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ขอคิดจากบทเทศนในวจนพธิีกรรมเปดการสัมมนา 

1. การเปนประจักษพยานชีวิต มีคาเหนือส่ิงอื่นใด 

2. ผูใดเปนใหญจะตองเปนผูรับใชผูอื่น ผูใดถอมตนลงจะถูกยกใหสูงข้ึน 

ดร.สกาวรัตน ธรรมภิรักษ นายกสมาคมโรงเรียนคาทอลิก 

ประชาสัมพันธกิจกรรมหลักของสมาคมโรงเรียนคาทอลิก 

1. ครูในโรงเรียนคาทอลิกทุกโรงเรียน ท่ีเปนสมาชิกสภาการศึกษาคาทอลิก ลวนเปนสมาชิกของสมาคม

โรงเรียนคาทอลิก  

2. ประชาสัมพันธงานของสมาคมครูโรงเรียนคาทอลิก จะมีการอบมในวันเสารท่ี 17 กันยายน ท่ีโรงเรียนเซนต

หลุยสศึกษา เปนการอบรมออนไซตซึ่งการมาพบปะกันบางจะทําใหไดทํากิจกรรมรวมกันบาง ซึ่งจะเปนหัวขอเกี่ยวกับ 

Learning Lost และเรื่องของสิทธิเด็ก 

*********************************************** 

อาจารยชัยณรงค มนเทียรวิเชียรฉาย 

ขอตกลงวาดวยการศึกษา Global Compact on Education 

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเรียกรองใหเกิดโลกใหม วัฒนธรรมใหม โดยใหการศึกษาเขามามีบทบาท เพื่อ

มาแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคม ในสถานการณโควิด 19 นั้นจะเปนโอกาสในการในการรวมดวยชวยกันของวง

การศึกษาท่ัวโลก รวมมือกันอยางแข็งขันในการสอนเด็ก ๆ เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางจริงจัง  

การศึกษาเปนความหวังของโลก หวังในเร่ืองใดบาง 

ความหวังในเรื่องสันติสุข และยุติธรรม  

ความหวังในเรื่องความงามและความดี  

ความหวังในเรื่องของสังคมท่ีแบงปนกันไมมีกการแบงชนช้ันวรรณะ  

Social Harmony สังคมท่ีมีแตความสามัคคีปรองดองกัน 



 เพราะสังคมในขณะนี้เปนสังคมท่ีตางฝายตางเชียรกัน ถาตนเองอยูในฝายใดเราก็จะเชียรฝายนั้น โดยท่ีตาง

ฝายตางไมฟงในขอขัดแยงของกันและกัน สุดทายแลวเราก็จะอยูในความขัดแยงกันเชนเดิม สมเด็จพระสันตะปาปาฟ

รังซิสจึงเนนวาการศึกษานี่แหละจะเปนส่ิงท่ีจะแกไขปญหาเรื่องความขัดแยงในสังคม ยกตัวอยางความขัดแยงในสังคม 

เปรียบเสมือนตนไม รดนํ้าดวยการดาทอ ใสปุยดวยการสาปแชง ซึ่งถาเอาการศึกษาเขามาแกไขแลวจะชวยโคนตนไม

แหงความขัดแยงนี้ได  

 การศึกษาหรือผูท่ีทํางานทางดานการศึกษานั้น คือ พระพร เพราะครูคือพระพรพิเศษในการสอน งานของครู

จะตองมอบกายถวายชีวิตดวยความรักท่ีแทจริง ทุกคนท่ีเกี่ยวของกับการศึกษานั้น จะตองเลิกรดนํ้าใหตนไมดวยความ

เกลียดชัง ใหเรายกตัวอยางในเรื่องของความสามัคคี เชน การเชียรกีฬาเราก็ตองการเชียรใหทีมไทยของเราประสบ

ความสําเร็จ เม่ือเกิดวิกฤตตาง ๆ เราก็ลุกข้ึนมาชวยกันแกไขปญหาตาง ๆ เพราะสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสมีความ

เช่ือวา การศึกษานั้นสามารถเปล่ียนทุกส่ิงทุกอยางบนโลกได ซึ่งการศึกษานัน้จะไมมีใครดาทอกัน การศึกษานั้นจะเปน

เรื่องของแบงปน ไมตัดสินกันเพียงส่ิงท่ีเห็นและตัดสินในส่ิงท่ีเห็นทันทีเพราะรูปลักษณภายนอก เห็นตางไดแตใน

ความเห็นตางนั้นจะไมสรางความขัดแยง เปนตน 

 ผูมีหนาท่ีในการสอนนั้นตองสอนออกมาจากใจ ไมใชเปนการสอนเพราะหนาท่ีท่ีไดรับ คอย ๆ สอนและ

สังเกตการณเปล่ียนแปลงของนักเรียน ไมใชดวนตัดสินเด็กและเพิ่มเปนอคติในใจของตนเอง และเพิ่มอคติในของ

นักเรียนอีกดวย เชนนี้แหละการศึกษาคือการเปล่ียนแปลงใหเกิดความสวยงาม และการศึกษาคือความหวังของโลกท่ี

