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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป
ของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน 1) ปจจัยภายนอก (External Factor) 2) ปจจัยภายใน (Internal Factor) 
3) ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ 4) ดานโครงสรางและการ
บริหาร 5) ทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา กลุม
ตัวอยาง ไดแก พระสังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะนักบวช อธิการบานอบรม กรรมการสภา
วิทยาลัย ผูใหการอบรม ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจากองคกรคาทอลิก จํานวน 120 คน 
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอยละและวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  

ผลการวิจัยพบวา 
 

1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอกท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย 
แสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1. กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรในประเทศ
ไทย  

2. การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคม
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
ลดนอยลงไป  

3. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนท่ียึดเศรษฐกิจเปนตัวนําเพื่อแสวงหาอํานาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง  

4. ส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มีการปรับแผนเปน

ระยะๆ ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามการเมืองท่ีเปล่ียนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลแตละสมัย  

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม
ในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
1. ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม  
2. ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนา

คุณภาพบัณฑิตในระดับสากล  
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3. ความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยาง
ตอเน่ืองเพื่อการวางแผนระยะยาว  

4. การเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวช
และครูคําสอนเทานั้น  

5. วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการพัฒนาวิทยาลัยอยาง
ตอเน่ือง  

 

3. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1. การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอนและศักยภาพการเปนผูนําท่ี
สอดคลองกับความตองการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย  

2. การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและศาสนา
และสามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา  ดาน
ศิลปวัฒนธรรม  ดานสุขภาพกายและจิต  ดานชุมชน /ครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอม 

3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและ 
เทววิทยาในระดับสากลมีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การ
ติดตอส่ือสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูส่ิงใหม  

4. ขยายการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ี
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย  

5. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา 
ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดและมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย  

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการบริหารท่ีนาจะ
มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการ
ดําเนินงานทุกๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีสวนรวม  

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา”  

3. ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจบทบาทของตน
และของสถาบัน  
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4. การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเขาถึง เพื่อ
การเรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน  

5. ผูบริหารมีความมุงม่ันและจริงใจในการแกปญหาและพรอมท่ีเผชิญกับความ
ผิดพลาดอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต  

 

5. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาภาพรวมเร่ืองวิวัฒนาการทางดานสังคม
และความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี มีวิสัยทัศน คุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสต
ศาสนา  

2. การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักรท่ีเนนความรัก การ
รับใชและความสุภาพถอมตนเพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรท่ี
ทรงคุณคา  

3. การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพ่ือเสริมสรางบุคลากรของคริสตศาสนจักร
ตามนโยบายของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 

4. การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พรอมกับการพัฒนาบุคลากรสายอ่ืนๆ ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ  

5. การสรางความพรอมเพ่ือเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัตนดาน
ภาษาและวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซ่ึงเปน
การสรางองคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม 

 

คําสําคัญ :   1) แผนระยะยาว  
2) วิทยาลัยแสงธรรม  
3) ปจจยัท่ีสงผล 
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ABSTRACT 
 

This research objective is to study the factors affecting the 15-year-long term planning of 
Saengtham College in these aspects: 1) External factors 2) Internal factors 3) Future perspective 
of the academic development directions of Saengtham College 4) Structure and administration 5) 
Society and complete humanity along the institute 's intentions. The representative samples are 
120 persons,who are Bishops/Vicar generals, Provincial superiors, Rectors of Seminary/novitiate 

house, committee of college council, Formators, Saengtham College's alumni and representatives 
from Catholic organization. The information collection was made by the questionnaire 
distribution. The frequency and percentage were used for the information analysis. Furthermore, 
the qualitative information was made by content analysis. 
The research results are found that 

1. The informations on external factors that may be affecting the development direction 
of Saengtham College in the future as followings: 

1) Scope/context/method/policy and purpose of Christian Church in Thailand. 
2) Living of Thai society that be changed by global currents becoming the society 

of consumptionism and materialism which are making the religious and cultural 
education to be down. 

3) Thai society of globalization current adhering the economy as conductor to seek 
the   prestige and asset for self and relatives by applying the rapid advancement 
of science and technology.   

4) Public Medias and information technology from both of national and 
international ones.   

5) Scope of 15-year-long term planning:  2ndissue (2008-2022) having to revise by 
phases depend on the changed policies of educational administration along each 
age of government.  

 

2. The informations on internal factors that may be affecting the development direction 
of Saengtham College in the future as followings: 

1) Criteria/scope/method and policy  of Saengtham College. 
2) Weakness of knowledge building, innovation and research for quality 

development of graduates at the international level. 
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3) Cooperation and knowledge exchange between the administrators and staffs of 
lecturers for continuous long-term planning.    

