตุการณที่เปนไปในอดีตตามมุมมองการรับรูของแตละชาติ เพื่อเปนประสบการณที่ทุกชาติ
จะตองชวยกันปองกันไมใหเหตุการณความขัดแยงแบบในอดีตเกิดขึ้นอีก มากกวาการเรียนรูเพื่อ
พิสูจนหาวาฝายใดเปนฝายถูกหรือผิด
- จัดการเรียนการสอนในเรื่องประเทศเพื่อนบาน ที่เนนการสรางความรูสึกยอมรับและยก
ยองเทียบเทากับประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่มีระดับการพัฒนาสูงกวา (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,2553)
อันดับสุดทายในมาตรฐานที่ 2 นี้ คือ ขอ 5 มีการสงเสริมและพัฒนาใหผูเรียนมีความสามารถใน
การใชภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม มีค วามพรอมรอยละ 67.59 อยู ในระดั บ
ปานกลาง ในปจจุบันโรงเรี ยนคาทอลิกมีก ารเตรียมความพรอมในภาษาที่สอง คื อภาษาอังกฤษ
แตเนื่องจากในการเขาสูประชาคมอาเซียน มีมาตรฐานเรื่องภาษาที่สามที่ใหนักเรียนไดเรียนรูภาษา
ในประชาคมอาเซีย น ซึ่งตองอาศัยผูเชี่ย วชาญและชํานาญในภาษาที่สาม ดั งนั้ น ผูบริ หารตอง
กําหนดนโยบาย สงเสริมและพัฒนาการใชภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียน สอดคลองกับ การสรุป
ประเด็นสําคัญ ขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานในการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมการ
กาวสูประชาคมอาเซีย น จากการบรรยายโดย นายวิทวัส ศรีวิหค อธิ บดีก รมอาเซียน และ รอง
ศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การจัดการ
ศึกษาเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษาของประเทศเพื่อนบานอยางนอย 1 ประเทศ โดยการ
- จัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศเพื่อนบาน ซึ่งรวมถึง ASEAN + 3 และ ASEAN + 6
โดยกําหนดใหการศึกษาภาษาของประเทศเพื่อนบาน เปนหนึ่งในวิชาเลือกที่ผูเรียนสามารถเรียน
และมีการสอบวัดผลการเรียนเชนเดียวกับความสามารถดานคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ
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- สงเสริมครู บุคลากรทางการศึกษา ขาราชการ รวมทั้งนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถ
ดานภาษาของประเทศเพื่อนบาน ใหมีโอกาสเปนผูนําในการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษา
ของประเทศเพื่อนบานเหลานั้นใหแกผูอื่น โดยสามารถใชเปนสมรรถนะที่ชวยเพิ่มโอกาสและ
ผลตอบแทนในการทํางานเทียบเทากับสมรรถนะและความสามารถดานอื่น
- สนับสนุนการจัดการศึกษาและการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อกระตุนใหจัดการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อนบานในสถาบันการศึกษาของไทย และอาจมีการกําหนดระเบียบเบื้องตนในการสอบ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเพื่อการทํางานขามชาติใหมีการสอบการใชภาษาถิ่นเพิ่มขึ้น (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา,2553)
2.2.2 ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสูความเปนอาเซียน มีความพรอม
อันดับที่ 2 มีความพรอมรอยละ 67.15 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของ
ยุทธศาสตรที่ 1 นี้ จะพบวา ขอที่มีความพรอมมากที่สุด คือ ขอที่ 2 มีการบูรณาการหลักสูตรความ
เปนประชาคมอาเซียนเขาไปในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในขอนี้มี
ความพรอมรอยละ 76.17 ซึ่งมีความพรอมในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ ขอ 1 มีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาใหสอดคลองกับความเปนประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 73.66 อยูในระดับมาก
โรงเรียนคาทอลิกมีการเพิ่มเติมความรูเรื่องประชาคมอาเซียน กฎบัตรอาเซียน ในวิชาสังคมศึกษา
ซึ่งเปนการเริ่มตนเตรีย มความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งตองเพิ่มเติมความรูใหกั บ
นักเรียนมากขึ้น โดยผูบริหารสงเสริม สนับสนุนใหครูไปศึกษา อบรมสัมมนาเพิ่มเติมความรูและ
เทคนิคการบูรณาการความรูเรื่องประชาคมอาเซียน เพื่อนํามาถายทอดใหกับนักเรียน สอดคลองกับ
ดร.เบญจลักษณ น้ําฟา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการบรรยาย
พิเศษหัวขอ “การเพิ่มโอกาสทางการเรียนรูของเด็กไทย เตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน” จากงาน
ประชุมวิชาการ “TK Conference on Reading 2012” กลาววา “ขณะนี้ทางสํานักเลขาธิการอาเซียน
ไดจัดทํา “Asean Curriculum Sourcebook หรือ หลักสูตรแกนกลางอาเซียน” โดยจะกําหนดใหเปน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กไทย ตั้งแตประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา รวมถึง
การศึกษานอกโรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเด็กและพลเมืองอาเซียน
ไดเรียนรูสิ่งที่คลายคลึงกัน ทั้งนี้ หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ Asean Curriculum Sourcebook
มีกรอบการเรียนรูรวมกัน 5 เรื่องหลักคือ 1.Knowing ASEAN ความรูเกี่ยวกับอาเซียน 2.Valuing
and Diversity การเห็นคุณคาความเปนหนึ่งและความหลากหลาย 3.Connecting Global and Local