แทจริง  

 การศึกษานั้นเปล่ียนแปลงฉันไดอยางไร ฉันรักผูอืน่หรือไม ฉันรักส่ิงแวดลอมหรือไม ฉันเปล่ียนแปลงตัวเองไป

ในท่ีดีหรือไม ฉันดวนตัดสินคนอื่นหรือไม เราจะกาวเดินไปดวยกัน ถึงแมเราจะเห็นตางกัน ถึงแมเราจะเช่ือตางกัน แต

เราจะพยายามสรางบรรยากาศความเปนพี่นองในหองเรียนของเรา และหวังเปนอยางยิ่งวาการศึกษานั้นคือการ

ปลูกฝงคุณธรรมในจิตใจของนักเรียน  

*********************************************** 

คุณพอวิรัช อมรพัฒนา คณะพระมหาไถ 

การจัดการศึกษาคาทอลิกแบบองครวม 

การจัดการศึกษาโดยมองทุกสิ่งแบบรอบดาน (Education as a Seed of Hope)  

1. คุณภาพ ในคําวาคุณภาพแบบคาทอลิกตองตอบโจทยความเปนมนุษย ซึ่งบางทีการศึกษาคาทอลิกเรานั้นก็

หลุดออกไปตอบโจทยคําวา คุณภาพ ของโลก 

2. ความเปนพี่เปนนองกัน เพราะพระเปนเจาเปนพระบิดา เราถูกสรางมาใหดูแลซึงกันและกัน ไมไดถูกสราง

ใหมาแขงขันกัน 



 คุณพอ Show Case ในเรื่องของโรงเรียนมหาไถศึกษา กรุงเทพฯ ในเรื่องของจํานวนเด็กท่ีลดงจนโรงเรียน

เตรียมตัวท่ีจะผิดตัวลง และเรื่องของอีกโรงเรียนท่ีจะปดตัวลงเพราะมีเด็กพิเศษเยอะมาก ซึ่งคุณพอไดรับเด็กจาก

โรงเรียนท่ีมีเด็กพิเศษเยอะเขามาเรียนท่ีโรงเรียนมหาไถศึกษา พรอมท้ังทํางานอยางหนักในการเปล่ียนแปลงหลาย ๆ 

อยาง ไมวาจะเปนการทําความเขาใจกับผูปกครองท่ีเปนเด็กปกติ ทําความเขาใจกับผูปกครองของเด็กท่ีไมปกติ ทํา

ความเขาใจกับชุมชนโดยรอบขาง  

 การเปล่ียนแปลงของคุณพอนั้นเนนวา ในเรื่องของการบริหารนั้นสําคัญมาก เรายังยึดติดกับช่ือเสียงหรือเปลา 

เรายังยึดติดกับรางวัลหรือเปลา เพราะวาถายังยึดติดนั้น คําตอบสําหรับเด็กพิเศษก็จะไดรับคําตอบวา เราไมรับ เพราะ

โรงเรียนของเราไมมีครูท่ีเกงเฉพาะดาน ซึ่งถาเราอยูกับเด็กพิเศษแลวการวัดและประเมินก็ตองเปล่ียนแปลงไป มี

รูปแบบการวัดและประเมินท่ีหลากหลาย และแตกตางกันออกไปในแตละบุคคล  

 ในรูปแบบของการจัดรูปแบบการเรียนการสอน หรือกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับเด็กพิเศษนั้น เขาไมได

ตองการรูปแบบ หรือเกณฑการตัดสินท่ีเราคาดหวัง แตส่ิงท่ีเขาสนใจหรือเขาตองการนั้นก็คือการคนพบส่ิงใหม ๆ 

รอบตัวของเขา บรรยากาศรอบตัวท่ีแปลกใหมออกไปทําใหเขานั้นมีความสนใจ และทําใหเขาเกิดการเรียนรู ซึ่ง

โรงเรียนของคุณพอนัน้ไดทํางานดายการศึกษานี้มา 10 ปแลว ในการดูแลนักเรียนพิเศษนี้นั้น ไมมีนักเรียนท่ีเปน

แบบอยางใด ๆ  เลย แตเราจะพบนักเรียนิเศษท่ีมีส่ิงท่ีหลากหลาย ในตัวพวกเขาจะมีความสามารถอยูอยางจํากัด เพราะ

เขาจะทําใหเราตองทํางานท่ีหนักข้ึน และเราตองทํางานท่ีมากข้ึน ดังนั้นในการทํางานของเราเราจะคนพบวาเราจะ

สําเร็จในทุก ๆ วัน ในความหวังของคนเรานั้น เราอาจจะมีหวังท่ีเล็กบางใหญบาง มีความหวังท่ีสมหวังบางไมสมหวัง

บาง เชนเดียวกัน ในเรื่องท่ีองคสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสหวังนั้น เปนพวกเราทุกคนท่ีตองชวยเหลือกันในการสาน

ฝนขององคสมเด็จพระสันตะปาปา  

 คุณพอหวังเปนอยางยิ่งวาในแตละโรงเรียนจะชวยเหลือกัน ในการใหโอกาสใหกับเด็กพิเศษโรงเรียนละ 5-10 

