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บทน ำ 
 

สภำสังคำยนำสำกลไดพ้ิจำรณำดว้ยควำมละเอียดรอบคอบถึงบทบำทท่ีส ำคัญอย่ำงยิ่งยวดของ
กำรศึกษำต่อชีวิตมนุษย์ และอิทธิพลท่ีเพิ่มพูนขึน้เรื่อยๆ ของกำรศึกษำท่ีมีต่อควำมเจริญกำ้วหนำ้ของ
สงัคมในยคุนี้(1)  •   
 

อันท่ีจริงแลว้ สภำพแวดล้อมในยุคสมัยของเรำท ำให้กำรให้กำรศึกษำแก่เยำวชนท ำไดง้่ำยขึน้ แต่
ขณะเดียวกันก็ท ำใหก้ำรใหก้ำรศึกษำแก่เยำวชนเป็นส่ิงจ ำเป็นเรง่ด่วนมำกขึน้ดว้ย และท่ีมำกไปกว่ำนีคื้อ 
กำรศึกษำต่อเน่ืองส ำหรบัผูใ้หญ่ก็จ  ำเป็นดว้ย  •  มนุษยต์ระหนักถึงศกัด์ิศรีและบทบำทหนำ้ท่ีของตนมำก
ยิ่งขึน้ พวกเขำตอ้งกำรเขำ้มำมีส่วนรว่มอย่ำงกระตือรือรน้ในมิติทำงสังคม และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งมิติทำง
เศรษฐกิจและทำงกำรเมืองของชีวิตมำกขึน้(2)  •  บำงครัง้มนุษย์ก็สำมำรถเพลิดเพลินตำมอัธยำศัยได้
เพรำะควำมเจริญกำ้วหนำ้อย่ำงน่ำท่ึงทำงเทคโนโลยี กำรคน้ควำ้ทำงวิทยำศำสตร ์และช่องทำงกำรส่ือสำร
รูปแบบใหม่ๆ  ซึ่งเปิดโอกำสให้มนุษย์สำมำรถสืบทอดมรดกทำงวัฒนธรรมและจิตวิญญำณของตนได้
ง่ำยดำยยิ่งขึน้ และสำมำรถเติมเต็มชีวิตของกันและกันผ่ำนทำงสำยสัมพันธ์ระหว่ำงกลุ่ม และระหว่ำงชน
ชำติอย่ำงใกลช้ิดกนัมำกยิ่งขึน้  • 
 

ส่ิงท่ีเป็นผลตำมมำคือ  ในทุกหนแห่งมีควำมพยำยำมส่งเสริมกำรศึกษำเพิ่มมำกขึน้  •  กำรรบัรอง
สิทธิของมนษุยท์ำงดำ้นกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสิทธิพืน้ฐำนของเด็กและพ่อแม่ท่ีจะไดร้บักำรศึกษำมี
กำรประกำศรบัรองอยู่ในเอกสำรสำธำรณะรูปแบบต่ำงๆ(3)  •  ในขณะท่ีจ ำนวนของนักเรียนเพิ่มขึน้อย่ำง
รวดเร็วก็ไดม้ีกำรก่อตัง้โรงเรียนเพิ่มจ ำนวนมำกขึน้ ครอบคลุมอำณำบริเวณกวำ้งขวำงมำกขึน้ตำมไปดว้ย 
อีกทัง้ มีกำรก่อตัง้สถำบันกำรศึกษำในลักษณะอื่นๆเพิ่มขึน้อีกดว้ย  •  กำรคน้ควำ้ทดลองใหม่ๆเกิดขึน้เพื่อ
แสวงหำ วิธีกำรใหก้ำรศึกษำและกำรสอน  •  เกิดมีควำมพยำยำมอย่ำงใหญ่หลวงในกำรจดักำรกำรศึกษำ
ใหท้ั่วถึงส ำหรบัทกุคน ถึงกระนัน้ก็ตำม เด็กและเยำวชนจ ำนวนมำกก็ยังไม่ไดร้บักำรศึกษำ แมก้ระทั่งท่ีเป็น
กำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนท่ีสดุ เด็กและเยำวชนจ ำนวนมำกมำยไม่ไดร้บักำรศึกษำท่ีเหมำะสม ซึ่งมุ่งท่ีจะพฒันำ
ทัง้ควำมจริงและควำมรกัควบคู่กนัไป  •  
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พระศำสนจักรไดร้บัมอบหมำยจำกพระคริสตเจำ้ใหป้ระกำศรหัสธรรมแห่งกำรไถ่กูแ้ก่มวลมนุษย ์

และกำรกลบัคืนดีกบัพระเจำ้โดยทำงพระคริสต ์ เพื่อท่ีจะปฏิบติัหนำ้ท่ีดังกล่ำว พระศำสนจกัร ผูเ้ป็นมำรดำ
ศกัด์ิสิทธิ์ของชำวเรำ จ ำเป็นจะตอ้งท ำหนำ้ท่ีเพ่ือชีวิตทัง้ครบของมนษุย ์ซึ่งหมำยถึงชีวิตฝ่ำยโลกดว้ย ตรำบ
ใดท่ีมีผลต่อกระแสเรียกแห่งสวรรค์(4)  •  ดังนั้น พระศำสนจักรจึงมีบทบำทต่อควำมเจริญกำ้วหน้ำและ
พัฒนำกำรของกำรให้กำรศึกษำ  •  ด้วยเหตุนี ้เอง สภำสังคำยนำฯ จึงขอประกำศหลักกำรขั้นพืน้ฐำน
เกี่ยวกับกำรใหก้ำรศึกษำแบบคริสต ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโรงเรียน  •  หลังจำกกำรประชุมสังคำยนำแลว้ 
คณะกรรมกำรพิเศษเฉพำะเร่ืองจะท ำหนำ้ท่ีในกำรขยำยควำมหลกักำรเหล่ำนีโ้ดยละเอียด และบรรดำสภำ
สงัฆรำชในทอ้งถิ่นต่ำงๆ จะตอ้งน ำหลกักำรเหล่ำนีไ้ปประยกุตใ์ชใ้หเ้หมำะสมตำมสภำพทอ้งถิ่นท่ีแตกต่ำง
กนัออกไป  • 
 

1. ควำมหมำยของสิทธิขัน้พืน้ฐำนทีเ่ป็นสำกลในกำรได้รับกำรศึกษำ 
 

มนุษย์ทุกคน ทุกเชือ้ชำติ สถำนะ และวัย ต่ำงก็มีศักด์ิศรีแห่งควำมเป็นมนุษย์ จึงย่อมมีสิทธิท่ีมิ
อำจจะแบ่งแยกกีดกันได้ในอันท่ีจะได้รับกำรศึกษำ(5) ท่ีตรงกับเป้ำหมำยสูงสุดของตน (6) อีกทั้งตรงกับ
ควำมสำมำรถ เพศ ตลอดจนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในประเทศของตน โดยท่ีกำรให้
กำรศึกษำนัน้จะตอ้งกลมกลืนกับควำมสมัพนัธฉั์นพี่นอ้งกบัคนอื่นๆ เพื่อท่ีจะส่งเสริมควำมเป็นหน่ึงเดียวกัน
อย่ำงแท้จริงและก่อให้เกิดสันติสุขในโลก  •  เน่ืองจำกกำรศึกษำท่ีแทจ้ริงมีเป้ำหมำยในกำรหล่อหลอม
มนษุยเ์พื่อใหบ้รรลุจดุหมำยสงูสุดของเขำและเพื่อประโยชนส์ขุแห่งสังคม โดยในฐำนะท่ีเป็นมนษุย ์เขำเป็น
หน่ึงในสมำชิกของสงัคม และในฐำนะท่ีเป็นผูใ้หญ่ เขำจะตอ้งรบัภำระผกูพนัทำงสงัคมรว่มกบัคนอื่นๆ  • 
 

