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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม ใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 2) ศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีในการบริการทาง
วิชาการและบทบาทดานอ่ืนๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนบุคลากร
จากหนวยงานของสภาฯ จํานวน 140 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช
คาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับและขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  

ผลการวิจัยพบวา 
1. บุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย

เห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม คิดเปนรอยละ 96.99 
2. ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการศึกษากับวัตถุประสงคในการจัดต้ัง

วิทยาลัยอยูในระดับมากท่ีสุด  
3. ความสอดคลองระหวางเปาหมายของวิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดต้ังวิทยาลัยอยู

ในระดับมากท่ีสุด  
4. นโยบายดานการเรียนการสอนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรเรงฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) 
การสอนศาสนา (Religious teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)  

5. นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัย
เกี่ยวกับความเช่ือมโยงระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
(Inculturation) ซ่ึงมีประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี 
ดนตรี และศิลปะทางศาสนา 

6. นโยบายดานการบริการสังคม บุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาใหความสําคัญเร่ืองการอยูรวมกับสังคมรวมกับชุมชน
ทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ 
คําสําคัญ :  1) ความคาดหวงั  2) สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  

3) วิทยาลัยแสงธรรม 4) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
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ABSTRACT 
 

This research had these objectives as follows 1) To study the expectation level from the 
organization of the Catholic Bishops’ Conference of Thailand for the roles of Saengtham College 
as specialized higher educational institute 2) To study the suggestion on the roles of academic 
services and other roles of Saengtham College. The informants were 140 staffs of organization of 
the Catholic Bishops’ Conference. The data collection tool was the questionnaire. The frequency, 
percentage, mean and standard deviation were used for data analysis. Ranking and qualitative 
information were analyzed by content analysis.    
  

The research results were found that  
1. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand agreed 

with the objectives, goals and policies of Saengtham College as 96.99%  
2. The consistency of objectives between the education and College establishment was 

in highest level.  
3. The consistency between College’s goal and College establishment’s objective was 

in highest level.  
4. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand expressed 

about the policy of education that should be rush to train with the principles and skills of practice 
in position of religious leader such as the duties of sanctifying, religious teaching and community 
ruling etc.  

5. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand expressed 
about the policy of academic research that should be emphasized the connection between Thai 
culture and Christian doctrine’s inculturation such as theology, rituals, sacraments, tradition, 
music and religious arts.   

6. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand expressed 
about the policy of social services that should be focused on the concomitance in community and 
country along the reservation, development and solving the problems of environment, national art 
and culture.     
 

KEYWORDS: 1) The Expectation  2) The Catholic Bishops’ Conference of Thailand  
3) Saengtham College 4) Specialized Higher Educational Institute 
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การจัดการศึกษาไมวาระดับใดก็ตาม ยอมคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ วิทยาลัยแสง
ธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อฝกฝนอบรมผูเตรียมตัว
เปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร จึงตระหนักถึงการทําวิจัยเชิงสํารวจความคาดหวังจาก
หนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  เพื่อ  

1) ศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  

2) ศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอบทบาทหนาท่ีในการบริการทางวิชาการและบทบาทดาน
อ่ืนๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม 
 ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัย 
แสงธรรม ท่ีชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา  2552 
 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม เพื่อรับใชคริสตศาสนจักรคาทอลิกภายใตการนําของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 
 

คณะผูวจิัย 
พฤษภาคม  2553 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
วิทยาลัยแสงธรรม  เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของ

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ท่ีตอบสนองขอเรียกรองจากสภา
สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 1962 -1965) ท่ีกําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาให
มีการจัดต้ังสถานอบรมบาทหลวงข้ึนในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ ชนชาติท่ีแตกตาง
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมและความตองการพิเศษของสังคม เพื่อใหการอบรมบาทหลวง 
มีความถูกตองเหมาะสมกับกลุมคริสตชนในทองถ่ินตางๆ ท่ีสุด “วิทยาลัยแสงธรรม” ไดถือกําเนิด
ข้ึนและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันท่ี 19 เมษายน 
พ.ศ. 2519  และใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา    
และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวงในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (Cannon 
Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา  เพื่อความ
พรอมสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ซ่ึงมีภารกิจในการประกอบพิธีกรรม การประกาศ
สอนพระวาจาของพระเจา และการปกครองดูแลชุมชน (Presbyterotum Ordinem, 1966: 4-6)  

จากบริบทขางตน จึงเห็นไดวาแมวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนวิชา
ปรัชญาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยตามท่ีสมาคมปรัชญาและศาสนาได
รวบรวมขอมูลไว  แตเนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังท่ี ปรีชา   
ชางขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 
2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย) 
เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 

ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากธรรมชาติของสถาบันจึงวิเคราะหไดวาวิทยาลัยแสงธรรมตองมีการ
ดําเนินงานภายใตแนวทางของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
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(ทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และตามเจตนารมณของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ควบคูกันไป  

การดําเนินงานตามแนวทางของท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย ยอมดําเนิน
ตามพระราชบัญญัติ ประกาศกระทรวงและแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ท่ีมีใหแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาแกสถาบันอยางชัดเจน เปนลายลักษณ
อักษร 

อยางไรก็ตาม เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของ
คริสตศาสนจักร  ข้ึนตรงกับสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ซ่ึงประกอบ
ไปดวยหนวยงานและองคกรตางๆ  จึงจําเปนตองทบทวน ศึกษาวิเคราะหความคาดหวังจาก
หนวยงานตางๆ ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกในประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  เพื่อสงเสริมและรวมมือกันดําเนินงานตาม
เจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน 

คาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทาง 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีในการบริการทางวิชาการและบทบาทดาน
อ่ืนๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตดานเน้ือหา 

ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงคการผลิต
บัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค พันธกิจ ขอมูลเหลานี้นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 

ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เปนหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
  

วิธีดําเนินการวิจัย 
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงคการ

ผลิตบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค พันธกิจเพื่อกําหนดนํามาสรางเปนประเด็นสอบถาม
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เร่ืองความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอ
บทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 

2. นําขอมูลศึกษาไดมาสรางเปนประเด็นสอบถามเพ่ือกําหนดเปนหัวขอในแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 

3. สงแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนใหกับหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน 
คาทอลิกแหงประเทศไทย 

4. วิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม สรุป อภิปรายผลและนําเสนอผลการวิจัย 
 

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยน้ี 
1. ไดทราบระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน 

คาทอลิกตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
2. ไดแนวทางการปรับปรุงบทบาทหนาท่ีในการบริการทางวิชาการและบทบาทดานอ่ืนๆ 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 
3. ไดขอมูลเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานการทําแผนกลยุทธสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม  
4. ขอมูลท่ีไดเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณของวิทยาลัย

แสงธรรม 
 

 



 
 

งานวิจัยเร่ืองความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางศึกษา
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ แบงออกตามลําดังดังนี้ 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม 
1)  หลักการ 
2)  แนวทาง 
3)  ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและเปาหมาย 
4)  คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณวิทยาลัยแสงธรรม 

ตอนท่ี 2 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
1)  หลักการ ระบบและโครงสราง 
2)  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 

ตอนท่ี 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม 
แมวาวิทยาลัยแสงธรรม มีสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งในประเทศไทย  

การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
กลาวคือ การเปนสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  ดังนั้น ใน
เร่ืองสาระสําคัญของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักร
เปนแนวทางการจัดการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน  

ในเร่ืองน้ี วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2552: 19 – 31) อธิบายวาวิทยาลัยแสงธรรม เปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของสภาประมุขแหงบาทหลวง
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โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ท่ีตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 21 (ค.ศ. 1962 
-1965) ท่ีกําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาใหมีการจัดต้ังสถานอบรม บาทหลวงขึน้
ในแตละประเทศ  สอดคลองกับ  แผนกพัฒนาคุณภาพ (2552: ) ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2552 วิทยาลัยแสงธรรม  กลาววา “เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันท่ี 
2 ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวงคาทอลิกข้ึนในแตละประเทศ  สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญข้ึนท่ี เลขท่ี 20 หมู 6 ถ.เพชรเกษม 
ต. ทาขาม  อ.สามพราน จ. นครปฐม โดยใชช่ือวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR 
SEMINARY)” ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 
พรอมท้ังการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา”  

สอดคลองกับ ปรีชา  ชางขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรม
เปน “Seminary” (สามเณราลัย) เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสต
ศาสนจักร ดังนั้นการเรียนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีอัตลักษณท่ีตางจากการจัด
การศึกษาวิชาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะศึกษาอัตลักษณการเรียน
วิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะท่ีเปนการเรียนวิชาปรัชญา ท่ีมีเปาหมายเฉพาะ คือ การ
เตรียมความพรอมสูการศึกษาเทววิทยา สูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดังท่ี
คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ไดนําเสนอวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับ
สถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายศาสนาดวยกัน คือ  
มีจุดประสงคเพ่ือสรางนักบวชท่ีสามารถบริหารองคการและเผยแผศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 
2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา ภายใตการควบคุมดูแลของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราช)”  (คณะผูตรวจประเมิน, 
2551: 19) 

 
 

                                                 
1 สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาคร้ังลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายก
ทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษา
และสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทันยุคสมัย
ปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
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1. หลักการ  
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยดังท่ีคณะผู 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุงผลิตบัณฑิต
ใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติท่ีเปยมดวยคุณธรรม 
จริยธรรม และศักยภาพท่ีจะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการชี้นําและ
พัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน“สามเณราลัย”  
(Seminary) ดังท่ี ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)
กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐาน
ของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและเจตนารมณ
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมายคริสต 
ศาสนจักร2   

นอกจากน้ัน ในฐานะท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
มาตรา 6 ท่ีวา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา 
1. การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสต 

ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย   และ 
2. การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย   

 
 

                                                 
2 รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก   
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2. แนวทาง  
จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม จึง

สรุปท่ีมาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงท่ีมาสองแหลง เปนพื้นฐานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของ
สถาบัน กลาวคือ (วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ, 2551: 33 – 36) 

2.1 แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการเปน

บาทหลวง  (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร  
โดยเฉพาะ เอกสารท่ีบันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมท้ังเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ในเร่ืองการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง  โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo Vobis” 
(1992)  ท่ีเนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล”  (John Paul II, 1992: 57) เปนตน 

