
บทบาทของความเป็นผู้นํา  ในสถานศึกษา 
ในฐานะผู้ถวายตัว 

  พระศาสนจักรในโลก 
  ประวตัขิองโรงเรียนคาทอลกิในประเทศไทย 
  ปรัชญาการศึกษาคาทอลกิ 
  ปัญหาทีโ่รงเรียนคาทอลกิกาํลงัประสบ 
  การเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลกิ 
  การเตรียมครูสําหรับโรงเรียนคาทอลกิ 
  โรงเรียนคาทอลกิในอนาคต 



การพฒันาบุคลากร 

กลยุทธ์ 

วางแผน 

การบริหารจัดการ 

ตวับ่งช้ีการทาํงาน 

วสัิยทศัน์/พนัธกจิ 

Values 

สมรรถนะ 
 ความสามารถ 



สภาพของโลกแห่งปี 2544 
Globalization 
 world economy 
 international advertising 
 information society 
 mass communication 

Continued 



   families 
   communities 
   ethnic 
   religious 
   national identities 

Fragmentation 



 market oriented 

 individualistic approach 

 academic excellence 

 students educational 
attainment 

Education 



 Foreign missionaries 

 Religious of various   
orders 

 Teaching foreign 
languages 

 Teaching religion 

Catholic Education in 
Thailand 



 Three interrelated features : 
 Gospel Values 
 Teaching of Christ 
 Nurture of Community 

Special Mission of    
Catholic School  



Implications 
 To have Christ at the 

center of all we do in 
school 

 To give students 
opportunities to take part 
in spiritual growth 



Vision / Mission 
 Learning Persons 
 Loving and Caring Community 

 Reaching for Human 
Excellence 



ปัญหาทีโ่รงเรียนคาทอลกิกาํลงัประสบ 
 ปัญหาทางด้านวกิฤตเศรษฐกจิ และการเงนิ 
 จํานวนนักบวชทีเ่ป็นผู้บริหารและทาํการสอน ลดลง 
 กลุ่มประชากรในโรงเรียนหลากหลาย 
 ความสัมพนัธ์ของพระศาสนจักรกบัสังคมโลกที่

ยุ่งยากซับซ้อน 
 วสัิยทศัน์ของผู้นําในสังคม post-modern 

society 



การเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลกิ 
 หลกัสูตร 
 การเรียนการสอน 
 การศึกษาคาทอลกิ  อนัเกดิจากการปรับกระบวน

ทศัน์ หลงัการสังคยนาวาตกินัทีส่อง 
 สร้างกระบวนการทาํหลกัสูตร  และการเรียนการ

สอน   การจัดกจิกรรม   ทีท่าํให้เกดิการเปลีย่นแปลง   

และมีกระบวนการทีส่มบูรณ์แบบ (wholistic 
approach) 



งานหลกัของครู 
 To give witness 

 Faith teaching experience 

 Bring Gospel values to all 
areas of classroom life 



การเตรียมครูสําหรับโรงเรียนคาทอลกิ 
1. Faith Development 
  eg. Retreats, discussion groups,… 

2. Field Experiences and Teacher                                                                                              
Education 

  - to get in touch with Catholic                                                                                                
school culture by observation                                                                                                
of classroom teaching and                                                                                                    
other learning activities 

Continued 



3. Guarantee opportunities for on-going 
spiritual formation 

4. How to teach an integrated curriculum 
rooted in Gospel values and Catholic 
teaching 

การเตรียมครูสําหรับโรงเรียนคาทอลกิ 



The Future of Catholic School 
1. Authenticity : what are Catholic schools 

about ? 
  - Who we are ? 
  - Catholic Identity of Catholic Schools 
  - Commitments 
2. Access and Affordability 
  - When do we serve ? 
3. Leadership 
  - Who will lead them ? 
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