ดังนั้น ด้วยอำศัยควำมก้ำวหน้ำของควำมรูท้ำงจิตวิทยำ ศำสตรแ์ละศิลป์แห่งกำรสอน เด็กและ
เยำวชนจะต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงผสมกลมกลืนกันตำมสมรรถนะของพวกเขำทั้งในด้ำนร่ำงกำย 
ศีลธรรม และเชำวนปั์ญญำ เพื่อท่ีพวกเขำจะค่อยๆ ซึมซับส ำนึกแห่งควำมรบัผิดชอบอย่ำงมีวุฒิภำวะ ใน
ควำมเพียรพยำยำมโดยไม่หยุดยั้งท่ีจะก่อร่ำงสรำ้งชีวิตของตนอย่ำงเหมำะสม และแสวงหำอิสรภำพอย่ำง
แทจ้ริง เพื่อพวกเขำจะไดผ่้ำนพน้ควำมผันแปรในชีวิตไปไดด้ว้ยควำมกลำ้หำญและควำมแน่วแน่  •  เมื่อ
พวกเขำเติบโตขึน้ เด็กและเยำวชนควรจะได้เรียนรูเ้พศศึกษำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมและรอบคอบ  •  
นอกจำกนัน้ พวกเขำควรจะไดร้บักำรฝึกฝนใหม้ีส่วนรว่มในชีวิตสงัคม โดยไดร้บักำรอบรมชีแ้นะเพื่อพฒันำ
ทกัษะท่ีจ ำเป็นและเหมำะสม อนัจะส่งผลใหพ้วกเขำกระตือรือรน้ท่ีจะเขำ้รว่มกิจกรรมกับองคก์รต่ำงๆ เพื่อ
ชมุชน เปิดใจสำนสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัผูอ้ื่น และเต็มใจในกำรเสริมสรำ้งสำธำรณประโยชน ์ • 
 



 3 

ในท ำนองเดียวกัน สภำสังคำยนำฯ ขอประกำศว่ำ เด็กและเยำวชนมีสิทธิท่ีจะได้รับแรงกระตุ้น
บนัดำลใจใหไ้ตร่ตรอง ประเมินคณุค่ำทำงศีลธรรมดว้ยมโนธรรมอันเท่ียงตรง และนอ้มรบัเอำคณุค่ำนัน้มำ
ถือปฏิบติัอย่ำงเป็นของตนเอง พรอ้มๆ ไปกับควำมรูอ้นัลึกซึง้และควำมรกัในพระเจำ้  •  ดว้ยเหตนีุเ้อง สภำ
สังคำยนำฯ ขอส่งค ำวิงวอนด้วยควำมจริงใจไปยังเจ้ำหน้ำท่ีของรฐัผู้มีอ  ำนำจหน้ำท่ี  หรือผู้ท่ีรบัผิดชอบ
เกี่ยวกับกำรศึกษำให้ได้โปรดดูแลมิให้เยำวชนถูกริดรอนสิทธิอันศักด์ิสิทธิ์ประกำรนี้ของเขำ  •  สภำ
สงัคำยนำฯ ขอกระตุน้เตือนลกูๆ ของพระศำสนจักรใหใ้ส่ใจดว้ยควำมเอือ้อำทรกบัแวดวงกำรศึกษำทัง้มวล 
โดยระลึกเสมอถึงควำมจ ำเป็นในกำรอ ำนวยประโยชน์อย่ำงเร่งด่วนให้เกิดกำรให้กำรศึกษำและกำร
ฝึกอบรมท่ีเหมำะสมแกค่นทกุคนในทกุส่วนของโลก(7)  •  
 

2. กำรให้กำรศึกษำแบบคริสต ์
 

เน่ืองจำกคริสตชนทุกคนได้กลับกลำยเป็นมนุษยใ์หม่โดยอำศัยน ำ้และพระจิตแลว้(8) พวกเขำจึงได้
ชื่อว่ำเป็น และควรจะเป็นบุตรของพระเจำ้ พวกเขำจึงมีสิทธิไดร้บักำรศึกษำแบบคริสต ์ •  กำรศึกษำแบบ
คริสตนี์ม้ิไดมุ้่งเพียงแต่ใหม้นุษยเ์จริญวุฒิภำวะตำมท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ขำ้งตน้ แต่ยังมีจดุมุ่งหมำยหลักอยู่ท่ี
กำรน ำไปสู่เป้ำหมำยของกำรท่ีจะค่อยๆ ชีแ้นะใหผู้ท่ี้ไดร้บัศีลลำ้งบำปแลว้รูถ้ึงรหสัธรรมแห่งกำรไถ่กู ้อันจะ
ท ำใหพ้วกเขำตระหนักมำกยิ่งขึน้ถึงพระคุณแห่งควำมเชื่อท่ีพวกเขำไดร้บั และพวกเขำจะไดเ้รียนรูถ้ึงกำร
สรรเสริญพระเจ้ำพระบิดำในองค์พระจิตและในควำมจริง (เทียบ ยน. 4:23) โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในวัตร
ปฏิบัติของพิธีกรรม และกำรด ำเนินชีวิตของตนตำมแบบอย่ำงของมนุษยใ์หม่ ท่ีได้รบักำรสรรคส์รำ้งดว้ย
ควำมชอบธรรมและควำมศักด์ิสิทธิ์แห่งควำมจริง (เทียบ อฟ. 4:22-24) อีกทัง้พวกเขำจะไดร้บักำรพัฒนำ
ให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ โดยอำศัยควำมเต็มเป่ียมบริบูรณ์ในองค์พระคริสตเจ้ำ (เทียบ อฟ. 4:13) และ
มุ่งมั่นท่ีจะรว่มมีส่วนท ำใหพ้ระกำยทิพยเ์จริญเติบโตขึน้  นอกจำกนั้น ดว้ยตระหนักถึงกระแสเรียกของตน 
พวกเขำไม่แต่เพียงจะเรียนรูเ้กี่ยวกบักำรเป็นประจกัษ์พยำนถึงควำมหวงัท่ีอยู่ภำยในตวัของพวกเขำ (เทียบ 
ปต. 3:15) แต่ยงัเรียนรูเ้กี่ยวกบักำรมีส่วนรว่มในกำรหล่อหลอมโลกตำมแบบคริสต ์ซึ่งจะเกิดขึน้ไดเ้มื่อฤทธิ์

กุศลแห่งกำรไถ่กู ้ของพระคริสตเจ้ำก่อให้เกิดคุณควำมดีแก่สังคมโดยรวม (9)  •  ด้วยเหตุนี ้เอง สภำ
สงัคำยนำฯ ขอย ำ้เตือนบรรดำผูอ้ภิบำลสตับุรุษใหต้ระหนักถึงหนำ้ท่ีท่ีส ำคญัในกำรดูแลเหล่ำสตับุรุษทกุคน 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบรรดำเยำวชนซึ่งเป็นควำมหวงัของพระศำสนจกัร ใหไ้ดร้บักำรศึกษำแบบคริสตนี์้(10)  • 
 