นอกจากนั้น  ในฐานะท่ีวิทยาลัยแสงธรรม จัดต้ังโดยสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงในคริสต
ศาสนจักร ประเทศไทย  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน 
คาทอลิกแหงประเทศไทยที่มอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการประชุม
สามัญ/วิสามัญของสภาฯ รวมท้ังการใหความรวมมือและรองรับการดําเนินงานของสภาประมุขฯ 
ผานทางหนวยงานของสภาฯ ในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณท่ีเหมาะสม 

2.2 แนวทางจากสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
ตามท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดต้ัง

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเปนสวนหนึ่งของวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย  (วุฒิชัย, 2551) 

 

3. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบาย 
จากการศึกษาวิเคราะหคุณลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง ในการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 
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จึงมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย ตามท่ีระบุไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

ก. ปรัชญา 
แสงธรรม นําปญหา และชีวติ 

ข. วิสัยทัศน 
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูท่ีใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ

จรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
ค. พันธกิจ 

1) จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก 
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียน 

การสอน 
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 

ง. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความสามารถดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เพื่อ

นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม 
2) ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรู ความสามารถใหแกองคกรและ

สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร 
3) เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแก

บรรดาคริสตชน เพื่อเปนพลเมืองท่ีดีของประเทศ 
4) เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อกอใหเกิดความรู  ความเขาใจท่ีถูกตองถองแทและลึกซ้ึง  รวมทั้งนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

จ. เปาหมาย 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสต

ศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงหนาท่ี 

2) เพ่ือเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม 
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ฉ. นโยบายการจัดการศึกษา 
1) นโยบายดานการเรียนการสอน 

1.1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาท่ี
เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 

1.2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีใน
ฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา 
(Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) 

1.3) ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา 
อารมณ อันเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับ
พระเจา และท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา 

1.4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารย ผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

2) นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 
2.1) ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเช่ือมโยง 

ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซ่ึงมีประเด็น
ตางๆ อาทิเชน เทววิทยา  พิธีกรรม  ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา 

2.2) ใหความสนใจท่ีจะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมท่ี
พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

2.3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 
3) นโยบายดานการบริการแกสังคม 

3.1) ดานวิชาการ 
เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ

ขอความเช่ือ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในคริสตศาสนจักร 
และในสังคม ฯลฯ 

3.2) ดานการอยูรวมกับสังคม 
รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือ

แกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ 
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4. คุณลักษณะบัณฑิต ตามอัตลักษณวิทยาลัยแสงธรรม  
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซ่ึงมีลักษณะเปน

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง  วิทยาลัยแสงธรรมจึงนําแนวทางจากกระทรวงศึกษาธิการ ผานทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางจากคริสตศาสนจักร ในเร่ืองการจัดการศึกษา
อบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร ดังท่ีนําเสนอขางตน โดยเฉพาะในเร่ืองกระบวนการผลิตบัณฑิตท่ี
พึงประสงคตามอัตลักษณของสถาบัน  ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะในการดําเนินการของสถาบัน 
(Institutional Autonomy) เพ่ือใหเกิดคุณภาพภายใน (Internal Quality) อยางเต็มท่ี โดยมีเปาหมาย
เพื่อจัดการศึกษาอบรมนักศึกษา (ผูรับการอบรม) สูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
คาทอลิกในประเทศไทย   ใหเปนผูท่ีเพียบพรอมดวยความรู ความสามารถในทุกๆดาน เพื่อรับใช
คริสตศาสนจักร สังคม ประเทศชาติ ใหม่ันคงและเจริญกาวหนาบนพื้นฐานของหลักคําสอน 
(ธรรมะ) ขององคพระเยซูคริสตเจา และคริสตศาสนจักร บนพื้นฐานของหลักการ ระบบและมิติ
ของการศึกษาอบรม ดังท่ีนําเสนอขางตน ซ่ึงมีการนําเสนอในเอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา (2552)  กลาวถึงอัตลักษณนักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคและบทบาทของนักศึกษาเพื่อการบรรลุถึงการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน ดังนี้  
(สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา, 2552) 

4.1 อัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
นักศึกษาไดรับการพัฒนาตนแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อใหเปนบุคคลท่ี

เพียบพรอมดวยความรูความสามารถทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถเติบโตข้ึนเปนผูนํา
ทางศาสนา และเปนผูท่ีรูจักอุทิสตน เสียสละ เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขของปวงชน 

ดังนั้น นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ตองเปนผูท่ีเต็มเปยมไปดวยความรูทางวิชาการ 
คุณธรรม และจริยธรรมเปนผูท่ีมีความสามารถถายทอดความรู ความสามารถท่ีไดมาจากการศึกษา
อบรม ท้ังทางดานฝายโลกและฝายธรรมะ โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบอยางของตนใหกับผูอ่ืน เพื่อให
สอดคลองกับปรัชญาท่ีวา แสงธรรมนําปญญาและชีวิต 

4.2 คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพงึประสงคของวิทยาลัยแสงธรรม 
1) เปนผูท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม 
2) เปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการเปนผูนําทางดานศาสนา และดานจิตใจ 
3) มุงบําเพ็ญตนเพ่ือประโยชนสุขใหแกสังคมตามหลักธรรมของศาสนา 
4) ชวยสังคมมิใหหมกมุนในวัตถุนิยม บริโภคนิยม และแมแตปจเจกนิยม 
5) เปนผูท่ีมุงรับใชสังคมเพื่อสรางคนใหมีความสุข มีคุณคา และศักดิ์ศรีในการ

เปนคนและเปนบุตรของพระเจา 
6) สรางคุณภาพชีวิตใหแกครอบครัวตนเอง 
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7) ถายทอดคุณคาของชีวิต 
8) นําหลักพระธรรมคําสอนของศาสนามาดําเนินชีวิตใหบรรลุความสุขอยาง

แทจริง 
9) เนนคุณคาการเสียสละอุทิศตนตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจาผูยอมพลี

พระชนม เพื่อความรอดพนของมวลมนุษย 
10)  มีความรับผิดชอบ จิตใจโอบออมอารี มีน้ําใจ รูจักเลือกและตัดสินใจได

อยางถูกตอง เท่ียงตรง มีความม่ันคงในจิตใจ รูจักแกไขสถานการณตางๆ 
ในชีวิตไดอยางดี รูจักวางตัวอยางเหมาะสม สรางสัมพันธกับบุคคลอ่ืนดวย
ความประสานกลมกลืน สามารถรับรูถึงความยากลําบากและปญหาของ
ผูอ่ืน เสวนากับบุคคลอ่ืนอยางสนิทสนม มีความไววางใจและใหความ
รวมมือ  เปนผูท่ีมีศักยภาพที่บรรลุวุฒิภาวะท้ังดานรางกายและจิตใจ 

4.3 บทบาทของนักศึกษาเพ่ือไปสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
การปฏิบัติตามแนวทางการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน นักศึกษาพึง

ปฏิบัติตนดังนี้ 
1) แตงกายถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย ถูกกาลเทศะ สะอาดและดูสบายตา 
2) ตรงตอเวลา มีวินัยในตนเอง เชน เขาเรียนตรงเวลา เลิกช้ันเรียนพรอม

อาจารย สงงานท่ีไดรับมอบหมายในเวลาท่ีกําหนด 
3) ซ่ือสัตย จริงใจ เชน มีคําพูดและการกระทําท่ีสอดคลองกัน ทํางานท่ีอาจารย

มอบหมายดวยตนเอง ยอมรับคําผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
4) ขยันหม่ันเพียร เชน มีความกระตือรือรนตอการเรียน ไมทอแทในการ

ทํางาน พยายามคนหาความรูอยางเอาจริงเอาจัง 
5) รับผิดชอบ มุงม่ันในการทํางาน ใชเวลาอยางมีคุณคา ปฏิบัติงานใหครบถวน 

มีวิธีการทํางานไปสูเปาหมาย มีการวางแผนอยางเหมาะสมทันเวลา วางแผน
อยางมีระเบียบ  ปฏิบัติงานตามแผนอยางรอบคอบ  ครบถวน  มีการ
ประเมินผล 

6) ประหยัดและออม โดยการชวยรักษาสาธารณสมบัติของวิทยาลัย ไมแตง
กายเกินฐานะนักศึกษา รูจักเก็บเงินไมฟุมเฟอย 

7) สามัคคีในการทํางานเปนกลุม เอ้ือเฟอเผ่ือแผ ชวยเหลือหวงใยเพื่อนๆ ไมดู
ดาย แนะนําเพื่อนใหเกิดสุข เปนกันเอง จริงใจ มีผลงานรวมกัน 

8) มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดีงาม ยกมือไหวทักทายอาจารย ไมพูดคุยในขณะ
อาจารยสอน เขาหองเรียนกอนอาจารย 
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9) อดทนเม่ือเกิดอุปสรรค ปฏิบัติงานจนส้ินสุด ไมท้ิงงานกลางคัน ควบคุม
อารมณได ไมโกรธงาย อดทน อดกล้ันตอการยั่วยุ การวิจารณและการ
ตําหนิ 

10) มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิเคราะห เปดรับขอมูลขาวสาร
ตางๆ มีความคิดเปนของตนเอง รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เชื่อและ
ยอมรับในส่ิงท่ีสามารถอธิบายไดพรอมท้ังกลาคิด กลาเสนอแนวความรู
ใหม และพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผู อ่ืนโดยยอมรับการทบทวน
ปรับเปล่ียนความคิดไปในทางท่ีถูกตองและทันตอการเปล่ียนแปลงของโลก 

สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายของฝายกิจการนักศึกษา 
ท่ีเปนกําหนดทิศทางการดําเนินงานการผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน ดังนี้  (สํานักงาน
กิจการนักศึกษา, 2552) 

1) วิสัยทัศน 
ฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม มุงเสริมสรางศักยภาพบัณฑิตสูความ

เปนเลิศแหงความเปนมนุษยในดานคุณธรรม  ความรู  และการอุทิศตนเพื่อสวนรวม  
2) พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาอบรมท่ีเสริมสรางคุณธรรม  ความรู  โดยใหผูเรียนมีความสุข 
2. สงเสริมบรรยากาศการเสวนาระหวางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี

ทองถ่ิน  
3. เช่ือมโยงความรูกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดทักษะสูการปฏิบัติ

จริงในชีวิต 
4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อสรางสังคมแหงความรักและสันติ  

3) เปาประสงค 
1. นักศึกษาเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา อารมณและ

รางกาย 
2. นักศึกษามีการพัฒนาเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยอาศัยการไตรตรองอยาง

สมํ่าเสมอ 
3. นักศึกษามีความรับผิด ชอบทํางานรวมกับผูอ่ืนได  เสียสละและอุทิศตนเพ่ือ

สวนรวม 
4) นโยบาย 

1. พัฒนานักศึกษาดานภาวะผูนํา การสรางทีมงาน และเปนผูนําทางดาน
วิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ 



 

 13 

2. สนับสนุน และสงเสริมใหนักศึกษารวมมือกับสังคม ชุมชนทองถ่ินในการ
พัฒนาจิตใจ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดวยกระบวนการที่เหมาะสมกับความตองการของทองถ่ิน 

3. สงเสริมใหนักศึกษารวมใจกันทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  คงไวซ่ึง
ความเปนไทย อนุรักษส่ิงแวดลอมและตระหนักถึงสิทธิหนาท่ีในฐานะพลเมืองดี  

4. สงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมกับสถาบันอ่ืน เพื่อสราง
สัมพันธภาพท่ีดีงามระหวางสถาบันการศึกษา  ในการพัฒนาตนเองสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5) คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ของฝายกิจการนกัศึกษา 
1. นักศึกษาทุกคนเปนสมาชิกสังกัดชมรมใดชมรมหน่ึงของสโมสรนักศึกษา 
2. นักศึกษาเปนผูมีความรับผิดชอบสวนรวมตอวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง 
3. นักศึกษาเปนผูมีจิตใจรักบริการสังคมดวยความเสียสละ 
4. นักศึกษาเปนผูท่ีมีบุคลิกภาพของการเปนผูนําท่ีด ี
5. นักศึกษาเปนผูท่ีมีพลานามัยที่สมบูรณ และไมยุงเกีย่วกบัยาเสพติด 

สอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศาสน-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุงคร้ังลาสุด พ.ศ. 2551 ท่ีเปนหลักในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในปจจุบัน เพื่อพัฒนานักศึกษาสูการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงคของสถาบัน ดังนี้ (สภาวิทยาลัย 
แสงธรรม, 2552) 

1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
1. ปรัชญา 

การศึกษาปรัชญาและศาสนา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาสู
ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา  อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทว-
วิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน  

เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ  
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรู ในกระบวนทัศนทาง

ปรัชญาและศาสนา 
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผล

เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพ่ือการศึกษา คนควา วิจัยท่ีลึกซ้ึง
ตอไป  
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2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

2) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา -
คริสตศาสนศึกษา 
1. ปรัชญา 

การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนให
เปนศาสนบริกร  ดานการสอนคริสตศาสนธรรม 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน

และเปนผูนําดาน  จิตวิญญาณและปญญา 
2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสตศาสน-

จักรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอน 
คริสตศาสนธรรม 

2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมา
ปฏิบัติและประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน 

2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

3) ปรัชญาและวตัถุประสงคของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา 
1. ปรัชญา 

การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปน
ผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเช่ือคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาล
และการเผยแผ คริสตศาสนธรรม 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําของคริสตศาสนาท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม 

เปนแบบอยางชีวิต คริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของคริสตศาสนา
ในการอภิบาลศาสนิกชน 

2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซ้ึงทางดานเทว-
วิทยาของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา เสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการ
เสวนา และศาสนสัมพันธ  
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2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 
 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ ทําใหเขาใจวา การจัดการศึกษาอบรมวิทยาลัย
แสงธรรมดําเนินไปอยางมีทิศทาง มีระบบ แนวทางท่ีชัดเจน และการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตาม
บริบทของการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ภายใตการดูแล เอาใจใสจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 

แมการการจัดการศึกษาอบรมของวิทยาลัยแสงธรรมจะคาบเกี่ยวกันระหวางแนวทางของ
คริสตศาสนจักรและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  
แตมีการผสานเปนองครวม ท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการสูการบรรลุถึงการเปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
กลาวคือ การเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรท่ีมีคุณภาพ มีความรู คุณธรรมและอยูรวมกับคน
อ่ืนในสังคมอยางมีความสุข ในบริบทของสังคมไทย 
 

ตอนท่ี 2 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ธีรพล  กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549) ไดสรุปความเปนมาของศาสนา

คริสต นิกายโรมันคาทอลิก3ไววา มีจุดเร่ิมตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของชาวโปรตุเกส4ใน 
ค .ศ .1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ  อัลบูร เคิรก  ผูแทนกษัตริยโปรตุเกสท่ีเขามาเจริญ
สัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุมแรกท่ีมาถึง
ประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม  

ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกร่ีท่ี 155  ทรงกอตั้งสมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือในค.ศ.
1622 นับเปนเหตุการณท่ีมีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง โดย
สมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาท้ังหมด พระสันตะปาปาทรงแตงต้ัง “ผูแทน
พระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ท่ัวโลก ผูแทนพระสันตะปาปาท่ีถูกสง
ตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต มุขนายก ฟรังซัว 
ปลลือ ซ่ึงเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝร่ังเศส ซ่ึงจะตองไปทํางานในประเทศจีนและเวียดนาม 
บรรดามิสชันนารีชาวฝร่ังเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.) ซ่ึงกอตั้ง
ข้ึนในค.ศ.1660 บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17 ทานท่ีออก
เดินทางมาในคร้ังนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง และยังไม
                                                 
3คริสตศาสนาแบงเปนนิกาย (กลุม) สําคัญ ๆ ไดแก   โรมันคาทอลิก    ออรธอดอกซ     และโปรเตสตันต. 
4 มหาอํานาจของยุโรปในสมัยน้ันมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน  ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา. 
5 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1921 – 1923. 
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สามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสตในสอง
ประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ท้ังหมดจึงพักคอยอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาในค.ศ.1662 - 1664 ขณะเดียวกัน 
มีการประชุมเร่ืองการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีท่ีอยุธยา หลังจากประชุมดังกลาว  
พวกทานตกลงจะเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ 
ซ่ึงมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสตศาสนามี
ความเจริญกาวหนาอยางมากในชวงสมัยนี้ สามารถตั้งสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง สราง
โบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนท่ีสนใจและสมัครเขาเปนคริสตชนมากข้ึน จนพระ
สันตะปาปาฯ ทรงกอต้ังและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ในค.ศ.1674 โดยมีมุขนายก ลาโน 
เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาข้ึน ทําใหการประกาศ
ศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชันนารีเขามาทํางานไมมาก ทําใหงานเผยแผคริสต
ศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสองใน ค.ศ.1767 

คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เร่ิมฟนตัวอีกคร้ังในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน หลังจาก
ทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานท่ีดินเพื่อสรางโบสถใหกับมิสชันนารีและคริสตชนท่ีกลับ
เขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคยังทรงตอนรับมิส
ชัน-นารีอยางดี เพราะพระองคตองการเร่ิมติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุนเร่ืองการคา
ขายกับประเทศตางๆ เหมือนกับท่ีเคยเปนมาแตกอน จากน้ีเปนตนมา คริสตศาสนาในสยามคอยๆ 
เจริญเติบโตขึ้น ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากข้ึน ท้ังคริสตชนชาวสยาม
เอง คริสตชนท่ีมีเช้ือสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน การเพ่ิมข้ึนของจํานวน 
คริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยามอันกวางใหญไพศาลท่ี
ยากตอการเดินทาง ในค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยามออกเปน 2 เขตปกครอง คือ 
มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด และทวาย อยูในการปกครอง
ของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซ่ึงหมายถึงประเทศสยามนั้น อยูในการ
ปกครองของมุขนายกปลเลอกัว  

คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเจริญเติบโตข้ึนผานทางบรรดามุขนายก 
บาทหลวง  มิสชันนารี และครูสอนศาสนาท่ีทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติบโตกาวหนามากข้ึน สมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือเห็นวา ถึงเวลาแลวที่จะสถาปนาพระ
ฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นใน ค .ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ไดรับการสถาปนาข้ึน  

ปจจุบันประเทศไทยแบงการปกครองเปน 10 เขตปกครอง (สังฆมณฑล) คือ 1. อัคร- 
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2. สังฆมณฑลราชบุรี 3. สังฆมณฑลจันทบุรี 4. สังฆมณฑลเชียงใหม  
5. สังฆมณฑลนครสวรรค  6. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7. อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง 



 

 17 

8. สังฆมณฑลอุบลราชธานี 9. สังฆมณฑลอุดรธานี 10. สังฆมณฑลนครราชสีมา แตละสังฆมณฑล
มีมุขนายกท่ีไดรับการแตงต้ังจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล และประมุข 
สังฆมณฑลมีอํานาจหนาท่ีในเขตสังฆมณฑลของตน (ข้ึนตรงกับพระสันตะปาปา) และจะรวมกัน
บริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของ “สภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”6  (Catholic Bishops Conference of 
Thailand)   โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูท่ี เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  

 

1. หลักการ ระบบ และโครงสราง 
หลักการและระบบการดําเนินงานของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกมีลักษณะเปนสากล 

ไมจํากัดเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง คริสตศาสนจักรจึงรับเอาศาสนบริกรจากชนทุกชาติท่ีคริสตศาสน-
จักรมีสมาชิกอยู และระบบการบริหารรูปแบบเดียวกันท่ัวโลก ภายใตประมวลกฎหมายของคริสต
ศาสนจักร (Cannon law)7 ฉบับเดียวกันภายใตการรับรองของพระสันตะปาปา8    
                                                 
6ในประเทศไทยสมาชิกสภามุขนายกฯ ประกอบดวยมุขนายกประจําสังฆมณฑลรวมกับตัวแทนพระสันตะปาปา
ประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย). 
7ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและพัฒนาการ
เชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป  โดยประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรมีเปาหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติเพ่ือ
ความสะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพ่ือความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป กลาวคือ สืบเน่ืองจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสน-
จักรทวีจํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน ผูนําของ
คริสตศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไข
ในแตละปญหา ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง ลาสุด ผล
จากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนใหม หลังจากไดมีการ
พิจารณารวมกันของผูนําคริสตศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลท่ีสอง ไดประกาศใชประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ในค.ศ. 1983  ซึ่งเปนประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับปจจุบัน  มี
ทั้งหมด 1752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังน้ี 

บรรพ 1  วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป  
บรรพ 2  วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา 
บรรพ 3  วาดวยเรื่องอํานาจการส่ังสอนของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 4  วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักด์ิสิทธิ์ของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 5  วาดวยทรัพยสินของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในคริสตศาสนจักร 
บรรพ 7  วาดวยกระบวนการทางศาล 

8เน่ืองจากการหลักและระบบการดําเนินงานเปนไปตามรูปแบบเดียวกัน  จึงขอนําเสนอรายละเอียดในบทตอไป. 
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ศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกทุกประเทศท่ัวโลก มีระบบโครงสรางการบริหารเปน
แบบเดียวกัน9  ภายใตอํานาจของพระสันตะปาปา   

จากประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (ค.ศ. 1983) กําหนดใหการบริหารปกครอง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเปนแบบเดียวกันท่ัวโลก โดยแบงยอยไดสามสวนคือ 

1.1 แผนภูมิโครงสรางการบริหารของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกสากล  
มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขปไดดังนี ้

 
        พระสันตะปาปา 

 
 
   สมณกระทรวง               สมณกระทรวง               สมณกระทรวง                 สมณกระทรวง10 
 
 
สํานักเอกอัครสมณทูตวาตกินัประจําประเทศ... 
 