4) Being the specific institute to directly produce the graduates who will be the 
priests and catechetical teachers only.  

5) Period of holding the positions of administrators and lecturers not be long 
enough to continuously develop the College.   

6) Weakness of communication, the heads could not make the same understanding 
to whom it concerns clearly. 

  

3. The informations on future perspective of the academic development directions that 
may be affecting the development direction of Saengtham College in the future as 
followings:  
1) Development for academic/education standards and efficiency of heads that be 

concerning the requirement of Christian Church in Thailand.  
2) Contribution and Promotion for research, new knowledge on philosophy and 

religions involving the application and development for education/psychology, 
art/culture, physical/mental health, community/family and environment. 

3) Quality development of graduates for excellence on philosophy, religions and 
theology at the international level, to have the ability of analysis/ 
communication/making decision for values and erudition. 

4) Extension of production of graduates both bachelor and master degrees in 
programs which the College be ready to respond the policies of Christian Church 
in Thailand.   

5) Development of student's activities to build happy learning, leadership, 
teamwork and consciousness in the College.  

 

4. The informations on future perspective of development directions for structure and 
administration that may be affecting the development direction of Saengtham 
College in the future as followings:  

1) Development for administrative systems to achieve the goal in every operation 
by managing the systems with transparency, accountability, efficiency and 
participation.     
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2) Development for human resources in the College by holding the principle 
“People are the center of development”  

3) Being the heads who have the ability of efficient administration and 
understanding of the roles both of self and institute. 

4) Institute promotion applying the information technology and communication to 
reach  and learn generally and publicly.   

5) Administrators have the spirit and honesty to solve the problems and be ready to 
face  the mistakes in the future.  

 

5. The informations on future perspective of development directions for evolution of 
society and complete humanity along the institute 's intentions as followings:  

1) Quality development of graduates to have good behaviors, vision, virtue, 
aesthetics, responsibility and appropriate personality for Christian minister. 

2) Student development with Christian doctrine of the Church  which focus on love, 
serve and humbleness for being the graduates to do the religious rituals   

3) Educational and training integration for strengthening the staffs of Christian 
Church along the policies of  The Catholic Bishops' Conference of Thailand. 

4) Promotion and development for permanent lecturers of the College to have 
excellence on  academic matters, and for other staffs to have the knowledge and 
suitable abilities concerning their positions, duties and responsibilities.  

5) Building of readiness for opening the world outlook of graduates in globalization 
on languages and cultures to acknowledge the plural identity and multiculture 
which help to build the knowledge and understanding for overall Thai society.   

 

Keywords: 1) The long term planning  
2) Saengtham College  
3) The Factors Affecting 
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การจัดการศึกษาไมวาระดับใดก็ตาม ยอมคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
โดยเฉพาะชุมชนท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธกับการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ วิทยาลัยแสง
ธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อฝกฝนอบรมผูเตรียมตัว
เปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร จึงตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาสถาบันทามกลาง
ความเปล่ียนแปลงและความไมแนนอน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของ
วิทยาลัย (พ.ศ.2554-2568) จะเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแนวทางเพื่อชวยใหวิทยาลัยแสงธรรม
กาวทันตอความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอยางมีอัตลักษณ 
 คณะผูวิจัยจึงไดศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) 
วิทยาลัยแสงธรรมในเร่ือง 

1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568) 

2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568) 

3. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ 
4. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสรางและการบริหาร 
5. ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของ

สถาบันการศึกษา 
 

 ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงของแผนปฏิบัติการประจําป
การศึกษา 2552 
 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม
ตอไป 
 
 

คณะผูวจิัย 
พฤษภาคม  2553 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การจัดทําแผนระยะยาวเปนพันธกิจท่ีเหมาะสมแกกาลเวลาและจําเปนตอการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษาไทยไปสูอนาคตที่เต็มไปดวยความเปล่ียนแปลงและความไมแนนอน หากออกแบบ
ระบบอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับสภาพสังคมไทย พรอมกับติดตั้งระบบเพ่ือขับเคล่ือนระบบ
อุดมศึกษาอยางกาวกระโดดก็จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณท่ีมุงใหคน
ไทยเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดท้ังการสรางความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถแขงขันได
และการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนและสังคมไทย  

วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นความจําเปนในการ
พัฒนาสถาบันทามกลางความเปล่ียนแปลงและความไมแนนอน การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการ
วางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2568) จะเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรางแนวทาง
เพื่อชวยใหวิทยาลัยแสงธรรมกาวทันตอความเปล่ียนแปลงของสังคมโลกไดอยางมีอัตลักษณ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน 