3. ผู้ รับผิดชอบในกำรให้กำรศึกษำอบรม 
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ดว้ยเหตท่ีุพ่อแม่เป็นผูใ้หช้ีวิตแก่ลกู พ่อแม่จึงมีพันธะหนำ้ท่ีซึ่งจะตอ้งใหค้วำมส ำคญัอย่ำงจริงจังกับ
กำรใหก้ำรศึกษำแก่ลูก ดังนั้น พ่อแม่จึงนับว่ำเป็นครูคนแรกและเป็นบุคคลหลักในกำรศึกษำของลูก(11)  •  
บทบำทของพ่อแม่ในกำรใหก้ำรศึกษำมีควำมส ำคญัมำกจนกระทั่งว่ำ ถำ้ขำดกำรใหก้ำรศึกษำจำกพ่อแม่ก็
ยำกท่ีจะหำกำรศึกษำอื่นใดมำทดแทนได ้ •  พ่อแม่เป็นผูม้ีหนำ้ท่ีในกำรสรำ้งบรรยำกำศในครอบครวัใหม้ี
ชีวิตชีวำเป่ียมด้วยควำมรกัและควำมศรทัธำต่อพระเจำ้และควำมเคำรพต่อมนุษย์ ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิด
กำรศึกษำทัง้เพื่อตวับุคคลเองและเพื่อกำรอยู่รว่มกนัในสงัคมท่ีครบถว้นรอบดำ้นแกล่กู  •  ดงันัน้ ครอบครวั
จึงเป็นโรงเรียนแห่งแรกท่ีจะปลูกฝังคุณธรรมทำงสังคมซึ่งจ ำเป็นส ำหรบัทุกๆ สงัคม  •  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
ในครอบครวัคริสตท่ี์เต็มเป่ียมไปดว้ยพระหรรษทำนและพระคณุแห่งศีลสมรส เด็กๆ ควรจะไดร้บักำรอบรม
สั่งสอนตัง้แต่ยังเล็กเกี่ยวกับพระเจำ้ตำมขอ้ควำมเชื่อท่ีไดร้บัผ่ำนทำงศีลลำ้งบำป ใหรู้จ้กันมสักำรพระเป็น
เจำ้ และรกัเพื่อนมนุษย ์ •  ในครอบครวันีเ้องท่ีเด็กๆ จะไดร้บัประสบกำรณเ์กี่ยวกับสังคมมนุษยอ์ันครบ
บริบูรณแ์ละเกี่ยวกบัพระศำสนจกัรเป็นครัง้แรก  •  ในท่ีสดุ ครอบครวันีเ้องจะค่อยๆ น ำใหพ้วกเขำเขำ้รว่ม
เป็นส่วนหน่ึงในสังคมอย่ำงกัลยำณมิตรกับเพื่อนมนุษย์ และกับประชำกรของพระเจำ้  •  ขอให้พ่อแม่
ตระหนักถึงควำมส ำคัญเหลือคณำนับของครอบครวัคริสตท่ี์แท้จริงต่อชีวิตและควำมเจริญกำ้วหน้ำของ
ประชำกรของพระเจำ้(12)  •  
 

ในกำรใหก้ำรศึกษำแกล่กูซึ่งพ่อแม่มีหนำ้ท่ีเบือ้งตน้นัน้ ครอบครวัจ ำเป็นจะตอ้งไดร้บัควำมช่วยเหลือ
จำกทกุภำคส่วนในชมุชน  •  ดังนั้น นอกเหนือไปจำกสิทธิของพ่อแม่และผูท่ี้พ่อแม่ใหค้วำมไวว้ำงใจใหเ้ขำ้
มำมีส่วนรว่มในกำรใหก้ำรศึกษำแลว้ สิทธิและหนำ้ท่ีบำงประกำรเป็นของประชำสงัคมซึ่งมีบทบำทในกำร
จัดหำส่ิงท่ีจ ำเป็นต่อกำรสรำ้งประโยชน์สุขส่วนรวม  •  ประชำสังคมมีบทบำทหน้ำท่ีในกำรส่งเสริม
กำรศึกษำใหก้ับเยำวชนดว้ยวิธีต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรคุม้ครองสิทธิและหนำ้ท่ีของพ่อแม่และผูท่ี้พ่อแม่ใหค้วำม
ไวว้ำงใจใหเ้ขำ้มำมีส่วนรว่มใหก้ำรศึกษำ และกำรใหค้วำมช่วยเหลือแก่พ่อแม่และหน่วยงำนทำงสงัคมอื่นๆ 
ในส่วนท่ีพวกเขำไม่สำมำรถจะจัดกำรได้เอง เพื่อให้เกิดกำรศึกษำตำมควำมประสงค์ของพ่อแม่ และ
นอกจำกนีแ้ล้วอำจรวมถึง กำรจัดตั้งโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำอื่นๆ ตำมควำมจ ำเป็นเพื่อก่อให้เกิด
ประโยชนส์ขุส่วนรวม(13)  •   
 

ทำ้ยท่ีสดุ พระศำสนจกัรมีหนำ้ท่ีเป็นพิเศษในกำรใหก้ำรศึกษำ ทัง้นี ้พระศำสนจกัรไม่เพียงแต่จะตอ้ง
ไดร้บักำรยอมรบัในฐำนะของประชำคมมนุษยท่ี์มีควำมสำมำรถในดำ้นกำรใหก้ำรศึกษำอบรมเท่ำนั้น แต่
ยงัตอ้งมีหนำ้ท่ีรบัผิดชอบในกำรประกำศถึงหนทำงแห่งควำมรอดพน้แกม่นุษยท์ัง้มวล กำรถ่ำยทอดถึงชีวิต
ของพระคริสตแ์ก่เหล่ำสตับุรุษท่ีมีควำมเชื่อ และกำรช่วยเหลือดว้ยควำมห่วงใยอันไม่มีสิน้สุดเพื่อใหม้นษุย์
สำมำรถบรรลุถึงควำมครบครนัในชีวิตของเขำ (14)  •  พระศำสนจักรมีพันธะประดุจดังแม่ท่ีคอยอบรมสั่ง
สอนลกูของตน เพื่อใหท้ัง้ชีวิตของเขำเต็มเป่ียมไปดว้ยจิตตำรมณพ์ระคริสต ์ในขณะเดียวกนั พระศำสนจกัร
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ตอ้งพยำยำมโดยสุดควำมสำมำรถในอนัท่ีจะส่งเสริมใหม้นษุยท์กุคนบรรลุถึงควำมเป็นมนษุยส์มบูรณค์รบ
ครนั สรำ้งควำมดีงำมใหแ้ก่สงัคมโลก และสรรคส์รำ้งใหโ้ลกนีม้ีมนษุยธรรมเพิ่มมำกขึน้(15)  • 
 

4.  เครื่องช่วยต่ำงๆ ในกำรให้กำรศึกษำแบบคริสต ์
 

เพื่อใหส้ำมำรถกระท ำบทบำททำงกำรศึกษำอย่ำงบรรลุผล พระศำสนจกัรซึ่งกระตือรือรน้อยู่แลว้ท่ี
จะใชเ้ครื่องช่วยต่ำงๆ ท่ีเหมำะสม ยงัใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษในเครื่องช่วยท่ีเป็นของพระศำสนจกัรเอง และ
ท่ีเป็นเอกกว่ำส่ิงอื่นใดทั้งหมด คือกำรสอนค ำสอน (16) ซึ่งเป็นวิธีกำรท่ีท ำให้ควำมเชื่อกระจ่ำงแจ้งและ
เขม้แข็งขึน้ ทัง้ยงัหล่อเลีย้งบ ำรุงชีวิตดว้ยจิตตำรมณพ์ระคริสต ์น ำไปสู่ควำมเขำ้ใจและกำรมีส่วนร่วมอย่ำง
กระตือรือรน้ในรหัสธรรมแห่งพิธีกรรม(17) และกระตุน้ใหเ้กิดกิจกรรมกำรเผยแผ่ธรรม  •  พระศำสนจักรชื่น
ชมเป็นอย่ำงมำกและแสวงหำหนทำงในกำรบูรณำกำรจิตตำรมณ์ของพระศำสนจักรและยกระดับ
เครื่องช่วยอื่นๆ อันเป็นมรดกของมนษุยชำติซึ่งมีอิทธิพลต่อกำรหล่อหลอมวิญญำณและพัฒนำมนษุย ์เช่น
กำรใชส่ื้อสำรมวลชน(18) กำรอำศัยกลุ่มต่ำงๆ ท่ีมุ่งเนน้ในกำรพัฒนำจิตใจและร่ำงกำย สมำคมเยำวชน
ต่ำงๆ และโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง โรงเรียน  •   
 