 
สภาประมุขแหงบาทหลวงฯ แตละประเทศ 

 
จากแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นการบริหารงานของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก วามี

พระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด และพระองคบริหารงานผานทางสมณกระทรวงตาง ๆ และทรง
สงผูแทนของพระองค (เอกอัครสมณทูตประจําประเทศหรือหลายๆ ประเทศ)11  และในแตละ

                                                 
9คริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก มีการปกครองในระบบสมณศักด์ิ-ฐานันดรสงฆ (Hierarchy) เพราะยึดตาม 
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเน่ืองจากอัครสาวกวาพระเยซูเจาโปรดใหมีฐานันดรสงฆขึ้นในคริสตศาสนจักรที่พระองค
ต้ังขึ้น โดยสมณศักด์ิสงฆน้ีไดรับการถายทอดมาจากความเปนสงฆของพระเยซูเจา เปนสถานภาพที่มีลักษณะเปน 
“หัวหนา” หรือผูนําที่เกิดขึ้นในสมัยแรกเริ่มของคริสตศาสนจักร และพัฒนาไดสามลําดับขั้นคือ  มุขนายก 
(พระสังฆราช)  บาทหลวง (พระสงฆ) และสังฆานุกร 
10ไดแกสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชน  สมณกระทรวงเผยแผความเช่ือ  สมณกระทรวงดาน
การศึกษา เปนตน  แตละสมณกระทรวงมีระบบงานคลายกับกระทรวงของประเทศท่ัวไป  โดยมีพระคารดินัลเปน
เจากระทรวง (รัฐมนตรี)  
11ในประเทศท่ีมีคริสตชนจํานวนมาก จะมีผูแทน (สมณทูต) ประเทศละแหง  ในกรณีประเทศท่ีมีคริสตชนจํานวน
นอย ผูแทนพระสันตะปาปาจะดูแลหลายประเทศ  (เชน ในกรณีประเทศไทย  สมณทูตฯ จะดูแลทั้งประเทศไทย  
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สํานักงานสภาฯ

 

สํานักนโยบาย 

ประเทศจะมีการจัดต้ังสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก เพื่อการบริหารปกครองคริสต
ศาสนจักรในประเทศนั้น ๆ จะไดเปนเอกภาพ ตามแนวทางคริสตศาสนจักรสากล 

1.2 แผนภูมิโครงสรางการบริหารคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกประเทศไทย 
มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขปไดดังนี ้(ส่ือมวลชนคาทอลิกแหง

ประเทศ, 2009) 
 

          สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
 

คณะกรรมการดาํเนินงานสภาฯ12 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นการบริหารงานอธิบายไดดังนี ้ (วุฒิชัย  อองนาวา, 2549) 
 

                                                                                                                                            
กัมพูชา ลาว ฯลฯ)  ปจจุบัน (ค.ศ. 2006) เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย คือ พระอัครสังฆราช 
ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ 
12ประกอบดวย ประธานฯ  รองประธานฯ  เลขาธิการ และเหรัญญิก และคณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา 
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายคริสตศาสนจักร  สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรมในประเทศไทย และ
คณะกรรมการท่ีปรึกษากฎหมายบานเมืองและเศรษฐกิจ. 

     คณะกรรมการฯเพื่อการอภิบาลสังคม 

     คณะกรรมการฯเพื่อการพัฒนาสังคม 

คณะกรรมการฯเพื่อการธรรมทูต 

     คณะกรรมการฯเพื่อการศึกษา 

     คณะกรรมการฯเพื่อมรดกวัฒนธรรม 

คณะกรรมการฯเพื่อคริสตศาสนธรรม 

สํานักงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคล 

 

สํานักเลขาธิการ 

กรรมาธิการฝาย 
อภิบาลคริสตชน 

กรรมาธิการฝายธรรมทูตและ
การศึกษาคาทอลิก 

 

กรรมาธิการฝายสังคม 
กรรมาธิการฝาย 
สื่อสารสังคม 

คณะกรรมการฯเพื่อพิธีกรรม 

คณะกรรมการฯเพื่อพระสงฆและผูถวายตัว 

คณะกรรมการฯเพื่อคริสตชนฆราวาส 

     คณะกรรมการฯเพื่อส่ือมวลชน 

คณะกรรมการฯเพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนองคกรทางดานการ
ปกครองสูงสุด ซ่ึงดูแลคริสตชนท่ัวประเทศไทย   

1) มีคณะกรรมการดําเนินงานของสภาเปนผูดูแลรับผิดชอบงานตางๆ ท้ังหมด 
ในระดับประเทศ  กลาวคือ ในสํานักงานสภาฯ จะมีเลขาธิการสภาฯและรองเลขาธิการสภาฯ เปน
ผูดูแลรับผิดชอบและแบงงานออกเปน 3 ฝาย ไดแก (ส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2009) 

1.1) สํานักเลขาธิการ 
1.2) สํานักนโยบาย 
1.3) สํานักงบประมาณและทรัพยากรบุคล  

2) ในสํานักนโยบายจะประกอบไปดวยกรรมมาธิการ ในแตละกรรมาธิการ จะมี
มุขนายกเปนประธานและคณะกรรมาธิการของแตละฝายก็จะแตงตั้งคณะกรรมการที่ทํางานหรือ
ปฏิบัติหนาท่ีในตามพรรณนางานของฝายนั้นๆ ใหชัดเจนและครอบคลุมงานท้ังหมดที่ฝายตอง
รับผิดชอบ ในแตละประเทศอาจมีรายละเอียดปลีกยอยตางกันเล็กนอย ข้ึนกับสภาพของแตละ
ประเทศ 

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย แบงกรรมาธิการ
เปนส่ีฝาย ไดแก (ส่ือมวลชนคาทอลิกแหงประเทศ, 2009) 

2.1) กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน 
ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม คณะกรรมการฯ 

เพื่อคริสตศาสนธรรม คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆและผูถวายตัว และคณะกรรมการฯ เพื่อ 
คริสตชนฆราวาส 

2.2) กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก 
ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต คณะกรรมการฯ 

เพื่อการศึกษา  คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม 
2.3) กรรมาธิการฝายสังคม 

ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม และคณะ
กรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม 

2.4) กรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม 
ประกอบดวยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อส่ือมวลชนและคณะกรรมการฯ 

เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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2. วิสัยทัศนและพันธกิจ 
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2000) ในเอกสารทิศทาง

งานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย สําหรับ ค.ศ. 2000 – 
2010 ไดเสนอวิสัยทัศนและพันธกิจของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน 
ประชากรของพระเจา รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศ

พระเยซูคริสตเจา 
2. พันธกิจ 

พระศาสนจักรในประเทศไทย มุงอุทิศตนฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา โดย
อาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ เปนหนึ่งเดียว รวมมือและแบงปนซ่ึงกันและกัน แสวงหาคุณคา
พระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่นองกับผูมีความเช่ืออ่ืน ประกาศพระเยซูคริสตเจาและ
เปนประจักษพยานดวยการดําเนินชีวิตเรียบงาย รักและรับใชปวงชน โดยเนนผูยากไร 

ซ่ึง ทินรัตน  คมกฤส (2000: 91 – 92) ในเอกสารทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 
2000 ไดวิเคราะหและอธิบายวิสัยทัศนและพันธกิจ สรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศนนี้ เร่ิมตนดวยการประกาศความตระหนักวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทยถูกเรียกจากพระเจาใหมาเปนประชากรของพระองค อัตลักษณหรือธรรมชาติของ
ประชากรของพระเจา คือ มีความรักของพระคริสตเจาเปนสายสัมพันธท่ีหลอหลอมผูมีความเช่ือใน
พระเจาทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน  เปนหมูคณะศิษยของพระเยซูท่ีมีความเปนอยูในชุมชนตางๆ แต
ลวนเชื่อมเปนครอบครัวใหญท่ีมีพระเจาองคเดียวกัน  ประชากรของพระเจานี้ไมไดดําเนินชีวิตตาม
กระแสสังคมท่ัวไป แตมีวิถีชีวิตคือ การติดตามพระเยซู โดยอาศัยพระจิตเจาทรงช้ีนําตลอดเวลา  ผูท่ี
ติดตามพระเยซูตองพยายามแสวงหาพระองคและพระอาณาจักร นอกจากนั้นยังแสวงหาคณุคาตางๆ 
ท่ีสอดคลองกับพระอาณาจักรของพระเจา ประชากรของพระเจานี้ไมไดดําเนินชีวิตเพ่ือตนเอง แต
ดําเนินชีวิตแบบพระเยซู คือ การดําเนินชีวิตเพื่อผูอ่ืน และปรารถนาใหผูอ่ืนไดรับส่ิงดีงามท่ีตนเอง
ไดรับกอนแลว คือ เปนศิษย เปนหมูคณะของผูมีความเช่ือในพระเจาและดําเนินชีวิตในความรัก 
ดังนั้น จึงอดไมไดท่ีจะแบงปนและประกาศขาวดีท่ีตนไดรับมาดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา พรอม
ประกาศพระเยซูวาพระองคทรงเปนพระผูไถแตผูเดียวผูชวยมวลมนุษยใหรอดพน 