การเชื่อมโยงโลกและทองถิ่น 4.Promoting Equity and Justice การสงเสริมความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม และ 5.Work Together a sustainable Future การทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
ซึ่ง ขณะนี้ สพฐ.กําลังใหผูที่เกี่ยวของดําเนินการวางหลักสูตรสําหรับเด็กไทย โดยหลังจากนี้จะมี
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การนําหลักสูตรของแตละประเทศทั้ง 10 ชาติสมาชิกอาเซียนมาดูในภาพรวมอีกครั้งเพื่อใหเด็กไทย
และพลเมืองอาเซี ย นได เรี ย นรู สิ่งที่ค ลายกั น และมีคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะในความเปนอาเซีย น”
(เบญจลักษณ น้ําฟา, 2555) อันดับสุดทายในยุทธศาสตรที่ 1 คือ ขอ 4 มีการจัดทําหลักสูตรภาษาที่
ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษาที่สาม มีความพรอมรอยละ 56.90 อยูในระดับปานกลาง การจัดทํา
หลักสูตรของโรงเรียนภาษาที่ใชในประชาคมอาเซียนเปนภาษที่สาม ตามยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒ นากําลังคนของประเทศ ในชวงการปฏิรู ปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-2561 ใน
ยุทธศาสตรที่ 1 ปฏิรูปการเรียนรูดานการศึกษาเพื่ออาชีพ ในขอที่ 3 กลาวไววา พัฒนาหลักสูตรเนน
ฐานสมรรถนะ หลักสูตรเชิงกวาง (broad based program) และหลักสูตรเฉพาะทาง (specialized
training) และควรมีวิชาแกน (core courses) ไดแก การติดตอสื่อสารทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาตางประเทศที่มีนัย สําคัญ ทางเศรษฐกิ จ เชนภาษาจี น ภาษาญี่ ปุน หรื อภาษาเพื่อนบานใน
ภูมิภาคอาเซียน และในขอที่ 6 ยกระดับความสามารถดานภาษา โดยเฉพาะภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และภาษาตางประเทศที่มีนัยสําคัญทางเศรษฐกิจ เชนภาษาจีน ภาษาญี่ปุน หรือภาษาเพื่อนบานใน
ภูมิภาคอาเซียนตลอดจนความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพื่อใหสามารถใชงานไดจริง (สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)
2.2.3 ยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริมและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยี มีความพรอมอัน ดับที่ 3
มีความพรอมรอยละ 63.15 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของยุทธศาสตร
ที่ 4 นี้ จะพบวา ขอที่มีความพรอมมากที่สุด คือ ขอที่ 3 มีการสงเสริมใหติดตามรายการโทรทัศนที่
แนะนําเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 67.21 อยูในระดับปานกลาง รองลงมา คือ
ขอ 2 มีก ารสงเสริมใหมีแหลงความรูเกี่ย วกับเครื อขายประชาคมอาเซีย น ทั้งในรู ปแบบเอกสาร
วีดีทัศน และสื่อมัลติมิเดียอยางหลายหลาย มีความพรอมรอยละ 65.50 อยูในระดับปานกลาง และ
อันดับสุดทายในยุทธศาสตรที่ 4 คือ ขอ 4 มีการประสานความรวมมือกับภาคเอกชนในการจัดทํา
แหลงเรียนรูออนไลนเพื่อพัฒนาผูเรียนและการจัดการเรียนรูสูประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอย
ละ 58.97 อยู ในระดั บปานกลาง ในยุ ทธศาสตรนี้ การสงเสริ มและพัฒ นาสื่อ และเทคโนโลยี
ผูบริหารควรกําหนดนโยบาย ประสานความรวมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการจัดทําแหลงเรียนรู
ออนไลน สงเสริ มและพัฒ นาบุคลากรใหมีค วามรู ความสามารถในการใชสื่อเทคโนโลยี และ
สารสนเทศ เพื่อใชสื่อสารสนเทศ เปนแหลงความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และถายทอดความรู
ใหแกนักเรียน เพื่อเตรียมความพรอมในการสรางเครือขายประชาคมอาเซียน มีโครงการผลิตและ
พั ฒ นาสื่ อ เทคโนโลยี ท างการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประชาคมอาเซี ย น มี ก ารสรางหนวยงานหรื อ
คณะกรรมการเพื่อดําเนินงานและพัฒนาสื่อสารสนเทศเรื่องประชาคมอาเซียน สอดคลองกับ การ
สรุ ปประเด็ นสําคั ญ ขอเสนอเชิงนโยบาย และแนวทางการดําเนิ นงานในการจัด การศึกษาเพื่อ
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เตรียมการกาวสูประชาคมอาเซียน จากการบรรยายโดย นายวิทวัส ศรีวิหค อธิบดีกรมอาเซียน และ
รองศาสตราจารย ดร.พินิติ รตะนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การให
ความรู และสรางความเขาใจ ตลอดจนจัดระบบการสนับสนุนดานการศึกษา โดยการสรางเครือขาย
ความรวมมือของสถาบันการศึกษาในระดับและสาขาตางๆ ในรูปแบบ AUN (ASEAN University
Network) รวมทั้งใหความรูเพื่อเตรียมความพรอมในการเปน Education Hub (สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา,2553)
2.2.4 ยุทธศาสตรที่ 3 บริหารจัดการโดยใชเครือขาย มีความพรอมอันดับที่ 4 มีความ
พรอมรอยละ 56.37 อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียดของยุทธศาสตรที่ 3 นี้
จะพบวา ขอที่มีความพรอมมากที่สุด คือ ขอที่ 1 มีการสงเสริมใหมีโรงเรียนเครือขายรวมพัฒนาใน
ประชาคมอาเซียน ในขอนี้มีความพรอมรอยละ 63.39 อยูในในระดับปานกลาง อันดับที่ 2 คือ ขอ 2
มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูทั้งในดานการจัดการเรียนรู นวัตกรรมหรือกิจกรรมใหม ๆ ใน
เครือขายประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 59.22 อยูในระดับปานกลาง ทั้งสองประเด็น นี้
ผูบริหารกําหนดนโยบายการสรางเครือขายกับโรงเรียนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อรวมกันพัฒนา
ใหโรงเรี ย นพรอมในการเขาสู ประชาคมอาเซีย น โดยการสรางกิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
นวั ต กรรมและกิ จ กรรมใหม ๆ เชน การจั ด อบรมสัมมนา การจั ด ทําสื่อสารสนเทศ การอบรม
สัมมนาเพื่อพัฒ นาภาษาอังกฤษและภาษาที่ใชในประชาคมอาเซีย น การสรางนวั ตกรรมใหม ๆ
อันดับสุดทายในยุทธศาสตรที่ 3 นี้ คือ ขอ 5 มีการจัดใหครูและผูเรียนไดทัศนศึกษาในประเทศที่
เปนประชาคมอาเซียน มีความพรอมรอยละ 49.17 อยูในระดับนอย ผูบริหารจัดโครงการศึกษาดู
งานในประเทศสมาชิกอาเซียนใหกับครูผูมีสวนเกี่ย วของ เพื่อศึกษาวิถีชีวิ ต สังคมความเปนอยู
วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ฯลฯ โดยเก็บขอมูลสารสนเทศ เพื่อสรางสื่อสารสนเทศ และจัดแสดงใหกับ
ผูบริหาร ครู และนักเรียน หรือ เชิญผูเชี่ยวชาญเรื่องประชาคมอาเซียน มาบรรยายเพื่อใหเกิดความรู
ความเขาใจเรื่ อ งประชาคมอาเซี ย น สอดคลองกั บ กลไกการดํ า เนิ น งานขององคการซี มี โ อ
(Southeast Asian Ministers of Education Organization) ในปจจุบัน ในขอที่ 3 ศูนยและเครือขาย
ระดั บภูมิภาคของซีมีโ อ (SEAMEO Regional Centers and Network) ศูน ยและเครือขายระดั บ
ภูมิภาคของซีมีโอ มีหนาที่จัดการฝกอบรมและดําเนินการวิจัย จัดการประชุมทางวิชาการ จัดพิมพ
และเผยแพรรายงานและผลการวิจัยตางๆ เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาในดานวิชาการและความรู
ความสามารถที่ประเทศสมาชิกจะนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา ทั้งนี้ หากศูนยหรือ
เครื อขายระดับภู มิภาคตั้งอยูที่ประเทศใด ประเทศนั้น จะตองรั บผิดชอบเรื่ องอาคารสถานที่และ
งบดําเนินการ และเปนผูเสนอผูแทนที่จะเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการศูนยหรือเลขาธิการเครือขาย
ซึ่งเปนตํ าแหนงผูบริ หารสูงสุด เพื่อทํา หนาที่ดู แลงานบริ หารของศูน ยหรื อเครื อขายศูน ยและ
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เครื อขายระดับภู มิภ าคจะมีก ารดําเนิน งานโดยคณะกรรมการบริหาร (Governing Board) ซึ่ง
ประกอบดวยผูแทนจากประเทศสมาชิก และมีผูอํานวยการศูน ยหรือเลขาธิการเครื อขาย และ
ผูอํานวยการสํานักเลขาธิการซีมีโอเปนกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการบริหารของแตละศูนย
จะมีการประชุมประจําป ปละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริหารจะมีหนาที่พิจารณากําหนดแผนพัฒนา
ของศูนย ตรวจตรา และประเมิน ผลการดํ าเนิ น งานของศูน ยและเครือขายเพื่อใหเปนไปตาม
แผนพัฒนา เพื่อที่จะนําเสนอที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของซีมีโอ และสภารัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ตามลําดับตอไป
ปจจุบันองคการซีมีโอมีศูนยระดับภูมิภาคซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเฉพาะเรื่องจํานวนทั้งสิ้น 19
ศูนย โดยมีสํานัก งานตั้งกระจายอยูตามประเทศตางๆ ในภูมิภาคเอเซีย ตะวันออกเฉีย งใต อาทิ
มาเลเซีย (4 ศูนย) อินโดนีเซีย (6 ศูนย) ฟลิปปนส (3 ศูนย) บรูไนดารุสซาลาม (1 ศูนย) พมา (1ศูนย)
ไทย (3 ศูนย) เวียดนาม (1 ศูนย) ศูนยภูมิภาคขององคการซีมีโอมีหนาที่สําคัญในการพัฒนาบุคลากร
ของภูมิภาค เพื่อสงเสริมใหมีการพัฒนาในดานวิชาการและความรูความสามารถที่จะนํามาใชพัฒนา
ประเทศสมาชิก และเปนหนวยงานสําคัญที่ชวยขับเคลื่อนนโยบายความรวมมือดานการศึกษาในแต
ละดานของภูมิภาคใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น กิจกรรมตางๆของศูนย เชน การฝกอบรม การทําวิจัยเพื่อ
การพัฒนา การจัดโครงการความรวมมือ การจัดการประชุมทางวิชาการจัดพิมพเอกสารงานวิจยั และ
รายงานตางๆ ศูนยภูมิภาคของซีมีโอทั้ง 19 แหงสามารถจัดกลุมตามความเชี่ยวชาญเฉพาะดานได
ดังนี้
1. ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานพัฒนาการศึกษา (11 ศูนย)
2. ศูนยภู มิภ าคเอเชียตะวั น ออกเฉี ยงใตของซีมีโ อดานพัฒ นาสิ่งแวดลอมและเกษตรกรรม
( 2 ศูนย)
3. ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานสาธารณสุขและสุขภาพ(4 ศูนย)
4. ศูนยภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตของซีมีโอดานวัฒนธรรมและประวัติศาสตร(2 ศูนย)
(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554)
ในเอกสาร แนวทางการบริ หารจั ด การเรี ย นรู สู ประชาคมอาเซีย น ของสํานั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร ตอนที่ 3 แนวทางการบริ หารจัด การ
เรีย นรู สูประชาคมอาเซียน สวนที่ 3 แนวทางการบริหารจัดการของสถานศึกษา ขอ 3.5 จั ดตั้ ง
เครือขายในสถานศึกษา มีผูเกี่ยวของ เชน นายอําเภอ ผูแทนฝายวัฒนธรรม ผูแทนสานักงานเทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล ผูอํานวยการ/รองผูอํานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผูอํานวยการ
สถานศึกษาภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2554)
140