5.  ควำมส ำคัญของโรงเรียน 
 

ในบรรดำเครื่องมือต่ำงๆ ในกำรให้กำรศึกษำนั้น โรงเรียนนับว่ำเป็นเครื่องมือท่ีมีควำมส ำคัญเป็น
พิเศษ(19)  •  โรงเรียนไม่ไดม้ีเป้ำหมำยเพียงเพื่อเป็นเครื่องมือพิเศษในกำรพัฒนำสติปัญญำเท่ำนั้น แต่ยัง
เป็นเครื่องมือในกำรหล่อหลอมสมรรถนะในกำรตดัสินใจอย่ำงถูกตอ้ง กำรสืบทอดมรดกทำงวฒันธรรมของ
ชนรุน่ก่อน กำรส่งเสริมควำมส ำนึกในคุณค่ำชีวิต และกำรเตรียมควำมพรอ้มดำ้นกำรงำนอำชีพอีกดว้ย  •  
โรงเรียนท ำหนำ้ท่ีในกำรส่งเสริมมิตรภำพ และสนับสนนุจิตตำรมณแ์ห่งควำมเขำ้ใจซึ่งกันและกนัในระหว่ำง
นักเรียนท่ีมีควำมสำมำรถและภูมิหลังท่ีแตกต่ำงกัน  นอกจำกนั้น โรงเรียนยังไดร้บักำรก่อตั้งขึน้เพื่อเป็น
ศนูยก์ลำงท่ีกิจกรรมกำรงำน และควำมเจริญกำ้วหนำ้ของโรงเรียนจะอยู่ในควำมดแูลรบัผิดชอบรว่มกนัของ
ครอบครวั บรรดำครู สมำคมต่ำงๆ หลำกหลำยท่ีส่งเสริมชีวิตทำงด้ำนวัฒนธรรม หน้ำท่ีพลเมือง และ
ศำสนำ รวมทัง้ประชำสงัคม และชมุชนของมนษุยโ์ดยรวม  •  
 

กระแสเรียกท่ีงดงำมยิ่งและมีควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกไดแ้ก่ กระแสเรียกของผูท่ี้ช่วยเหลือพ่อแม่ใน
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ี และของผูท่ี้เป็นตัวแทนของชุมชนในกำรท ำงำนกำรศึกษำในโรงเรียน  •  ผูท่ี้ไดร้บักระแส
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เรียกเช่นนีจ้  ำเป็นจะตอ้งมีปัญญำและจิตใจดีงำมเป็นพิเศษ ตอ้งเตรียมตัวดว้ยควำมรอบคอบอย่ำงมำก 
และพรอ้มท่ีจะเร่ิมตน้ใหม่และปรบัเปลี่ยนไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองตลอดเวลำ  • 
 

6.  หน้ำทีแ่ละสิทธิของพ่อแม่ 
 

พ่อแม่ผูซ้ึ่งมีสิทธิและหนำ้ท่ีพืน้ฐำนซึ่งมิอำจจะถ่ำยโอนใหแ้ก่ผูอ้ื่นไดใ้นกำรใหก้ำรศึกษำอบรมแก่ลูก 
จะตอ้งมีเสรีภำพอย่ำงแทจ้ริงในกำรเลือกโรงเรียนใหแ้ก่ลกูของตน  •  ดว้ยเหตุนี ้หน่วยงำนท่ีมีภำระหนำ้ท่ี
ในกำรคุม้ครองและปกป้องสิทธิพลเมืองจ ำเป็นจะตอ้งดูแลให้กำรจัดสรรงบประมำณช่วยเหลือโรงเรียน
เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม อนัจะยงัผลใหพ้่อแม่มีอิสระอย่ำงแทจ้ริงในกำรตดัสินใจตำมมโนธรรมของตนใน
กำรเลือกโรงเรียนท่ีเขำตอ้งกำรใหล้กูเขำ้รบักำรศึกษำ(20)  • 
 

นอกจำกนี ้รฐัยงัมีหนำ้ท่ีดแูลใหพ้ลเมืองทุกคนเขำ้มีส่วนร่วมในวฒันธรรม และเตรียมพวกเขำอย่ำง
เหมำะสมใหรู้จ้ักสิทธิและปฏิบัติตำมหนำ้ท่ีพลเมืองของตน  •  ดังนั้น รฐัจ ำเป็นจะต้องคุม้ครองสิทธิของ
เด็กๆ ใหไ้ดร้บักำรศึกษำอบรมในโรงเรียนอย่ำงเพียงพอ ตรวจสอบควำมรูค้วำมสำมำรถของครูและควำม
เป็นเลิศในกำรฝึกอบรมพวกเขำ ดูแลสุขภำพของนักเรียน และโดยทั่วไป ใหก้ำรส่งเสริมโครงกำรเกี่ยวกับ
โรงเรียนโดยรวม  •  ทัง้นี ้รฐัพึงจะยึดถือหลักในกำรสนับสนุนกำรมีส่วนรว่มรบัไปท ำแทน ซึ่งจะท ำใหไ้ม่มี
โรงเรียนประเภทใดมีอ ำนำจผูกขำด ซึ่งขัดต่อสิทธิตำมธรรมชำติของมนุษย์ ขัดต่อกำรพัฒนำและกำร
เผยแพร่วัฒนธรรม ขัดต่อกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุขของพลเมือง และขัดต่อกำรด ำรงอยู่ของกลุ่มชนท่ี
แตกต่ำงกนั ซึ่งในทกุวนันีเ้ป็นหลกัท่ีถือปฏิบติักนัอยู่ในหลำยๆ สงัคม(21)  •  
 

ดงันัน้ สภำสังคำยนำฯ ขอกระตุน้เตือนใหเ้หล่ำสัตบุรุษใหค้วำมช่วยเหลืออย่ำงสุดควำมสำมำรถใน
กำรคน้หำวิธีกำรใหก้ำรศึกษำและแผนกำรศึกษำท่ีเหมำะสม รวมทัง้ กำรหล่อหลอมครูเพื่อใหส้ำมำรถให้
กำรศึกษำท่ีแท้จริงแก่เด็กและเยำวชน  •  นอกนั้น พ่อแม่ควรจะช่วยเหลืองำนของโรงเรียนโดยผ่ำนทำง
สมำคมหรือองค์กรต่ำงๆ ท่ีเป็นกำรรวมตัวของผู้ปกครอง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในกำรให้กำรศึกษำอบรม
ทำงดำ้นศีลธรรมท่ีโรงเรียนพึงใหแ้ก่นกัเรียน(22)  • 
 

7.  กำรศึกษำด้ำนศีลธรรมและศำสนำในทุกโรงเรียน 
 

ดว้ยเหตุท่ีพระศำสนจักรตระหนักดีถึงภำระรบัผิดชอบอันหนักหน่วงในกำรดูแลใหก้ำรศึกษำอบรม
ทำงดำ้นศีลธรรมและดำ้นศำสนำใหแ้ก่บรรดำลูกๆ ทุกคนอย่ำงเอำจริงเอำจัง พระศำสนจักรจึงตอ้งมอบ
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ควำมรกัเป็นพิเศษและควำมช่วยเหลือใหก้บัลกูๆ จ ำนวนมำกท่ีก ำลงัไดร้บักำรฝึกสอนอยู่ในโรงเรียนท่ีไม่ใช่
คำทอลิก  •  พระศำสนจักรสำมำรถท ำหน้ำท่ีเช่นนีไ้ด้โดยอำศัยกำรด ำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยำนของ
บรรดำผู้ท่ีมีหนำ้ท่ีในกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำให้แก่เด็กเหล่ำนี ้และโดยกำรปฏิบัติตนเยี่ยง
ธรรมทูตของบรรดำเพื่อนนักเรียนของพวกเขำ (23) แต่ท่ีส ำคัญเป็นพิเศษคือ คณะสงฆ์และฆรำวำสท่ี
ถ่ำยทอดค ำสอนแห่งกำรไถ่กูด้ว้ยวิธีกำรท่ีเหมำะสมกบัอำยแุละสภำวะแวดลอ้มของพวกเขำ และใหค้วำม
ช่วยเหลือทำงจิตวิญญำณแก่พวกเขำในทกุๆ ทำงตำมแต่ท่ีเวลำและปัจจยัแวดลอ้มจะเอือ้อ ำนวย  •  
 