ดังนั้น การแสดงออกถึงการติดตามพระเยซูในฐานะเปนศิษย และเปนหมูคณะ
หลากหลายท่ีเปนเอกภาพ มีคุณคาพระอาณาจักรเปนส่ิงยึดม่ันในการบงบอกถึงอัตลักษณของวิถี
ชีวิตคริสตชน ซ่ึงเปนประชากรของพระเจานี้ ลวนแสดงออกในพันธกิจอยางมุงมันและรับผิดชอบ 

 



 
 
งานวิจัยเร่ืองความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเปน
การศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม  ใหมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้ เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับ
วิธีดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. กลุมผูใหขอมูล 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

กลุมผูใหขอมูล 
กลุมผูใหขอมูลเปนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แหงประเทศไทย จํานวน 140 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้เปนแบบสอบถามเร่ืองความคาดหวังจากหนวยงานของ

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสง
ธรรม ตอนท่ี 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของวิทยาลัย
กับวัตถุประสงคในการจัดต้ังวิทยาลัย ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา ซ่ึงมี
ข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 
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1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบัน 
อุดมศึกษาเฉพาะทาง นํามาสังเคราะหรางเปนหัวขอในแบบสอบถามและเขียนขอคําถามตาม
ประเด็นหัวขอท่ีกําหนดไว 

1.2 กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซ่ึงแตละประเด็นจะพจิารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 

1.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ โดยสอบถามอายุ สถานภาพผูตอบ บทบาทหนาท่ีและประสบการณการ
บริหารงานหนวยงานของสภาฯ 

1.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของ
วิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติม
คําตอบ มีขอคําถามท้ังส้ิน 6 ขอ 
ตัวอยางคําถาม 

ทานเห็นดวยกบัวัตถุประสงคการจัดต้ังวิทยาลัยหรือไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อจัดการอบรมศึกษาข้ันอุดมศึกษาในสาขาวิชา   

    ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  

   

2. ....    

3. ....    
 

1.2.3 ขอมูลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมาย
ของวิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) มีขอคําถามท้ังส้ิน 2 ขอ 
 

ตัวอยางคําถาม 
1. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

1.1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยาเพื่อนําไปใชใหเกดิ 
ประโยชนตอตนเองและสังคม 

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] สอดคลอง 
 

  1.2.4 ขอมูลความคิดเห็นเกีย่วกับนโยบายการจัดการศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบจดัอันดับ มีขอคําถามท้ังส้ิน 3 ขอ 



 

 

 

24 

ตัวอยางคําถาม 
คําชี้แจง  ทานคิดวานโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมขอใดท่ีควรมีการเนนย้ํา
หรือควรพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวนเพ่ือรับกับสภาพท่ีเปนอยูและที่จะเปนไปในอนาคต โปรด
เรียงลําดับโดยใสหมายเลข 1 2 3 … หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. นโยบายดานการเรียนการสอน 
........................ 1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวชิาปรัชญาและวิชาทางศาสนา

ท่ีเปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 
 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลท้ังหมด 

ดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552  ถึงวันท่ี 20 มีนาคม 
2552 ซ่ึงมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
ผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยนั้น นัดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวนระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน 

3. เ ม่ือได รับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความถูกตองของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. สงแบบสอบถามไปจํานวน 140 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 129 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
92.14  

5. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความครบถวนของการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
  

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ัน

นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม

วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา 
จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
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3. ขอมูลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน แลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง 

4. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละและ
การจัดอันดับ 

 
 
 
 



 
 
งานวิจัยเร่ืองความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบัน 
อุดมศึกษาเฉพาะทาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สงใหบุคลากรในหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย จํานวน140 ฉบับ ไดรับกลับคืน 129 ฉบับ 
คิดเปนรอยละ 92.14 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกบัวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 
ตอนท่ี 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ 

วิทยาลัยกับวตัถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกบันโยบายการจัดการศึกษา 

 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล

คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n แทน จํานวนตัวอยาง 
 f แทน ความถ่ี 
 % แทน คารอยละ 
 x  แทน คาเฉล่ียของขอมูล 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง

ประเทศไทยเกี่ยวกับความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคําตอบ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามตารางประกอบความเรียง 
ดังนี้ 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 

ขอมูลท่ัวไปจําแนกตามอาย ุ จํานวน รอยละ 
1. อายุ 31-40 ป 11 8.53 
2. อายุ 41-50 ป 42 32.56 
3. อายุ 51-60 ป 47 36.43 
4. อายุ 61 ปข้ึนไป 29 22.48 

รวม 129 100.0 
 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีอายุ 51-60 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 
36.43 รองลงมามีอายุ 41-50 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 32.56 มีอายุ 61 ปข้ึนไป จํานวน 29 คน 
คิดเปนรอยละ 22.48 และมีอายุ 31-40 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.53 
 

ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 

ขอมูลท่ัวไปจําแนกตามสถานภาพ จํานวน รอยละ 
1. พระสังฆราช 10 7.75 
2. พระสงฆสังฆมณฑล 65 50.39 
3. พระสงฆนกับวช 19 14.73 
4. นักบวช 18 13.95 
5. ฆราวาส 17 13.18 

รวม 129 100.0 
 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนพระสงฆสังฆมณฑล จํานวน 65 คน คิด
เปนรอยละ 50.39 รองลงมาเปนพระสงฆนักบวช จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.73 เปนนักบวช
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 13.95 เปนฆราวาส จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.18 และเปน
พระสังฆราช จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.75 
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ตารางท่ี 4.3  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบทบาท 

ขอมูลท่ัวไปจําแนกตามบทบาท จํานวน รอยละ 
1. ประธาน 10 7.75 
2. เลขาธิการ/รอง/ผูชวยเลขาธิการ 52 40.31 
3. ผูอํานวยการ 67 51.94 

รวม 129 100.0 
 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีบทบาทเปนผูอํานวยการ จํานวน 67 คน คิด
เปนรอยละ 51.94 รองลงมาเปนเลขาธิการ/รอง/ผูชวยเลขาธิการ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 40.31 
และเปนประธาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.75 
 

ตารางท่ี 4.4  จํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ 

ขอมูลท่ัวไปจําแนกตามประสบการณ (ป) จํานวน รอยละ 
1. จํานวน 1-3 ป 34 26.4 
2. จํานวน 4-6 ป 23 17.8 
3. จํานวน 7-9 ป 27 20.9 
4. จํานวน 10-12 ป 5 3.9 
5. จํานวน 13 ปข้ึนไป 40 31.0 

รวม 129 100.0 
 

 จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีประสบการณ 13 ปข้ึนไป จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 31.0 รองลงมามีประสบการณ 1-3 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 26.4 มีประสบการณ 
7-9 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 20.9 มีประสบการณ 4-6 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.8
และมีประสบการณ 10-12 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.9 
 

ตอน ท่ี  2 ความคิ ด เ ห็น เ ก่ี ย ว กับ วัต ถุประสงค  เ ป าหมายและนโยบายของ วิทย า ลั ย 
แสงธรรม 

จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเกี่ยวกับความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคําตอบ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถ่ี คารอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการ
วิเคราะหขอมูลนําเสนอตามตารางประกอบความเรียง แยกเปนประเด็นดังนี้ 
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2.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมใน
ภาพรวม 
 

ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของ
วิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม 

เห็นดวย ไมเห็นดวย ความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค เปาหมาย 
และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม f % f % 

1. วัตถุประสงคในการจดัต้ังวิทยาลัย 356 91.99 31 8.01 
2. วัตถุประสงคในการจดัการศึกษา 506 98.06 10 1.94 
3. เปาหมายของวิทยาลัย 251 97.29 7 2.71 
4. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 499 96.71 17 3.29 
5. นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 387 100.0 - 0.0 
6. นโยบายดานการบริการแกสังคม 253 98.06 5 1.94 

รวม 2252 96.99 70 3.01 
 

 จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม คิดเปนรอยละ 96.99 สวนท่ีไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ 
3.01 
 

2.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมรายดาน 
ตารางท่ี 4.6  จํานวนและรอยละความคดิเห็นเกีย่วกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย 

เห็นดวย 
วัตถุประสงคการจัดตั้งวิทยาลัย 

f % 
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

1.เพ่ือจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 

117 90.7 รอยละ 9.3 เห็นวา การต้ังวิทยาลัยตอง
มีนักศึกษาจํานวนมาก ดังน้ันควร
ประสานกับมหาวิทยาลัยคาทอลิก
อื่นๆ ดวย 

2.เพ่ือสรางบุคลากรและผูนําทางคริสตศาสนา  122 94.6 รอยละ 5.4 เห็นวา  แสงธรรมควร
เปนที่อบรมเตรียมเณรใหเปน
พระสงฆที่มีจิตตารมณและอุทิศตน 

3. เพ่ือเปนแหลงเรียนรู และคนควาวิจัยดาน
ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา 

117 90.7 รอยละ 9.3 เห็นวา ควรมีสาขาวิชา
อื่นๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ
ของคริสตศาสนจักรไทย 
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จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดต้ัง
วิทยาลัยในขอ2 เพื่อสรางบุคลากรและผูนําทางคริสตศาสนา คิดเปนรอยละ 94.6 รองลงมาคือขอ1
เพ่ือจัดการอบรมศึกษาข้ันอุดมศึกษาในสาขาวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา และขอ3 เพ่ือเปน
แหลงเรียนรู และคนควาวิจัยดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คิดเปนรอยละ 90.7 
 

ตารางท่ี 4.7   จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับวตัถุประสงคในการจัดการศึกษา 
เห็นดวย 

วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
f % 

ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

1. วิทยาลัยเปนผูผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู
ความสามารถดานปรัชญา ศาสนา และเทว
วิทยา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม  

124 96.1  

2. วิทยาลัยเปนผูผลิตบุคลากรและผูนําทาง
ศาสนาท่ีมีความรู ความสามารถใหแก
สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร 

129 100.0  

3. วิทยาลัยมุงใหนกัศึกษาเปนผูนําและ
เปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม 
และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพ่ือเปน
พลเมืองดีของประเทศ  