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ พบวา มาตรฐานดานอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก เปนดานที่เดนที่สุดของ
โรงเรี ย นคาทอลิ ก ดั ง นั้ น โรงเรี ย นคาทอลิ ก ควรพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณการศึ ก ษาคาทอลิ ก ให
เปนภาพลักษณที่ โดดเดนของโรงเรียนคาทอลิก เพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ.2558
2. การวิ จั ย ครั้ งนี้ ทําใหทราบถึงความพรอมของมาตรฐานและยุ ทธศาสตรในการพัฒ นา
โรงเรียนสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนเรื่องจําเปนและเรงดวนที่ผูบริหารควรนําไปกําหนดนโยบาย
และแผนกลยุทธของโรงเรียน เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีคุณภาพ
และเกิดผลเปนรูปธรรม ในป พ.ศ.2558
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พ.ศ. 2558. กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดบางกอกบล็อก.
สํานั กงานรั บรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึกษา. (2547). ระบบการประกั น คุณภาพ
การศึกษาตามเจตนารมณของ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542. กรุงเทพฯ
: บริษัท พิมพดี จํากัด.
เสรี พงศพิศ. (2527). คาทอลิกกับสังคมไทย สี่ศตวรรษแหงคุณคาและบทเรียน. (พิมพครั้งที่ 2).
กรุงเทพฯ: เจริญวิทยการพิมพ.
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ประวัติผูวิจัย
1. ชื่อสกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2531
พ.ศ.2534
พ.ศ.2542
พ.ศ.2544
พ.ศ.2551