พระศำสนจักรขอเตือนให้พ่อแม่ระลึกถึงหน้ำท่ีของตนในกำรจัดใหลู้กไดเ้รียนค ำสอน และอำจจะ
ตอ้งถึงกับเรียกรอ้งใหลู้กๆ ของตนมีโอกำสไดร้บัควำมช่วยเหลือในเรื่องนี ้เพื่อท่ีจะกำ้วหนำ้ไปในกำรหล่อ
หลอมแบบคริสตค์วบคู่ไปกบักำรศึกษำฝ่ำยโลก  •  ดงันัน้ พระศำสนจกัรขอแสดงควำมชื่นชมต่อหน่วยงำน
ต่ำงๆของรฐัและของสังคมท่ีค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงหลำกหลำยของสมำชิกในสังคมปัจจุบันและใหค้วำม
เคำรพในเสรีภำพของกำรนับถือศำสนำ ช่วยเหลือใหค้รอบครวัต่ำงๆ สำมำรถใหก้ำรศึกษำแก่ลกูๆ ของเขำ
ตำมหลกัศีลธรรมและหลกัศำสนำของแต่ละครอบครวัไดใ้นทกุโรงเรียน(24)  •  
 

8.  โรงเรียนคำทอลิก 
 

อิทธิพลของพระศำสนจักรในแวดวงกำรศึกษำปรำกฎเด่นชัดได้ในลักษณะเฉพำะของโรงเรียน
คำทอลิก  •  โรงเรียนคำทอลิกมุ่งมั่นในกำรด ำเนินกำรใหบ้รรลเุป้ำหมำยทำงวฒันธรรมและกำรหล่อหลอม
เยำวชนไม่นอ้ยไปกว่ำโรงเรียนอื่นๆ  •  แต่หนำ้ท่ีเฉพำะของโรงเรียนคำทอลิกคือ กำรสรำ้งบรรยำกำศพิเศษ
ภำยในชุมชนโรงเรียนใหเ้ป็นบรรยำกำศท่ีมีชีวิตชีวำดว้ยจิตตำรมณ์แห่งอิสรภำพและควำมรกัของพระวร
สำร เพื่อช่วยเหลือใหเ้ยำวชนเติบโตขึน้เป็นมนุษยใ์หม่ท่ีไดร้บักำรชุบสรำ้งจำกศีลลำ้งบำป ในช่วงเวลำท่ี
พวกเขำก ำลงัพฒันำบุคลิกภำพของตน และในท่ีสดุ กำรจัดระเบียบวฒันธรรมทัง้มวลใหส้อดคลอ้งกบัข่ำว
ดีแห่งกำรไถ่กู ้เพื่อใหค้วำมรูท่ี้นักเรียนค่อยๆ สรำ้งสมเกี่ยวกบัโลก ชีวิต และมนุษย ์จะไดร้บัควำมกระจ่ำง
ดว้ยแสงแห่งควำมเชื่อ(25)  •  ดว้ยเหตุนีเ้อง ในขณะท่ีโรงเรียนคำทอลิกเปิดรบัควำมกำ้วหนำ้ของโลกร่วม
สมัยอย่ำงท่ีพึงเป็น โรงเรียนคำทอลิกก็ชีน้  ำใหน้ักเรียนของตนท ำงำนใหเ้กิดประสิทธิผลเพื่อประโยชนส์ุข
ของบำ้นเมือง และเตรียมพวกเขำใหพ้รอ้มท่ีจะท ำงำนรบัใชก้ำรเผยแผ่พระอำณำจกัรของพระเจำ้ เพื่อท่ีว่ำ 
อำศัยกำรด ำเนินชีวิตธรรมทูตอย่ำงเป็นแบบอย่ำง ดังท่ีเคยมีมำในอดีต พวกเขำจึงเป็นประดุจเชือ้แป้งใน
ประชำคมมนษุย ์ •   

ดงันั้น ดว้ยเหตุท่ีโรงเรียนคำทอลิกสำมำรถเป็นเครื่องมือในกำรท ำใหพ้ันธกิจของประชำกรของพระ
เจำ้บรรลุผลและท ำใหเ้กิดกำรเสวนำระหว่ำงพระศำสนจักรกับประชำคมโลกอันเอือ้ประโยชนท์ัง้สองฝ่ำย 
โรงเรียนคำทอลิกจึงคงควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งยวดแมใ้นสภำวะกำรณปั์จจบุนั 



 8 

 
ดว้ยเหตนีุ ้ดงัท่ีพระศำสนจกัรไดป้ระกำศไวใ้นเอกสำรค ำสอนมำกมำยหลำยฉบบั(26) สภำสงัคำยนำฯ

ขอประกำศอีกครัง้หน่ึงว่ำ พระศำสนจกัรมีสิทธิท่ีจะจัดตัง้และบริหำรโรงเรียนทกุประเภทและทกุระดบัอย่ำง
เสรี  •  สภำสังคำยนำฯ ขอเรียกรอ้งใหทุ้กคนพึงตระหนักว่ำ กำรใชสิ้ทธิในลักษณะนีจ้ะยังประโยชนส์งูสุด
ในกำรปกป้องเสรีภำพในกำรปฏิบัติตำมมโนธรรม สิทธิของพ่อแม่ ตลอดจนถึงเป็นกำรเพิ่มคุณค่ำให้
วฒันธรรมเองดว้ย  •  
 

ขอให้บรรดำครูทั้งหลำยพึงระลึกไว้เสมอว่ำ เป้ำหมำยและแผนงำนทำงกำรศึกษำของโรงเรียน
คำทอลิกจะส ำเร็จลุล่วงไปได้ก็โดยอำศัยบรรดำครูนีเ้อง (27)  •  ดังนั้น ครูควรจะได้รบักำรฝึกอบรมให้มี
คณุวฒุิทัง้ในควำมรูท้ัง้ทำงโลกและทำงศำสนำ รวมถึงทักษะทำงกำรสอนท่ีกำ้วทนักำรคน้พบต่ำงๆ ในโลก
สมัยใหม่  •  ดว้ยควำมสนิทสัมพันธ์ใกล้ชิดกันด้วยควำมรกัในระหว่ำงบรรดำครูดว้ยกัน ควำมผูกพันกับ
นกัเรียน และกำรเต็มเป่ียมไปดว้ยจิตตำรมณก์ำรเผยแผ่ธรรม ขอใหค้รูทัง้หลำยเป็นประจกัษ์พยำนถึงพระ
คริสต ์พระอำจำรย์หน่ึงเดียวของเรำ ทั้งดว้ยกำรด ำรงชีวิตและดว้ยกำรสั่งสอนของพวกเขำ  •  ขอให้ครู
ท ำงำนรว่มกับพ่อแม่และพรอ้มกับพ่อแม่ในแต่ละช่วงเวลำแห่งกำรใหก้ำรศึกษำอบรม โดยค ำนึงถึงควำม
แตกต่ำงกันในดำ้นเพศ และจุดมุ่งหมำยเฉพำะท่ีพระเจำ้ประทำนให้มนุษยแ์ต่ละเพศในครอบครวัและใน
สงัคม  •  ขอใหบ้รรดำครูพยำยำมอย่ำงสุดควำมสำมำรถในกำรกระตุน้ใหน้ักเรียนรูจ้ักพัฒนำตนเอง และ
หลงัจำกพวกเขำจบกำรศึกษำไปแลว้ก็ยังคงช่วยเหลือพวกเขำดว้ยค ำแนะน ำ มิตรภำพ และจัดใหม้ีกลุ่ม มี
กำรรวมตัวกนัในลักษณะพิเศษท่ีเต็มเป่ียมดว้ยจิตตำรมณพ์ระศำสนจักรอย่ำงแทจ้ริง  •  สภำสงัคำยนำฯ 
ขอประกำศว่ำ งำนของบรรดำครูเหล่ำนี้สมกับท่ีได้ชื่อว่ำเป็นงำนเผยแผ่ธรรมอย่ำงแท้จริง และมีควำม
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อยุคสมัยของเรำ และนับเป็นกำรรบัใชท่ี้แทจ้ริงต่อสงัคม  •  สภำสังคำยนำฯ ขอเตือนพ่อ
แม่คำทอลิกถึงหน้ำท่ีท่ีจะต้องฝำกฝังลูกๆ ของตนกับโรงเรียนคำทอลิกท่ีใดก็ตำมและเมื่อใดก็ตำมท่ีจะ
เป็นไปได ้และใหก้ำรสนบัสนนุแก่โรงเรียนเหล่ำนีม้ำกท่ีสดุตำมก ำลงัควำมสำมำรถ และใหค้วำมรว่มมือกับ
โรงเรียนคำทอลิกเพื่อใหก้ำรศึกษำแก่ลกูๆ ของตน(28)  • 
 