คน เพื่อท่ีเด็กเหลานี้จะไดมีท่ีอยูและกระจายตัวออกไป และเพื่อท่ีผูปกครองจะไดมีท่ีพึ่งพิงทางใจในการดูแลลูก ๆ ของ

พวกเขา ใหโรงเรียนคาทอลิกอยางเราเปนโรงเรียนท่ีใจกวาง ในการตอบรับเด็ก ๆ เหลานี้เขามาเปนสวนหนึ่งใน

โรงเรียนคาทอลิกของเรา ใหไดแสดงถึงความเปนอัตลักษณของโรงเรียนคาทอลิก  

 เด็กพิเศษก็คือลูกของพระเชนเดียวกันกับเด็กปกติบนโลกใบนี ้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรงศึกษาธิการ 

ส่ิงท่ีตรงกันคือ ความหวังในการเปล่ียนแปลงการศึกษา “เช่ือวา ความรู ตองคูกับคุณธรรม” ขอขอบคุณ

การศึกษาคาทอลิกท่ีเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหกับนักเรียนในประเทศไทย และหวังเปนอยางยิ่งวาจะมี

การเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึนในการศึกษาในทุก ๆ ดาน  



ดร. อนุพันธ กิจนิจชีวะ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษาดวยตัวช้ีวัด และการประเมินเพื่อการพัฒนา 

การศึกษาเปนจุดเริ่มตนท่ีเราตองเปดรับฟงเสียงของเด็กและเยาวชน ปจจุบันระบบการศึกษาของโลกเปน

การศึกษาแบบผิวเผินใชทางลัดในการสอน และใชมาตรฐานเดียวกันท้ังโลก เราตองกลาท่ีจะยืนหยัดในการจัด

การศึกษาท่ีสวนทางกับการศึกษาท่ีเปนอยูในปจจุบัน  

ใหเราสรางการศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนโดยเอามนุษยเปนศูนยกลางในการเรียนรู 

1. สรางความหวังโดยการไมปฏิเสธความเปนตัวตนของตนเอง ไมปฏิเสธท่ีมาของตนเอง การเรียนการสอน

แบบปฏิเสธตนเองนั้นจะทําใหลืมรากเหงาวาแทท่ีจริงแลว เราเรียนมาก็เพื่อตนเองเทานั้น ไมไดเรียนรูมาเพื่อนํามา

พัฒนาชาติ พัฒนาสังคม 

2. ความหวังแหงสันติสุขและยุติธรรม ใหเรากลาท่ีจะทวนกระแสบริโภคนิยม ทวนกระแสแบบทุนนิยม ใชชีวิต

อยางมีวิจารณญาณและมุงประโยชนสวนรวมได นักเรียนสามารถเรียนรูและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

3. ความหวังแหงความสมัครสมานกลมเกลียวกัน เราตองสราคนท่ีรูจักการเปนผูรับใช สรางเขาข้ึนมาเพื่อ

รับผิดชอบตอสังคม อยูในสังคมและเปนประโยชนตอสังคม สรางคนท่ีไมเฉยเมย สรางคนท่ีเปนบุคคลเพื่อผูอื่นโดย

เริ่มตนจากตนเอง ไมใชการท่ีตนเองเรียกรองตอผูอื่น 

เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลในการศึกษาคาทอลิกนั้น คือ ความเช่ือ ความหวัง และความรัก และสิ่ง

ท่ียิ่งใหญท่ีสุดคือ “ความรัก” ประเมินผลดวยความรัก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ซึ่งส่ิงท่ีเดนชัดนั้น โรงเรียนคาทอลิกจะตองเปนโรงเรียนของทุกคน เปนโรงเรียนท่ีไมทอดท้ิงใครไวดานหลัง 

เปนโรงเรียนท่ีตองปกปองคนท่ีออนแอมากท่ีสุด การเปล่ียนแปลงการศึกษาเพื่อใหโลกนี้เปล่ียนแปลงไปดวยกัน คือ 

เราตองกาวไปดวยกัน เราตองเดินไปดวยกัน เมื่อมีคําถามวาและมาตรฐานการศึกษาของโลกเรายังตองสนใจอยูไหม 

คําตอบแบบพระสันตะปาปาฟรังซิส คือ การศึกษาเปนเรื่องของเด็ก ๆ ท่ีจะไดรับการศึกษา พรอมท้ังใหเขามีการ

เปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดานในความเปนมนุษย และเรียนรูเพื่อเพื่อนมนุษยดวยกนั พระสันตะปาปาฟรังซิสกลาววา 

การศึกษานั้นเปนเครื่องมือในการแสดงออกผานทางการใหความรวมมือดวยความสมัครสมานกลมเกลียวกัน ส่ิงนี้

เกิดข้ึนไดจากจิตสํานึกอยางลึกซึ้งตอการมีสวนรวมในรูปแบบของ เวทีท่ีเปดโอกาสใหทุคนเขามามีสวนรวมอยาง

กระตือรือรนในภารกิจดานการศึกษานี้ แตละคนมาจากสถานการณและความรับผิดชอบเฉพาะขงตนเอง” 

 

 