1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568) 

2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568) 

3. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ 
4. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสรางและการบริหาร 
5. ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของ

สถาบันการศึกษา 
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ขอบเขตการวิจัย 
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจเพ่ือศึกษาความคิดเห็น

ของชุมชนคาทอลิกตอปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 
2554-2568) ขอมูลท่ีไดจะเปนแนวทางพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมใหมีกาวทันตอความเปล่ียนแปลง
ของสังคมโลกอยางมีเอกลักษณ 
 
 ขอบเขตดานเน้ือหา 

การวิจัยนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 
15 ปของวิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2554-2568) โดยมีประเด็นศึกษากําหนดจากเนื้อหาตางๆ ดังนี้ 

1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ไดกําหนดประเด็นการศึกษาจากเนื้อหาเร่ือง  
1.1 นโยบายดานการจัดการศึกษาของพระศาสนจักร/สภาพระสังฆราช/สังฆมณฑล/

หนวยงานการศึกษาคาทอลิก 
1.2 นโยบายดานการจัดการศึกษาของสภาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ไดกําหนดประเด็นศึกษาจากเนื้อหาเร่ือง 

2.1 ทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
สําหรับ ค.ศ. 2000-2010 

2.2 ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 

 ขอบเขตดานประชากร 
 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนกลุมบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินในวิทยาลัย
แสงธรรมประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 ประกอบดวย 

1. สังฆราช/อุปสังฆราช 
2. อธิการเจาคณะ 
3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บานนักบวช) 
4. กรรมการสภาวิทยาลัย 
5. ผูใหการอบรม 
6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
7. องคกรคาทอลิก 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
1. แผนระยะยาว หมายถึง แผนสําหรับช้ีทิศทางเชิงยุทธศาสตรของวิทยาลัยแสงธรรมใน

อีก 15 ปขางหนา (พ.ศ.2554-2568) 
2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ภาวะแวดลอมท่ีมีอิทธิพลในการดําเนินการจัดการศึกษา

อบรมของวิทยาลัยแสงธรรม ในท่ีนี้ศึกษาขอบขายเร่ืองสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

3. ปจจัยภายใน หมายถึง ภาวะแวดลอมท่ีมีอิทธิพลในการดําเนินการจัดการศึกษาอบรม
ของวิทยาลัยแสงธรรม ในท่ีนี้ศึกษาของขายเร่ืองศาสนา  
 

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา 
1. ไดทราบความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของของวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของ

วิทยาลัยในภาพรวม 
2. ไดทราบขอมูลดานปจจัยภายนอกท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย 
3. ไดทราบขอมูลดานปจจัยภายในท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย 
4. ไดทราบขอมูลภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ 
5. ไดทราบขอมูลภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสราง

และการบริหาร 
6. ไดทราบขอมูลภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่ง

เจตนารมณของสถาบันการศึกษา 
7. เปนแนวทางในการนําขอมูลไปใชในการวางนโยบายจัดการศึกษาของวิทยาลัย 
8. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันไดมากข้ึน 
 

 
  



 

 
คริสตศาสนจักรคาทอลิก โดย สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย1 

ดําเนินการจัดต้ัง “วิทยาลัยแสงธรรม” ข้ึน เพื่อตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันคร้ัง
ท่ี 22  (ค.ศ. 1962 -1965) ท่ีกําหนดไวในเอกสาร Optatam Totius (1966: 1) วาใหมีการจัดต้ังสถาน
อบรมบาทหลวงข้ึนในแตละประเทศ สงผลให วิทยาลัยแสงธรรม ไดถือกําเนิดข้ึน เพื่อรับผิดชอบ
จัดการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในประเทศไทย  

นอกจากนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยยังกําหนดใหวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
ดําเนินการจนไดรับใบอนุญาตจัดต้ังจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันท่ี 
19 เมษายน พ.ศ. 2519 รวมท้ังใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา3 และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ซ่ึงสอดคลองกับแนว
ทางการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ท่ีกําหนดในประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักร4 (Cannon Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชา

                                                 
1หรือที่คริสตชนคาทอลิกเรียกวา “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย”.  
2 สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาคร้ังลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965  โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุข
นายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมท้ังผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่
ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทัน
ยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
3 ตอมา ปรับปรุงเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ใน พ.ศ. 2537 และเปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ใน พ.ศ. 2542 เพ่ือจัดการศึกษาสําหรับครูสอนคริสตศาสนธรรม. 
4กฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law)  เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและ
พัฒนาการเชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป  โดยประมวลกฎหมายน้ีมีเปาหมายเพ่ือเปนหลักปฏิบัติเพ่ือความ
สะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพ่ือความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป กลาวคือ สืบเน่ืองจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสนจักรทวี
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ปรัชญาและเทววิทยา เพื่อความพรอมสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ซ่ึงมีภารกิจในการ
ประกอบพิธีกรรม  การประกาศสอนพระวาจาของพระเจา  และการปกครองดูแลชุมชน 
(Presbyterotum Ordinem, 1966: 4-6)  

อยางไรก็ตาม แมวาวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ในประเทศไทย  แตเนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังท่ี  
ศ. ปรีชา ชางขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” 
(สามเณราลัย) เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้น 
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีอัตลักษณท่ีตางจากการจัดการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาอ่ืนๆ กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษา  
สูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  

ดังนั้น การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัย
แสงธรรม คณะผูวิจัยจึงดําเนินการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของท่ีครอบคลุมอัตลักษณของ
วิทยาลัยแสงธรรม แบงออกตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ทิศทางการดําเนนิงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย 
1) ความเปนมาและภาพรวมเกี่ยวกับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย 
2) สภาพสังคมไทยตามการศึกษาวิเคราะหของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศ

ไทย 

                                                                                                                                            
จํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน   ผูนําของคริสต
ศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ  ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไขในแต
ละปญหา  ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง  ลาสุด ผลจาก
การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหม หลังจากไดมีการ
พิจารณารวมกันของผูนําคริสตศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดประกาศใชประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.ศ. 1983  ซึ่งเปนประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับปจจุบัน  มี
ทั้งหมด 1752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังน้ี 

บรรพ 1  วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป  
บรรพ 2  วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา 
บรรพ 3  วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 4  วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักด์ิสิทธิ์ของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 5  วาดวยทรัพยสินของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 6  วาดวยการลงโทษในคริสตศาสนจักร 

บรรพ 7  วาดวยกระบวนการทางศาล 
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3) บทบาท หนาท่ีและแนวทางการดําเนนิงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
ประเทศไทย 

4) ทิศทางงานอภบิาลของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย 
 

ตอนท่ี 2 การจดัการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 
1) แนวทางการจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 
2) แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยโดยมี

รายละเอียดในการนําเสนอดังนี้ 
 

ตอนท่ี 1 ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย 
1.1 ความเปนมาและภาพรวมเก่ียวกับคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย 

ธีรพล  กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549: 150 - 153) ไดสรุปความ
เปนมาของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกไววา มีจุดเร่ิมตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของ
ชาวโปรตุเกส5ใน ค.ศ.1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ อัลบูรเคิรก  ผูแทนกษัตริยโปรตุเกสท่ีเขา
มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุมแรกท่ี
มาถึงประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม โดยมี
มิสชันนารีสองทานแรกท่ีมาถึงสยาม คือ บาทหลวงเยโรนิโม ดา ครูส และบาทหลวงเซบาสติ 
อาว ดา กันโต ท้ังสองเปนนักบวชคณะโดมินิกัน มาถึงสยามใน ค.ศ.1567 ตอมามีมิสชันนารีคณะ
อ่ืนๆ เขามาอีกคือ คณะฟรังซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยสุอิต ในชวงระหวาง ค.ศ.1582 – 
1767  

ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกร่ีท่ี 156  ทรงกอต้ังสมณกระทรวงเผยแพรความเช่ือใน
ค.ศ.1622 นับเปนเหตุการณท่ีมีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง 
โดยสมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาท้ังหมด พระสันตะปาปาทรงแตงต้ัง 
“ผูแทนพระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆท่ัวโลก ผูแทนพระสันตะปาปาท่ี
ถูกสงตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต มุขนายก 
ฟรังซัว ปลลือ ซ่ึงเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝร่ังเศส ซ่ึงจะตองไปทํางานในประเทศจีนและ
เวียดนาม บรรดามิสชันนารีชาวฝร่ังเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.) 
ซ่ึงกอต้ังข้ึนใน ค.ศ.1660 บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17 
ทานท่ีออกเดินทางมาในคร้ังนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง 