9.  โรงเรียนคำทอลิกประเภทต่ำงๆ 
 

โรงเรียนทุกโรงเรียนท่ีขึน้อยู่กับพระศำสนจักรไม่ทำงใดก็ทำงหน่ึงจะตอ้งปฏิบัติตำมแนวควำมคิด
เหล่ำนี้เท่ำ ท่ีจะเป็นไปได้ แม้ว่ำโรงเรียนคำทอลิกจะต้องมี รูปแบบท่ีผิดแผกแตกต่ำงกันไปตำม
สภำพแวดลอ้มในท้องถิ่น(29)  •  ดังนั้น พระศำสนจักรเห็นถึงคุณค่ำและนิยมชมชื่นเป็นพิเศษกับบรรดำ
โรงเรียนคำทอลิกท่ีด ำเนินงำนอยู่ในพระศำสนจักรทอ้งถิ่นท่ีเกิดขึน้ใหม่ และเปิดรบันกัเรียนท่ีไม่ใช่คำทอลิก
เขำ้เรียนดว้ย  •   
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ในกำรก่อตัง้และกำรจัดกำรโรงเรียนคำทอลิกนั้นควรใหค้วำมสนใจกบัควำมตอ้งกำรของโลกในทุก

วนันี ้ •  ดงันัน้ แมว้่ำโรงเรียนประถมศึกษำและมธัยมศึกษำซึ่งเป็นโรงเรียนเพื่อกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำนยงัตอ้ง
ไดร้บักำรจรรโลงอยู่ แต่เรำจ ำเป็นจะตอ้งใหค้วำมส ำคัญเป็นอย่ำงมำกกับกำรศึกษำเฉพำะทำงซึ่งมีควำม
จ ำเป็นส ำหรับสภำพแวดล้อมสมัยนี้ เช่น โรงเรียนอำชีวศึกษำ (30) และโรงเรียนเทคนิค ศูนย์ส่งเสริม
กำรศึกษำผูใ้หญ่และสวัสดิกำรสงัคม หรือศนูยส์ ำหรบัผูท่ี้จ  ำเป็นตอ้งไดร้บักำรศึกษำพิเศษ รวมถึงโรงเรียน
ฝึกหดัครูเพื่อสอนค ำสอน และเพื่อกำรใหก้ำรศึกษำประเภทอื่นๆ  •   
 

สภำสงัคำยนำฯ ขอวิงวอนอย่ำงจริงใจไปยังผูอ้ภิบำลและสตับุรุษทัง้หลำย ขอจงอย่ำรัง้รอท่ีจะทุ่มเท
เสียสละเพื่อให้โรงเรียนคำทอลิกสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีของตนได้อย่ำงสมบูรณ์แบบมำกยิ่งๆ ขึน้ไป 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งหนำ้ท่ีในกำรสงเครำะหช์่วยเหลือผูย้ำกไรซ้ึ่งทรพัยฝ่์ำยโลก หรือคนท่ีขำดควำมช่วยเหลือ
และควำมรกัจำกครอบครวัของตน หรือผูท่ี้ยงัไม่รูจ้กัพระคณุแห่งควำมเชื่อ  •  
 

10.  วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยคำทอลกิ 
 

พระศำสนจักรมีควำมห่วงใยสถำบันกำรศึกษำขัน้อุดมศึกษำดว้ย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิทยำลัยและ
มหำวิทยำลยัดว้ยเช่นกัน  •  พระศำสนจกัรตัง้ปณิธำนว่ำ ในธรรมนูญของสถำบนัขั้นอดุมศึกษำท่ีขึน้อยู่กับ
พระศำสนจักรจะต้องก ำหนดให้กำรแสวงหำวิชำควำมรูใ้นแต่ละสำขำวิชำด ำเนินไปตำมหลักกำรและ
วิธีกำรของแต่ละสำขำวิชำเอง และดว้ยเสรีภำพในกำรคน้ควำ้ทำงวิทยำศำสตร ์เพื่อท่ีจะก่อใหเ้กิดควำม
เขำ้ใจอย่ำงลึกซึง้มำกขึน้ในแต่ละสำขำวิชำ ประเด็นค ำถำมใหม่ๆ ท่ีเขำ้กับยคุสมัยจะไดร้บักำรหยิบยกขึน้
มำพิจำรณำ และไดร้บักำรคน้ควำ้หำควำมจริงดว้ยควำมรอบคอบตำมแบบฉบับของเหล่ำนักปรำชญ์แห่ง
พระศำสนจกัร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตำมแบบฉบบัของนักบุญโทมัส อไควนสั (31) อนัจะท ำใหเ้กิดควำมเขำ้ใจ
อย่ำงลึกซึง้ถึงควำมกลมกลืนกันระหว่ำงควำมเชื่อและวิทยำศำสตร์เพิ่มมำกขึน้  •  ดังนั้น อิทธิพลของ
แนวคิดแบบคริสตท่ี์เป็นสำกล มั่นคง และแพร่หลำย จึงผลกัดันใหเ้กิดควำมกำ้วหนำ้ทำงวฒันธรรมขึน้ และ
นักศึกษำในสถำบันเหล่ำนีจ้ะไดร้บักำรหล่อหลอมใหเ้ป็นมนุษยท่ี์ไดร้บักำรฝึกฝนอย่ำงดีเยี่ยม พรอ้มท่ีจะ
รบัภำระควำมรบัผิดชอบอนัหนกัหน่วงของสงัคม และเป็นประจกัษ์พยำนถึงควำมเชื่อใหก้บัโลก(32)  •  
 

มหำวิทยำลยัคำทอลิกท่ียงัไม่มีคณะเทวศำสตรค์วรจะจัดตัง้ใหม้ีสถำบนัหรือแต่งตัง้ผูเ้ชี่ยวชำญทำง
เทวศำสตรข์ึน้ และควรจะจดัใหม้ีกำรบรรยำยเกี่ยวกบัเทวศำสตรท่ี์เหมำะสมกบันกัศึกษำทั่วไป  •  ดว้ยเหตุ
ท่ีควำมรูท้ำงวิทยำศำสตร์เจริญก้ำวหน้ำได้ด้วยกำรค้นคว้ำท่ีมีลักษณะเฉพำะของกำรค้นคว้ำแบบ
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วิทยำศำสตรช์ั้นสูง มหำวิทยำลัยและวิทยำลัยคำทอลิกจึงควรจะใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษกับสถำบันท่ีมี
จดุมุ่งหมำยเบือ้งตน้ในกำรพฒันำกำรคน้ควำ้วิจยัทำงวิทยำศำสตร ์ •  
 

สภำสงัคำยนำฯ ขอเสนออย่ำงจริงใจใหม้ีกำรก่อตัง้วิทยำลัยและมหำวิทยำลยัคำทอลิกในส่วนต่ำงๆ 
ของโลก ทัง้นี ้ขอใหว้ิทยำลยัและมหำวิทยำลัยเหล่ำนีม้ีควำมโดดเด่นไม่ใช่ดว้ยปริมำณ แต่ดว้ยควำมมุ่งมั่น
ในกำรติดตำมแสวงหำควำมรู ้ •  วิทยำลัยและมหำวิทยำลัยเหล่ำนีจ้ะตอ้งพรอ้มท่ีจะเปิดรบันักศึกษำท่ีมี
ศกัยภำพ ถึงแมว้่ำนกัศึกษำเหล่ำนีอ้ำจจะขำดแคลนทุนทรพัย ์โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนกัศึกษำจำกประเทศท่ี
เกิดขึน้ใหม่ๆ  •  

 
ดว้ยเหตท่ีุชะตำกรรมของสงัคมและของพระศำสนจกัรเองเกี่ยวพันใกลช้ิดกับควำมกำ้วหนำ้ของคน