บาทหลวง ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
kaphisit@yahoo.com
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ศาสนศาตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารการศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา

ตําแหนงและประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.2535 - 2538
ผูชวยอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี
พ.ศ.2538 – 2539
ผูใหการอบรมบานเณรใหญแสงธรรม สามพราน นครปฐม
พ.ศ.2542
รองอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมลทิน ราชบุรี
พ.ศ.2543
อธิการสามเณราลัยแมพระนิรมลทิน ราชบุรี
พ.ศ.2544
รองอธิการ ครูใหญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
พ.ศ.2544 – 2548
อธิการ ครูใหญ โรงเรียนดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
พ.ศ.2549 – 2551
ผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี กาญจนบุรี
พ.ศ.2552 – 2553
ผูแทนผูรับใบอนุญาต ผูอํานวยการ ผูจัดการ โรงเรียนธีรศาสตร ราชบุรี
พ.ศ.2554 – ปจจุบัน - รองอธิการบดีฝายวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
- ประธานฝายวิจัยและพัฒนา สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย
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2. ชื่อสกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2533
พ.ศ.2536
พ.ศ.2541

บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล
วัดนักบุญอันนา ทาจีน
79 ม.4 ต.บางหญาแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
ศาสนศาตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน นครปฐม
HISTORIA ECCLESIASTICA ปริญญาโท
มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน ประเทศอิตาลี

ตําแหนงและประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.2542 – ปจจุบัน อาจารยประจํา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
ปจจุบัน
เจาอาวาส วัดนักบุญอันนา ทาจีน
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3. ชื่อสกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2539
พ.ศ.2549
พ.ศ.2542

ดร.ยุพิน ยืนยง
โรงเรียนบอสโกพิทกั ษ
27 ม.13 ถ.เพชรเกษม กม.62 ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

ครุศาสตรบัณฑิต (วิชาเอกการวัดผลการศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ตําแหนงและประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.2545 – ปจจุบัน - คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (ผูแทนครู)
- คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผล และนิเทศตามนโยบายของ
ผูบริหารโรงเรียน
- คณะกรรมการฝายวิชาการ เขตการศึกษา 5 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
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4. ชื่อสกุล
สถานที่ทํางาน
ที่อยู
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ.2533
พ.ศ.2553

นางสาวจิตรา กิจเจริญ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต. ทาขาม อ.สามพราน จ. นครปฐม

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เอกการจัดการทั่วไป วิทยาลัยครู นครปฐม
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) การจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา

ตําแหนงและประวัตกิ ารทํางาน
พ.ศ.2533
ผูชวยวิจัย วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
พ.ศ.2536
เจาหนาที่พิมพคอมพิวเตอร วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
พ.ศ.2537
เจาหนาที่ธุรการ –พิมพคอมพิวเตอร วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
พ.ศ.2543
หัวหนาแผนกธุรการ วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
พ.ศ.2550
หัวหนาแผนกนักศึกษา/นายทะเบียน วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
พ.ศ.2551 – 2552
หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
พ.ศ.2553 – 2554
หัวหนาแผนกวางแผนพัฒนา/นายทะเบียน วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
หัวหนางานเสริมสรางความสัมพันธชุมชน
ผูชวยผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
พ.ศ.2555 – ปจจุบัน รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม
หัวหนาแผนกวางแผนและพัฒนา
หัวหนาแผนกศิษยเกาและชุมชนสัมพันธ
นายทะเบียน
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5. ชื่อสกุล
สถานที่ทํางาน
ที่อยู
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2554

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2552 – 2554
พ.ศ. 2554

นายศรัญ ู พงศประเสริฐสิน
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ถ.เพชรเกษม ต. ทาขาม อ.สามพราน จ. นครปฐม

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผูชวยแผนกพิธีกรรม ดนตรี และศิลปศักดิ์สิทธิ์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เลขานุการ วัดนักบุญเปโตร สามพราน
นักวิจัย ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย

ภาคผนวก ข
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ

ภาคผนวก ค
หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

ภาคผนวก ง
แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย

ภาคผนวก จ
การวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม

Reliability Analysis – Scale Alpha
Case Processing Summary
Cases

N

%

Valid

30

100.0

Excludeda

0

.0

Total

30

100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on
Standardized Items

N of Items

.985

.986

67

Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha
Deleted
Item Deleted Total Correlation if Item Deleted
SQ1.1