129 100.0  

4. วิทยาลัยเปนแหลงศึกษา คนควาวจิัย
ทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพือ่กอใหเกิดความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตอง ถองแทและลึกซ้ึง รวมท้ัง
นํามาประยกุตใชในชีวิตประจําวัน  

124 96.1 รอยละ 3.9 เหน็วาควรดู
งานวิจยัของสถาบันอ่ืนๆ ดวย 

  

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเก่ียวกับวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษาในขอ2 วิทยาลัยเปนผูผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรู ความสามารถใหแก
สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร และขอ3 วิทยาลัยมุงใหนักศึกษาเปนผูนําและเปนแบบอยางใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพ่ือเปนพลเมืองดีของประเทศ คิดเปน
รอยละ 100.0 รองลงมาคือขอ1 วิทยาลัยเปนผูผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานปรัชญา 
ศาสนา และเทววิทยา เพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม และขอ4 วิทยาลัยเปน
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แหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือกอใหเกิดความรู ความ
เขาใจท่ีถูกตอง ถองแทและลึกซ้ึง รวมท้ังนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 96.1 
 

ตารางท่ี 4.8   จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับเปาหมายของวิทยาลัย 

เห็นดวย 
เปาหมายของวิทยาลัย 

f % 
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง 
และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสต
ศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู 
ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ี
สอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 

124 96.1 รอยละ 5.4 เหน็วาควรให
เปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
เอกชนอ่ืนๆ 

2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวจิยั
ขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา 
วัฒนธรรม และสังคม  

129 100.0  

  

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับเปาหมายของวิทยาลัยใน
ขอ2 เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย 
เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือขอ1 เพื่อผลิตบัณฑิต
ซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมี
ความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี คิดเปนรอยละ 96.1 
 

ตารางท่ี 4.9 จํานวนและรอยละความคดิเห็นเกีย่วกับนโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

เห็นดวย 
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

f % 
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

1. ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจาก
วิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาท่ีเปนวิชา
หลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดาน
ภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และ
วิชาอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอ
สถานการณ  

117 90.7  
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ตารางท่ี 4.9 (ตอ) 

เห็นดวย 
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

f % 
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

2. ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความ
ชํานาญเกี่ยวกบัการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับ
การบําเพ็ญศาสนกิจ การสอนศาสนาและ
การปกครองดแูลชุมชน 

129 100.0  

3. ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และ
คุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อัน
เปนคุณสมบัตท่ีิมีคุณคาตอการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับมนษุยและพระเจา 
อีกประการคือ ความสัมพันธ และ
สมานฉันทระหวางศาสนา  

124 96.1  

4. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารย
ผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา  

129 100.0  

  

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายดานการจัดการ
เรียนการสอนในขอ2 ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ การสอนศาสนาและการปกครองดูแล
ชุมชน และขอ4 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยผูมี
บทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือขอ3 
ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อันเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคา
ตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยและพระเจา อีกประการคือ ความสัมพันธ และ
สมานฉันทระหวางศาสนา คิดเปนรอยละ 56.1 และขอ1 ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวิชา
ปรัชญาและวิชาทางศาสนาท่ีเปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชา
สังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอ
สถานการณ คิดเปนรอยละ 90.7 
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ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานการคนควา และการวิจัยทาง
วิชาการ 

เห็นดวย นโยบายดานการคนควา และ 
การวิจัยทางวชิาการ f % 

ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

1. ใหความสําคัญตอการคนควาและการ
วิจัยเกีย่วกับความเช่ือมโยง ระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรม
ของคริสตศาสนา (Inculturation) ซ่ึงมี
ประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววทิยา พิธีกรรม 
ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณ ีดนตรี 
และศิลปะทางศาสนา  

129 100.0  

2. ใหความสนใจท่ีจะคนควาและวจิัย
เกี่ยวกับประเดน็ตางๆ ทางสังคมท่ีพึง
พัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

129 100.0  

3. จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 129 100.0  
  

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายดานการคนควา 
และการวิจัยทางวิชาการทุกขอ คิดเปนรอยละ 100.0  
 

ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละความคดิเห็นเกีย่วกับนโยบายดานการบริการแกสังคม 

เห็นดวย 
นโยบายดานการบริการแกสังคม 

f % 
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย 

1. ดานวิชาการ เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสม
กับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับขอความเช่ือ ศีลธรรม ปญหาใน
วิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสต
ชนในคริสตศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ  

124 96.1  

2. ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชน
ทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ 
พัฒนา หรือแกไขปญหาเกีย่วกับ
สภาพแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  

129 100.0  
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จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายดานการบริการแก
สังคมในขอ2 ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ 
พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ คิดเปนรอยละ 100.0 
รองลงมาคือขอ1 ดานวิชาการ เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพ่ือใหความรู
เกี่ยวกับขอความเช่ือ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในคริสต
ศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ คิดเปนรอยละ 96.1 
 

ตอนท่ี 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของวิทยาลัยกับ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย 

จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉล่ียและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอตามตารางประกอบความเรียง ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.12  คาเฉลี่ยและคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษากับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย 

ขอความ x  S.D. แปลผล 
1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานปรัชญา
ศาสนาและเทววิทยาเพื่อนําไปใชใหเกดิ ประโยชน
ตอตนเองและสังคม 

4.71 0.43 มากท่ีสุด 

2. ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรู
ความสามารถใหแกองคกรและสถานศึกษาของ
คริสตศาสนจักร 

4.79 0.24 มากท่ีสุด 

3. เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อ
เปนพลเมืองดขีองประเทศ 

4.86 0.24 มากท่ีสุด 

4. เปนแหลงศึกษา คนควาวจิัยทางดานปรัชญา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกดิความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง ถองแทและลึกซ้ึง รวมท้ัง
นํามาประยกุตใชในชีวิตประจําวัน 

4.45 0.51 มาก 

รวม 4.70 0.35 มากท่ีสุด 
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจเห็นวาวัตถุประสงคในการจัดการศึกษามีความ
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.70) เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาวัตถุประสงคท่ีมีคาเฉล่ียความสอดคลองมากที่สุดคือขอ3 เปนผูนําและ
เปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพ่ือเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ ( x =4.86) อยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือขอ2 ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมี
ความรูความสามารถใหแกองคกรและสถานศึกษาของคริสตศาสนจักร ( x =4.79) อยูในระดับมาก
ท่ีสุด และวัตถุประสงคท่ีมีคาเฉล่ียความสอดคลองนอยท่ีสุดคือขอ4 เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัย
ทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือกอใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ถองแท
และลึกซ้ึง รวมท้ังนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( x =4.45) อยูในระดับมาก 
 

ตารางท่ี 4.13   คาเฉล่ียและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคลองระหวางเปาหมายของวิทยาลัย
กับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย 

ขอความ x  S.D. แปลผล 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนํา
สถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกร
อ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และ
คุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 

4.91 0.1 มากท่ีสุด 

2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวจิยัของ
องคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย 
เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม  

4.60 0.5 มากท่ีสุด 

รวม 4.75 0,4 มากท่ีสุด 
 

จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจเห็นวาเปาหมายของวิทยาลัยมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการจัดต้ังวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( x =4.75) เม่ือพิจารณาเปนราย
ดานพบวาเปาหมายของวิทยาลัยท่ีมีคาเฉล่ียความสอดคลองมากท่ีสุดคือขอ1. เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะ
เปนบาทหลวง และผูนําสถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ 
คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี  ( x =4.91) อยูในระดับมากท่ีสุด 
รองลงมาคือขอ2 เพ่ือเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ( x =4.60) อยูในระดับมากท่ีสุด  
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษา 
จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน

ประเทศไทยเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา โดยใชคําถามวา “ทานคิดวา
นโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมขอใดท่ีควรมีการเนนย้ําหรือควรพัฒนาปรับปรุง
อยางเรงดวนเพ่ือรับกับสภาพท่ีเปนอยูและท่ีจะเปนไปในอนาคต” สอบถามโดยการสง
แบบสอบถามแบบจัดอันดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละและการจัดอันดับ ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอ ดังนี้ 
 

4.1 นโยบายดานการเรียนการสอน 
อันดับ 1  2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีใน

ฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอนศาสนา 
(Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)  

อันดับ 2  3) ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา 
อารมณ อันเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับ
พระเจา และท่ีสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา  

อันดับ 3  1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนา
ท่ีเปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ี
เอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 

อันดับ 4  4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารยผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายดานการเรียนการสอน  
เนื่องจากปจจุบันนี้อาจารยมืออาชีพมีนอยทําใหวิทยาการไมกาวหนาเทาท่ีควร ดังนั้น

เราจึงควรเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในตางประเทศท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยนักบวช/คาทอลิก
มาสอนในวิชาท่ีสําคัญ อาจารยพระสงฆท่ีไปเรียนตอท่ีสถาบันใดๆ ประเทศใดๆ ควรใหเขาเรียน 4-
5 ปกอนท่ีจะสอนเพื่อใหเขาใจเนื้อหาวิชาการและมีความม่ันใจเวลาสอน 

การคนควาควรสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมในการคนควาเนนการทําการบาน
ใหมากข้ึนเพื่อความลึกซ้ึงของวิชาท่ีเรียน ฝกฝนใหนักศึกษารูจักคนควาดวยตนเองมากๆ จน
กลายเปนนิสัย ควรเปนผูกระตือรือรน รูจักแสวงหา ติดตามและเปนศูนยกลางของการเรียนรูท่ี
แทจริง 

วิทยาลัยแสงธรรมมีศักยภาพมากไมควรท่ีจํากัดบทบาทเฉพาะการผลิตบาทหลวงและ
ผูสอนคําสอนเทานั้นแตสามารถผลิตครู นักเทคโนโลยีหรือนักภาษาศาสตรแบบคาทอลิกและ
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นักจิตวิทยาในระดับมหาบัณฑิต ปลูกฝงคุณคาดานการรัก-รับใชสังคมและคนยากจนเปนพิเศษ 
เพราะเปนกลุมเปาหมายท่ีมีจํานวนมากในสังคมไทย 
 

4.2 นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ 
อันดับ 1  1) ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเช่ือมโยง 

ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซ่ึงมีประเด็น
ตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา  

อันดับ 2 2) ใหความสนใจท่ีจะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมท่ี
พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง  

อันดับ 3 3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ  
ควรคนควาวิจัยเร่ืองท่ีจะนําไปใชไดจริง โดยเฉพาะประเด็นของคริสตศาสนจักรและ