หนุ่มสำวท่ีมุ่งมั่นศึกษำในระดับอุดมศึกษำ (33) บรรดำผู้อภิบำลแห่งพระศำสนจักรจ ำเป็นจะต้องทุ่มเท
พละก ำลงัในกำรเอำใจใส่ดแูลไม่แต่เฉพำะชีวิตวิญญำณของนกัศึกษำในมหำวิทยำลัยคำทอลิกเท่ำนัน้ แต่
ยังตอ้งมีใจรอ้นรนในกำรหล่อหลอมทำงด้ำนวิญญำณใหแ้ก่ลูกๆ ของพระศำสนจักรทุกคน หลังจำกกำร
ปรกึษำหำรือระหว่ำงพระสังฆรำชแลว้ บรรดำผูอ้ภิบำลตอ้งดแูลจดักำรใหม้ีสมำคมหรือศนูยก์ลำงตำมแบบ
ฉบับของคำทอลิก แมก้ระทั่งในมหำวิทยำลัยท่ีไม่ใช่คำทอลิก โดยมีพระสงฆ ์นกับวช หรือฆรำวำสท่ีไดร้บั
กำรคัดเลือกและเตรียมตัวอย่ำงรอบคอบท ำหน้ำท่ีดูแลให้ควำมช่วยเหลือทำงวิญญำณและกำรเติบโต
กำ้วหนำ้ทำงสติปัญญำแก่นักศึกษำอย่ำงต่อเน่ือง  •  ไม่ว่ำบรรดำเยำวชนจะศึกษำอยู่ในมหำวิทยำลัย
คำทอลิกหรือไม่ก็ตำม เยำวชนท่ีมีควำมสำมำรถสูงกว่ำและเหมำะท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรสอนหรือกำร
คน้ควำ้วิจยัควรจะไดร้บัควำมช่วยเหลือและกำรส่งเสริมใหย้ึดอำชีพครูอำจำรยต่์อไป  •  
 

11.  คณะต่ำงๆทำงด้ำนศำสนศำสตร์ 
 

พระศำสนจกัรคำดหวงัสงูในควำมกระตือรือรน้และควำมอตุสำหะของคณะต่ำงๆ ท่ีสอนทำงดำ้น 
ศำสนศำสตร์(34)  •  เพรำะส ำหรบัคณะเหล่ำนีแ้ลว้ พระศำสนจกัรมอบหมำยภำระรบัผิดชอบอนัใหญ่หลวง
ในกำรเตรียมนกัศึกษำของพระศำสนจกัรเอง ไม่ใช่แต่เฉพำะเพื่อเป็นพระสงฆเ์ท่ำนัน้ แต่โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
เพื่อรบัต ำแหน่งหนำ้ท่ีสอนสำระควำมรูร้ะดับสูงกว่ำเกี่ยวกับพระศำสนจักรเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำคน้ควำ้
ดว้ยตัวเองของนกัศึกษำหรือท ำงำนธรรมฑูตในระดับวิชำกำรขั้นสงูท่ีเขม้ขน้ซึ่งตอ้งใชส้ติปัญญำเป็นอย่ำง
มำก  •  ในท ำนองเดียวกัน คณะเหล่ำนีม้ีบทบำทในกำรคน้ควำ้เจำะลึกลงในแง่มมุต่ำงๆ ของศำสนศำสตร์
เพื่อใหเ้กิดควำมเขำ้ใจลึกซึง้มำกขึน้ถึงกำรเผยแสดงอนัศักด์ิสิทธิ์ เพื่อมรดกทำงปัญญำญำณแบบคริสตท่ี์
สืบทอดต่อกันมำจำกบรรพชนได้มีกำรพัฒนำอย่ำงเต็มท่ี เพื่อส่งเสริมกำรเสวนำระหว่ำงพี่นอ้งของเรำท่ี



 11 

แตกแยกไป และกำรเสวนำกบัผูท่ี้ไม่ใช่คริสตชน และเพื่อตอบค ำถำมต่ำงๆ ท่ีเกิดขึน้จำกกำรพฒันำหลกัค ำ
สอน(35)  •  
 

ดังนั้น คณะต่ำงๆอันเกี่ยวข้องกับพระศำสนจักรควรจะทบทวนกฎบัญญัติของตนเพื่อใหส้ำมำรถ
เผยแพรศ่ำสนศำสตรแ์ละควำมรูท่ี้เกี่ยวขอ้งเชื่อมโยงกนัไดดี้ยิ่งขึน้ โดยน ำวิธีกำรและเครื่องมือท่ีทันสมัยมำ
ใชเ้พื่อชีน้  ำใหน้กัศึกษำของตนท ำกำรคน้ควำ้เจำะลึกยิ่งขึน้  •  
 

12.  กำรประสำนงำนทีพึ่งส่งเสริมด้ำนวิชำกำร 
 

ควำมร่วมมือกันนับเป็นวำระแห่งยุคสมัย  •  นับวันควำมร่วมมือกันก็จะเพิ่มพูนมำกขึน้เพื่อ
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรในระดับสังฆมณฑล ระดับประเทศ และระหว่ำงประเทศ  •  เน่ืองจำกควำม
รว่มมือกันในทุกระดับนับเป็นส่ิงจ ำเป็นต่องำนวิชำกำร จึงควรใชเ้ครื่องมือทุกอย่ำงเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดกำร
รว่มมือกันอย่ำงเหมำะสมในระหว่ำงโรงเรียนคำทอลิกดว้ยกัน และระหว่ำงโรงเรียนคำทอลิกกับโรงเรียน
อื่นๆ เพรำะกำรพฒันำควำมรว่มมือดงักล่ำวจะก่อใหเ้กิดคุณประโยชนอ์ันพึงประสงคแ์ก่มนุษยชำติทัง้มวล  
•  ดว้ยควำมพยำยำมในกำรประสำนงำนและกำรรว่มมือกนัท่ีเพิ่มมำกขึน้ ผลจะบงัเกิดเพิ่มพนูขึน้ในแวดวง
กำรศึกษำต่ำงๆ  •  ดังนั้น ขอใหค้ณะต่ำงๆ ของทกุมหำวิทยำลัยด ำเนินงำนร่วมกนัเพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำย
อันนี ้ตรำบเท่ำท่ีเป้ำหมำยจะเอือ้อ ำนวย  •  นอกจำกนีแ้ล้ว ขอให้มหำวิทยำลัยต่ำงๆ พยำยำมท ำงำน
ร่วมกันด้วยกำรส่งเสริมให้มีกำรจัดกำรประชุมนำนำชำติ ด้วยกำรร่วมกันค้นคว้ำและแบ่งปันทำง
วิทยำศำสตร ์ดว้ยกำรเผยแพร่งำนวิจยัระหว่ำงกนั และดว้ยกำรแลกเปลี่ยนอำจำรยเ์ป็นครัง้ครำว และดว้ย
กำรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆ ท่ีจะน ำไปสู่ควำมช่วยเหลือซึ่งกนัและกนัเพิ่มมำกขึน้  •  
 

ข้อสรุป 
 

สภำสังคำยนำฯ ขอออ้นวอนอย่ำงจริงใจต่อเยำวชนใหต้ระหนักถึงควำมส ำคัญของงำนกำรศึกษำ 
และเตรียมตัวพรอ้มท่ีจะรบัหนำ้ท่ีทำงกำรศึกษำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในท่ีท่ีขำดแคลนครูซึ่งอำจจะยังผลให้
กำรใหก้ำรศึกษำอบรมแก่เยำวชนตกอยู่ในภำวะอนัตรำยอย่ำงยิ่ง  •  ในขณะท่ีสภำสังคำยนำฯ ซำบซึง้ใจ
ในกำรอุทิศตนของบรรดำพระสงฆ ์นกับวชชำยหญิง และฆรำวำสในกำรแพร่ธรรมดว้ยกำรท ำงำนท่ีสูงส่ง
ทำงด้ำนกำรศึกษำในโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำทุกประเภทและทุกระดับ สภำสังคำยนำฯ ก็ยังขอ
กระตุน้เตือนบรรดำพระสงฆ ์นกับวชชำยหญิง และฆรำวำสทุกท่ำนใหม้ีควำมมำนะอตุสำหะในกำรท ำงำน
ท่ีไดร้บัมอบหมำย และในกำรเติมเต็มนักเรียนใหเ้ป่ียมดว้ยจิตตำรมณ์ของพระคริสต์ ในกำรบำกบั่นเพื่อ
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ควำมเป็นเลิศ ในวิธีกำรจดักำรเรียนกำรสอน และมุ่งมั่นในกำรคน้ควำ้แสวงหำควำมรู ้จนกระทั่งว่ำพวกเขำ
ไม่เพียงแต่จะผลกัดันใหเ้กิดกำรฟ้ืนฟูพระศำสนจกัรจำกภำยในเท่ำนั้น แต่ยังช่วยท ำนุบ ำรุงและเสริมสรำ้ง
คณุค่ำของพระศำสนจกัรต่อโลกในทกุวนันี ้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในโลกแห่งเชำวนปั์ญญำอีกดว้ย  •  
 