4370.33

857755.057

.463

.985

SQ1.2

4369.67

853003.333

.639

.985

SQ1.3

4367.00

852456.207

.650

.985

SQ1.4

4364.67

855239.540

.630

.985

SQ1.5

4374.67

855867.126

.528

.985

SQ1.6

4363.33

847298.851

.715

.985

SQ1.7

4365.67

859135.747

.601

.985

SQ1.8

4349.33

865496.092

.408

.985

SQ1.9

4353.33

862485.057

.506

.985
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SQ1.10

4354.00

860948.966

.502

.985

SQ1.11

4355.67

856577.126

.731

.985

SQ1.12

4360.67

860937.471

.575

.985

SQ1.13

4358.67

859598.161

.609

.985

SQ1.14

4348.00

859388.966

.669

.985

SQ1.15

4354.67

858549.885

.735

.985

SQ1.16

4357.33

851165.057

.745

.985

SQ1.17

4350.67

853675.402

.713

.985

SQ1.18

4359.67

854320.575

.661

.985

SQ1.19

4351.67

850386.782

.773

.985

SQ2.1

4364.33

853397.816

.671

.985

SQ2.2

4368.00

862940.690

.455

.985

SQ2.3

4370.67

858482.299

.417

.985

SQ2.4

4360.67

853640.920

.638

.985

SQ2.5

4350.33

856672.299

.635

.985

SQ2.6

4365.67

852963.333

.619

.985

SQ2.7

4357.00

851194.138

.590

.985

SQ2.8

4365.67

853170.230

.684

.985

SQ2.9

4345.67

853328.851

.714

.985

SQ2.10

4346.67

848974.713

.831

.985

SQ2.11

4350.00

851082.759

.762

.985

SQ2.12

4354.67

849998.161

.853

.985

SQ2.13

4359.33

850171.954

.853

.985

SQ2.14

4357.00

851194.138

.590

.985

SQ2.15

4365.67

853170.230

.684

.985

SQ2.16

4353.00

850138.966

.828

.985
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SQ3.1

4357.00

849656.207

.753

.985

SQ3.2

4354.00

848493.793

.818

.985

SQ3.3

4353.67

849561.954

.769

.985

SQ3.4

4353.33

849429.885

.874

.985

SQ4.1

4349.33

853544.368

.775

.985

SQ4.2

4348.67

852687.816

.755

.985

SQ4.3

4350.00

850572.414

.722

.985

SQ4.4

4351.00

849333.448

.737

.985

SQ4.5

4349.33

856992.644

.690

.985

SQ4.6

4344.67

854163.678

.733

.985

SQ4.7

4350.00

846620.690

.843

.985

SQ4.8

4349.00

852698.966

.764

.985

SQ4.9

4346.67

852898.851

.781

.985

StQ1.1

4349.67

853092.989

.791

.985

StQ1.2

4351.33

853598.161

.706

.985

StQ1.3

4348.00

855064.828

.769

.985

StQ1.4

4350.67

850799.540

.760

.985

StQ1.5

4356.00

845148.966

.771

.985

StQ2.1

4350.67

848061.609

.801

.985

StQ2.2

4350.67

847544.368

.788

.985

StQ2.3

4350.00

848137.931

.769

.985

StQ2.4

4347.00

850821.724

.755

.985

StQ2.5

4354.67

847487.816

.827

.985
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StQ3.1

4361.33

846280.920

.755

.985

StQ3.2

4360.33

848596.437

.703

.985

StQ3.3

4358.33

844855.747

.811

.985

StQ3.4

4359.00

844181.724

.717

.985

StQ3.5

4365.00

845453.448

.719

.985

StQ4.1

4358.67

849274.023

.740

.985

StQ4.2

4359.67

850182.644

.827

.985

StQ4.3

4360.67

844944.368

.837

.985

StQ4.4

4362.33

847032.299

.783

.985
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