โบสถ ดานปญหาสังคม ตองมองถึงความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนและช้ีแนวทางแกไขโดยใชศาสนาซ่ึงเปน
ประเด็นท่ีสําคัญและมีประโยชนตอการถายทอดและการอภิบาลไดอยางตรงประเด็นและสามารถ
นําไปเปนหลักปฏิบัติไดอยางแทจริง และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได เนนการวิจัยดานการ
พัฒนาส่ือการเรียนรู 

 

4.3 นโยบายดานการบริการสังคม 
อันดับ 1 2) ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติใน

การอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
อันดับ 2 1) ดานวิชาการ เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อให

ความรูเกี่ยวกับขอความเช่ือ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนใน
คริสตศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ  
 

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับนโยบายดานการบริการสังคม  
เห็นควรอยางยิ่งท่ีจะเปนเปาประสงคหลักสุดทายท่ีจะนําความรูสูสังคมและชีวิตจริง

กับประชาสัตบุรุษใหเกิดผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรควรมีความหลากหลาย
เพื่อรับใชทุกคน ทุกศาสนา 
 



 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบัน 
อุดมศึกษาเฉพาะทาง 

2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะท่ีมีตอบทบาทหนาท่ีในการบริการทางวิชาการและบทบาทดาน
อ่ืนๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมผูใหขอมูลเปนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก

แหงประเทศไทย จํานวน 140 คน 
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองความคาดหวังจากหนวยงานของ

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัย 
แสงธรรม ตอนท่ี 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัด
การศึกษา ซ่ึงมีจํานวน 140 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 เดือน แจกแบบสอบถามไป 
140 ฉบับ ไดรับกลับคืน 129 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.14 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  
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การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากน้ันทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย 
คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงสรุป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. บุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย

เห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม คิดเปนรอยละ 96.99  
2. ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการศึกษากับวัตถุประสงคในการจัดต้ัง

วิทยาลัยอยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาวัตถุประสงคขอ3 เปนผูนําและเปน
แบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพ่ือเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ มีคะแนนเฉล่ียสูงท่ีสุด สวนวัตถุประสงคขอ4 เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา 
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจท่ีถูกตอง ถองแทและลึกซ้ึง รวมท้ัง
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

3. ความสอดคลองระหวางเปาหมายของวิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดต้ังวิทยาลัยอยู
ในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาเปาหมายของวิทยาลัยขอ1 เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะ
เปนบาทหลวงและผูนําสถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ 
คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด สวนขอ2 เพื่อเปน
ศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทยเก่ียวกับเร่ือง
ศาสนาวัฒนธรรมและสังคมมีคะแนนเฉล่ียตํ่าท่ีสุด 

4. นโยบายดานการเรียนการสอนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรเรงฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) 
การสอนศาสนา (Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)  

5. นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัย
เกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา 
(Inculturation) ซ่ึงมีประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี 
ดนตรี และศิลปะทางศาสนา 

6. นโยบายดานการบริการสังคมบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาใหความสําคัญเร่ืองการอยูรวมกับสังคมรวมกับชุมชน
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ทองถ่ิน และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ 
และวัฒนธรรมของชาติ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัย พบวาหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ

ไทย ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทาง เพื่อการจัดการศึกษาอบรมสําหรับศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 

ประเด็นสําคัญท่ีควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ คือ ความสนใจของหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอวิทยาลัยแสงธรรม คือ บทบาท หนาท่ีของ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางควรใหความสําคัญตอการขยายขอบเขต
และการตอยอดสําหรับการรองรับ และพัฒนาสถาบันเพื่อตอบสนองในการรับใชคริสตศาสนจักร
ในสังคมไทยสูอนาคต โดยเฉพาะการผลิตนักวิชาการและนักอภิบาลท่ีชํานาญในภารกิจของศาสน-
บริกรของคริสตศาสนจักร เปนตนหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอน
ศาสนา (Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) ควบคูกับการ
บริการวิชาการดานคริสตศาสนจักรท่ีทันยุคสมัยตอสภาพสังคมไทย ท้ังการบํารุงรักษาและพัฒนา
อยางตอเนื่องตอการพัฒนาของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะในฐานะท่ีวิทยาลัยแสง
ธรรม เปนสถาบันท่ีเปนศูนยกลางของการผลิตบัณฑิต สูการเปนศาสนบริกร “แหงเดียว” ของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 

 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช 
1. เกี่ยวกับนโยบายดานการเรียนการสอน เนื่องจากปจจุบันนี้อาจารยมืออาชีพมีนอยทํา

ใหวิทยาการไมกาวหนาเทาท่ีควร ดังนั้นเราจึงควรเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในตางประเทศ
ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยนักบวช/คาทอลิกมาสอนในวิชาท่ีสําคัญ อาจารยพระสงฆท่ีไปเรียนตอท่ี
สถาบันใดๆ ประเทศใดๆ ควรใหเขาเรียน 4-5 ปกอนท่ีจะสอนเพื่อใหเขาใจเนื้อหาวิชาการและมี
ความม่ันใจเวลาสอน การคนควาควรสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเร่ิมในการคนควาเนนการทํา
การบานใหมากข้ึนเพื่อความลึกซ้ึงของวิชาท่ีเรียน ฝกฝนใหนักศึกษารูจักคนควาดวยตนเองมากๆ 
จนกลายเปนนิสัย ควรเปนผูกระตือรือรน รูจักแสวงหา ติดตามและเปนศูนยกลางของการเรียนรูท่ี
แทจริง วิทยาลัยแสงธรรมมีศักยภาพมากไมควรที่จํากัดบทบาทเฉพาะการผลิตบาทหลวงและผูสอน
คําสอนเทานั้นแตสามารถผลิตครู นักเทคโนโลยีหรือนักภาษาศาสตรแบบคาทอลิกและนักจิตวิทยา
ในระดับมหาบัณฑิต ปลูกฝงคุณคาดานการรัก-รับใชสังคมและคนยากจนเปนพิเศษ เพราะเปน
กลุมเปาหมายท่ีมีจํานวนมากในสังคมไทย 
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2. เกี่ยวกับนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ ควรคนควาวิจัยเร่ืองท่ีจะ
นําไปใชไดจริง โดยเฉพาะประเด็นของคริสตศาสนจักรและโบสถ ดานปญหาสังคม ตองมองถึง
ความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนและช้ีแนวทางแกไขโดยใชศาสนาซ่ึงเปนประเด็นท่ีสําคัญและมีประโยชนตอ
การถายทอดและการอภิบาลไดอยางตรงประเด็นและสามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติไดอยางแทจริง 
และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได เนนการวิจัยดานการพัฒนาส่ือการเรียนรู 

3. เกี่ยวกับนโยบายดานการบริการสังคมเห็นควรอยางยิ่งท่ีจะเปนเปาประสงคหลัก
สุดทายท่ีจะนําความรูสูสังคมและชีวิตจริงกับประชาสัตบุรุษใหเกิดผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้หลักสูตรควรมีความหลากหลายเพื่อรับใชทุกคน ทุกศาสนา 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรศึกษาประเด็นเจาะลึกเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะ

สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง แยก 2 ประเด็นตามหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในปจจุบันคือ การรับ
ใชคริสตศาสนจักรและรับใชสถาบัน 

2. การศึกษาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยควรศึกษาในรูปแบบของความสัมพันธ 
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คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552 
 

1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย      พงษศิริ   ท่ีปรึกษา 
2. บาทหลวงชีวนิ                  สุวดินทรกูร  ท่ีปรึกษา 
3. อาจารยสุมาลี                    จันทรชลอ  ท่ีปรึกษา 
4. บาทหลวงวุฒชัิย   อองนาวา  ประธาน 
5. บาทหลวงวิรัช                นารินรักษ  กรรมการ 
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย  ปโตโย  กรรมการ 
7. บาทหลวงเชษฐา              ไชยเดช   กรรมการ 
8. บาทหลวงดร.ลือชัย          ธาตุวิสัย  กรรมการ 
9. บาทหลวงเจริญ                วองประชานุกลู  กรรมการ 
10. บาทหลวงบุญเลิศ             สรางกุศลในพสุธา กรรมการ 
11. อาจารยพีรพัฒน               ถวิลรัตน  กรรมการ 
12. อาจารยทิพอนงค              รัชนีลัดดาจิต  กรรมการ 
13. อาจารยลัดดาวรรณ          ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 
14. อาจารยสุจิตตรา               จันทรลอย  กรรมการ 
15. อาจารยพิเชษฐ                 รุงลาวัลย  กรรมการ/เลขานุการ 
16. น.ส. อิสรีย              กิจสวัสดิ ์  ผูชวยเลขานุการ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง  ความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกในประเทศไทย

ตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
 

คําชี้แจง      
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกตอบทบาทหนาท่ีของวิทยาลัยแสงธรรม  ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
2. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก หนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทย 
3. โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางท่ีกําหนดตามความ
เปนจริง 
4. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพท้ังดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบคําถาม ท้ังสอง
หนากระดาษใหครบทุกขอ 
5. ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง   โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางหรือเติมคําตอบในชอง หนาขอความท่ีตรงกับ

ความเปนจริง 
 

1. อายุของทาน  ....................  ป 
2. สถานภาพผูตอบ 
 (  )  พระสังฆราช 

(  ) พระสงฆสังฆมณฑล  (  ) พระสงฆนกับวช   
(  ) นกับวช   (  ) ฆราวาส 

3. บทบาท/ตําแหนง/หนาท่ีในกรรมาธิการ/สํานัก/สํานักงาน/คณะกรรมการ/แผนก 
 (  )  ประธาน 

(  )  เลขาธิการ/รอง/ผูชวยเลขาธิการ (  )  ผูอํานวยการ 
4. ประสบการณการบริหารงานหนวยงานของสภาฯ 
 (  )  1 – 3  ป   (  ) 4 – 6  ป  
 (  )  7 – 9  ป   (  )  10 – 12 ป 
 (  )  13 ป ข้ึนไป 
5. กรรมาธิการ/คณะกรรมการ/หนวยงานท่ีดําเนินการ 

สํานักงานสภาพระสังฆราชฯ 
  (  )   สํานักเลขาธิการ 
  (  )   สํานักนโยบาย 
  (  )   สํานักงบประมาณและทรัพยากรบุคคล 

กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อพิธีกรรม 

   (  )   แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิสิ์ทธ์ิ 
   (  )   แผนกดนตรีศักดิ์สิทธ์ิ 
   (  )   แผนกศิลปะและสถานท่ีศักดิ์สิทธ์ิ 

(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตศาสนธรรม 
   (  )   แผนกพระคัมภีร  (  )   แผนกคริสตศาสนธรรม 

(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆและผูถวายตัว 
   (  )   แผนกพระสงฆ 
   (  )   แผนกผูถวายตัว 
   (  )   แผนกสาเณราลัยและกระแสเรียก 
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(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส 
   (  )   แผนกฆราวาส 
   (  )   แผนกครอบครัว 
   (  )   แผนกเยาวชน 

กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อการธรรมทูต 

   (  )   แผนกงานธรรมทูต 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม 

กรรมาธิการฝายสังคม 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคม 

   (  )   แผนกพัฒนาสังคม 
   (  )   แผนกยตุิธรรมสันติ 
   (  )   แผนกสุขภาพอนามัย 
   (  )   แผนกกลุมชาติพันธุ 
   (  )   แผนกสตรี 

(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม 
   (  )   แผนกผูอพยพยายถ่ินและผูถูกคุมขัง 
   (  )   แผนกผูทองเท่ียวและผูเดินทะเล 
   (  )   แผนกผูประสบภัยและผูล้ีภยั 
   (  )   แผนกผูยากไรและดอยโอกาส 

กรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม 
(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อส่ือมวลชน 

   (  )   แผนกการพิมพ 
   (  )   แผนกวิทยแุละโทรทัศน 
   (  )   แผนกการแปลและบัญญัติศัพท 

(  )  คณะกรรมการฯ เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
 
 



 49

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 
คําชี้แจง ทานเห็นดวยหรือไมวา วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 

ควรเปนดังท่ีกลาวดังตารางขางลางนี้โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของทาน 

 
1. วัตถุประสงคในการจัดตัง้วิทยาลัย 

ทานเห็นดวยกบัวัตถุประสงคการจัดต้ังวิทยาลัยหรือไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อจัดการอบรมศึกษาข้ันอุดมศึกษาในสาขาวิชา   

    ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  

   

2. เพื่อสรางบุคลากรและผูนาํทางคริสตศาสนา     

3. เพื่อเปนแหลงเรียนรู และคันควาวจิัยดานปรัชญา 
ศาสนา และ เทววิทยา 

   

 
2. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 

ทานเห็นดวยกบัวัตถุประสงคการจัดการศึกษาหรือไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานปรัชญา ศาสนา 
และเทววิทยา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคม  

   

2. ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรู ความ 
สามารถ ใหแกองคกรและสถานศึกษาของพระศาสนจักร 

   

3. เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม 
และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพ่ือเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ  

   

4. เปนแหลงศึกษา คนควาวจิัยทางดานปรัชญา ศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกดิความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง ถองแทและลึกซ้ึง รวมท้ังนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน  

   

 



 50

3. เปาหมายของวิทยาลัย 

ทานเห็นดวยกบัเปาหมายของวิทยาลัยหรือไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะ
อ่ืนขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอ่ืนๆ อยางผูมี
ความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับ
ตําแหนงหนาท่ี 

   

2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวจิยัขององคกร
คริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย เกีย่วกับเร่ืองศาสนา 
วัฒนธรรม และสังคม  

   

 
4. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน 

ทานเห็นดวยกบันโยบายจัดการสอนหรือไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวชิาปรัชญาและ
วิชาทางศาสนาท่ีเปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการให
ความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวทิยา และวิชา
อ่ืนๆ ท่ีเอ้ือประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทาง
ศาสนาอยางทันตอสถานการณ  

   

2. ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเก่ียวกับการ
ปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ี
เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ การสอนศาสนาและการ
ปกครองดูแลชุมชน 

   

3. ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ 
สติปญญา อารมณ อันเปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาตอการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดกีับมนุษยและพระเจา อีก
ประการคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา  

   

4. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยผูมีบทบาทหลักในการ
สรางสรรคคุณภาพชีวติของนักศึกษา  

   



 51

5. นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 

ทานเห็นดวยกบันโยบายดานการคนควา และการวิจยัทาง
วิชาการหรือไม 

เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ใหความสําคัญตอการคนควาและการวจิัยเกีย่วกับความ
เช่ือมโยง ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวติตามหลักธรรม
ของคริสตศาสนา (Inculturation) ซ่ึงมีประเด็นตางๆ อาทิ
เชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณ ี
ดนตรี และศิลปะทางศาสนา  

   

2. ใหความสนใจท่ีจะคนควาและวจิัยเกี่ยวกับประเดน็
ตางๆ ทางสังคมที่พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

   

3. จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม    

 
4. นโยบายดานการบริการแกสังคม 

ทานเห็นดวยกบันโยบายดานการบริการแกสังคมหรือไม 
เห็น
ดวย 

ไมเห็น
ดวย 

ขอเสนอแนะ 

1. ดานวิชาการ เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกบักลุมบุคคล
เปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอความเช่ือ ศีลธรรม 
ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนใน
พระศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ  

   

2. ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถ่ิน และ
ประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหา
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ  
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ตอนท่ี 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของวิทยาลัยกับ 
วัตถุประสงคในการจัดตัง้วิทยาลัย 

คําชี้แจง ทานเห็นวาวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา  เปาหมายมีความสอดคลองกับ
วัตถุประสงคในการจัดต้ังวิทยาลัยมากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย X (กากบาท) 
ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

1. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา 
ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยาเพื่อนําไปใชใหเกิด 

ประโยชนตอตนเองและสังคม 

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  สอดคลอง 
 

ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาท่ีมีความรูความสามารถใหแกองคกรและสถานศึกษาของ
พระศาสนจักร 

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  สอดคลอง 
 

เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพ่ือ
เปนพลเมืองดีของประเทศ 

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  สอดคลอง 
 

เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง ถองแทและลึกซ้ึง รวมท้ังนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  สอดคลอง 
 

2. เปาหมายของวิทยาลัย 
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตซ่ึงจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอ่ืนขององคกรคริสตศาสนา หรือ

องคกรอ่ืนๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืนท่ีสอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี 

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  สอดคลอง 

2.2 เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย 
เกี่ยวกับเร่ืองศาสนา วัฒนธรรม และสังคม  

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]  สอดคลอง 
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ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายการจัดการศึกษา 
คําชี้แจง ทานคิดวานโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมขอใดท่ีควรมีการเนนย้ําหรือ

ควรพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวนเพ่ือรับกับสภาพท่ีเปนอยูและท่ีจะเปนไปในอนาคต 
โปรดเรียงลําดับโดยใสหมายเลข 1 2 3 … หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 

1. นโยบายดานการเรียนการสอน 
........................ 1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซ่ึงนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาท่ีเปน

วิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอ่ืนๆ ท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ 

........................ 2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเก่ียวกับการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะ
ผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา 
(Religious teaching) และการปกครองดูแลชุมชน(Community ruling)  

........................ 3) ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อัน
เปนคุณสมบัติท่ีมีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับพระเจา และท่ี
สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา  

........................ 4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารยผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  

 
** หากทานมีความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับนโยบายดานการเรียนการสอน โปรดเสนอแนะ
เพิ่มเติมโดยเขียนในชองวาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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2. นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ 
........................1) ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเช่ือมโยง ระหวาง

วัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซ่ึงมีประเด็นตางๆ อาทิ
เชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธ์ิ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา  

........................2) ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่พึง
พัฒนาหรือปรับปรุงเปล่ียนแปลง  

........................3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม 
 

** หากทานมีความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ 
โปรดเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเขียนในชองวาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

3. นโยบายดานการบริการสังคม 
........................1) ดานวิชาการ เปดหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรู

เกี่ยวกับขอความเช่ือ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในพระศาสน
จักรและในสังคม ฯลฯ  

........................2) ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถ่ิน และประเทศชาติในการ
อนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปพ และวัฒนธรรมของชาติ 

 

** หากทานมีความคิดเห็นอ่ืนๆ เก่ียวกับนโยบายดานการบริการสังคม โปรดเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยเขียนในชองวาง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 

ขอขอบพระคณุท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบบันี ้
โปรดสงกลับคนืศูนยวิจัยฯ กอนวันท่ี ................................................. 
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1. หัวหนาโครงการ 
ชื่อ – สกุล  บาทหลวง ดร.ชาติชาย   พงษศิริ 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
   โทร. 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 

ปริญญาโท Licence  Philosophy  U.Urbaniana, Rome Italy 
จิตวิทยาการแนะแนว มหาวทิยาลัยบูรพา 

ปริญญาเอก Ph.D. Education, U.Adamson Philippines 
การทํางานปจจุบัน อธิการดีวิทยาลัยแสงธรรม  
 

2. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – สกุล  บาทหลวงไชโย   กิจสกุล 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 
   โทร. 0-2429-0100-3  โทรสาร 0-2429-0819 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
   ปริญญาโท Metodologia, Rome, Italy 
การทํางานปจจุบัน - รองอธิการบดีฝายบริหาร 
   - รองอธิการบดีฝายกิจการนกัศึกษา 
 
 
 



 56 

3. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวทิพยา   แสงไชย 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร ดานวางแผนพัฒนาและการจัดการท่ัวไป 

สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  บริหารการศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

4. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวลัดดาวรรณ   ประสูตรแสงจันทร 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานงานบริหาร ดานสงเสริมและพัฒนาเครือขาย/

เลขานุการอธิการบด ี 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

5. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจิตรา   กิจเจริญ 
ตําแหนง หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ 

สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
     วิทยาลัยครูนครปฐม 
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6. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปนัดดา   ชัยพระคุณ 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการการศึกษา 
     วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
 

7. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวลลิตา กิจประมวล 
ตําแหนง   หัวหนาแผนกสารสนเทศ 
สถานท่ีทํางาน   ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม 

20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819 
E-mail : lalita@saengtham.ac.th 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

8. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 
วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวจิัยศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
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ผลงานทางวิชาการ   
งานวิจัย 

- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน
สัญญาของคูสมรส ใน    สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย)  (พ.ศ. 
2550 – 2551) 

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย) 
(พ.ศ. 2551) 

- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551) 
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