 
กรุงโรม – พระวหิำรนักบุญเปโตร 
28 ตุลำคม 1965 
เรำ – เปำโล สงัฆรำชแห่งพระศำสนจักรคำทอลิก 
 
 
 
 

NOTES 

(1) Among many documents illustrating the importance of education confer above all apostolic letter of Benedict XV, 

Communes Litteras, April 10, 1919: A.A.S. 11 (1919) p. 172. Pius XI's apostolic encyclical, Divini Illius Magistri, 
Dec. 31, 1929: A.A.S. 22 (1930) pp. 49-86. Pius XII's allocution to the youths of Italian Catholic Action, April 20, 

1946: Discourses and Radio Messages, vol. 8, pp. 53-57. Allocution to fathers of French families, Sept. 18, 1951: 

Discourses and Radio Messages, vol. 13, pp. 241-245. John XXIII's 30th anniversary message on the publication of 

the encyclical letter, Divini Illius Magistri, Dec. 30, 1959: A.A.S. 52 (1960) pp. 57-S9. Paul VI's allocution to 
members of Federated Institutes Dependent on Ecclesiastic Authority, Dec. 30, 1963: Encyclicals and Discourses of 

His Holiness Paul VI, Rome, 1964, pp. 601-603. Above all are to be consulted the Acts and Documents of the 

Second Vatican Council appearing in the first series of the ante-preparatrory phase. vol. 3. pp. 363-364; 370-371; 

373-374. 

(2) Cf. John XXIII's encyclical letter Mater et Magistra, May 15, 1961: A.A.S. 53 (1961) pp. 413-415; 417-424; 

Encyclical letter, Pacem in Terris, April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 278 ff. 

(3) Declaration on the Rights of Man of Dec. 10, 1948, adopted by the General Assembly of the United Nations, and also 

cf. the Declaration of the Rights of Children of Nov. 20 1959; additional protocol to the Convention Safeguarding the 
Rights of Men and Fundamental Liberties, Paris, March 20, 1952; regarding that universal profession of the character 

of human laws cf. apostolic letter Pacem in Terris, of John XXIII of April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 295 ff. 

(4) Cf. John XXIII's encyclical letter, Mater et Magistra, May 15, 1961: A.A.S. 53 (1961) p. 402. Cf. Second Vatican 

Council's Dogmatic Constitution on the Church, no. 17: A.A.S. 57 (1965) p. 21, and schema on the Pastoral 

Constitution on the Church in the Modern World, 1965. 

(5) Pius XII's radio message of Dec. 24, 1942: A.A.S. 35 (1943) pp. 12-19, and John XXIII's encyclical letter, Pacem in 

Terris April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 259 ff. Also cf. declaration cited on the rights of man in footnote 3. 

(6) Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, Dec. 31, 1929: A.A.S. 22 (1930) p. 50 ff. 

(7) Cf. John XXIII's encyclical letter, Mater et Magistra, May 15 1961: A.A.S. 53 (1961) p. 441 ff. 

(8) Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1, p. 83.  

(9) Cf. Second Vatican Council's Dogmatic Constitution on the Church, no. 36: A.A.S. 57 (1965) p. 41 ff. 

(10) Cf. Second Vatican Council's schema on the Decree on the Lay Apostolate (1965), no. 12. 
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(11) Cf. Pius XI's encyclical letter Divini Illius Magistri, 1, p. 59 ff., encyclical letter Mit Brennender Sorge, March 14, 
1937: A.A.S. 29; Pius XII's allocution to the first national congress of the Italian Catholic Teachers' Association, 

Sept. 8, 1946: Discourses and Radio Messages, vol. 8, p. 218. 

(12) Cf. Second Vatican Council's Dogmatic Constitution on the Church, nos. 11 and 35: A.A.S. 57 (1965) pp. 16, 40 ff.  

(13) Cf. Pius XI's encyclical letter Divini Illius Magistri, 1, p. 63 ff. Pius XII's radio message of June 1, 1941: A.A.S. 33 
(1941) p. 200; allocution to the first national congress of the Association of Italian Catholic Teachers, Sept 8, 1946: 

Discourses and Radio Messages, vol. 8, 1946: Discourses and Radio Messages, vol. 8 p. 218. Regarding the principle 

of subsidiarity, cf. John XXIII's encyclical letter, Pacem in Terris, April 11, 1963: A.A.S. 55 (1963) p. 294. 

(14) Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1 pp. 53 ff. and 56 ff.; Encyclical letter, Non Abbiamo Bisogno 
June 29, 1931: A.A.S. 23 (1931) p. 311 ff. Pius XII's letter from Secretariat of State to 28th Italian Social Week, 

Sept. 20, 1955; L'Osservatore Romano, Sept. 29, 1955.  

(15) The Church praises those local, national and international civic authorities who, conscious of the urgent necessity in 

these times, expend all their energy so that all peoples may benefit from more education and human culture. Cf. Paul 

VI's allocution to the United Nations General Assembly, Oct. 4, 1965: L'Osservatore Romano, Oct. 6, 1965. 

(16) Cf. Pius XI's motu proprio. Orbem Catholicum, June 29 1923: A.A.S. 15 (1923) pp. 327-329; decree, Provide Sane, 

Jan. 12, 1935: A.A.S. 27 (1935) pp. 145-152. Second Vatican Council's Decree on Bishops and Pastoral Duties, nos. 

13 and 14. 

(17) Cf. Second Vatican Council's Constitution on the Sacred Liturgy, no. 14: A.A.S. 56 (1964) p. 104.  

(18) Cf. Second Vatican Council's Decree on Communications Media, nos. 13 and 14: A.A.S. 56 (1964) p. 149 ff. 

(19) Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1, p. 76; Pius XII's allocution to Bavarian Association of 

Catholic Teachers, Dec. 31, 1956: Discourses and Radio Messages, vol. 18, p. 746. 

(20) Cf. Provincial Council of Cincinnati III, a. 1861: Collatio Lacensis, III, col. 1240, c/d; Pius XI's encyclical letter, 

Divini Illius Magistri, 1, pp. 60, 63 ff. 

(21) Cf. Pius XI's encyclical letter, Divini Illius Magistri, 1, p. 63; encyclical letter, Non Abbiamo Misogno, June 29, 

1931: A.A.S. 23 (1931) p. 305, Pius XII's letter from the Secretary of State to the 28th Italian Social Week, Sept. 20, 
1955: L'Osservatore Romano, Sept. 29, 1955. Paul VI's allocution to the Association of Italian Christian Workers, 

Oct. 6, 1963: Encyclicals and Discourses of Paul VI, vol. 1, Rome, 1964, p. 230. 

(22) Cf. John XXIII's message on the 30th anniversary of the encyclical letter, Divini Illius Magistri, Dec. 30, 1959: 

A.A.S. 52 (1960) p. 57. 

(23) The Church considers it as apostolic action of great worth also when Catholic teachers and associates work in these 

schools. Cf. Second Vatican Council's schema of the Decree on the Lay Apostolate (1965), nos. 12 and 16. 

(24) Cf. Second Vatican Council's schema on the Declaration on Religious Liberty (1965), no. 5. 

(25) Cf. Provincial Council of Westminster I, a. 1852: Collatio Lacensis III, col. 1334, a/b; Pius XI's encyclical letter, 
Divini Illius Magistri, 1, p. 77 ff.; Pius XII's allocution to the Bavarian Association of Catholic Teachers, Dec. 31, 
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