                                                 
5 มหาอํานาจของยุโรปในสมัยน้ันมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน  ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา. 
6 ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1921 – 1923. 
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และยังไมสามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต
ในสองประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ท้ังหมดจึงพักคอยอยูท่ีกรุงศรีอยุธยาใน ค.ศ.1662 - 1664 
ขณะเดียวกัน มีการประชุมเร่ืองการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีท่ีอยุธยา หลังจากประชุม
ดังกลาว  พวกทานตกลงจะเร่ิมงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ซ่ึงมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสต
ศาสนามีความเจริญกาวหนาอยางมากในชวงสมัยนี้ สามารถตั้งสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง สรางโบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนท่ีสนใจและสมัครเขาเปนคริสตชนมากข้ึน 
จนพระสันตะปาปาฯ ทรงกอตั้งและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ใน ค.ศ.1674 โดยมีมุขนายก 
ลาโน เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาขึ้น ทําใหการ
ประกาศศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชันนารีเขามาทํางานไมมาก ทําใหงานเผยแผ
คริสตศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระท่ังเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังท่ีสองใน ค.ศ.1767 

คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เร่ิมฟนตัวอีกคร้ังในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน 
หลังจากทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานท่ีดินเพื่อสรางวัดใหกับมิสชันนารีและคริสตชนท่ี
กลับเขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคยังทรง
ตอนรับมิสชันนารีอยางดี เพราะพระองคตองการเร่ิมติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุน
เร่ืองการคาขายกับประเทศตาง ๆ เหมือนกับท่ีเคยเปนมาแตกอน  จากนี้เปนตนมา คริสตศาสนาใน
สยามคอยๆ เจริญเติบโตข้ึน ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากข้ึน ท้ังคริสต-
ชนชาวสยามเอง คริสตชนท่ีมีเช้ือสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน การ
เพิ่มข้ึนของจํานวน คริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยามอัน
กวางใหญไพศาลที่ยากตอการเดินทาง ในค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยามออกเปน 
2 เขตปกครอง คือ มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด และทวาย 
อยูในการปกครองของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซ่ึงหมายถึงประเทศสยาม
นั้น อยูในการปกครองของมุขนายกปลเลอกัว  

มุขนายกปลเลอกัว เปนมุขนายกท่ีเฉลียวฉลาด มีความรูลึกซ้ึงในศาสตรและศิลป
แขนงตางๆ มีความรูภาษาบาลีและภาษาไทยอยางแตกฉาน ดวยความสัมพันธอันดีท่ีทานมีตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลใหคริสตศาสนจักรในมิสซังสยามเจริญกาวหนาไป
พรอม ๆ การเปดประเทศติดตอกับชนชาติยุโรปมากข้ึน มีการทําสนธิสัญญาทางการคาและ
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชนชาติตางๆ มากมาย  งานประกาศศาสนาในแผนดินสยามตอง
ถือวาเปนหนี้บุญคุณของมุขนายกปลเลอกัว ทานอุทิศตัวเองอยางไมรูจักเหน็ดเหน่ือย ตอบสนอง
ความตองการของประชากรพระเจา ทานไดสรางวัดหลายแหงในมิสซังสยาม จิตตารมณในการเผย
แผคริสตศาสนาของทาน ความเขาใจอันถองแทในวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของคนไทย 
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มีความสําคัญอยางมากตอการวางรากฐานการเผยแผคริสตศาสนาใหลึกซ้ึงและเขมแข็งข้ึน เปนตน 
งานดานอภิบาล การเทศนสอน งานดานสังคม และการใหการศึกษา  

งานท่ีมุขนายกปลเลอกัวไดเร่ิมตนไว จะเกิดผลในสมัยตอมา นั่นคือ สมัยมุขนายก 
ดือปองด และสมัยมุขนายกหลุยส เวย เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทานไดเร่ิมสง 
มิสชันนารีไปเผยแผคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนจุดกําเนิดมิสซังภาคอีสานใน
ปจจุบัน เวลานั้นมีคริสตชนจํานวนกวา 23,600 คน โบสถจํานวนมากมาย  สถาบันศึกษาอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวงหลายแหง บาทหลวงชาวสยาม นักบวชชายและหญิง ครูสอนคริสตศาสน-
ธรรม วิทยาลัย 3 แหง โรงเรียนมากมายและโรงพยาบาล 1 แหง มีคณะนักบวชหลายๆ คณะเขามา
ทํางานในมิสซังมากข้ึน เชน คณะพระกุมารเยซูเขามาในค.ศ.1885 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เขา
มาสยามในค.ศ.1898 รับผิดชอบงานท่ีโรงพยาบาลเซนตหลุยส ซ่ึงมุขนายกเวยไดสรางข้ึน และยัง
รับผิดชอบในการอบรมนักบวชหญิงพ้ืนเมือง ซ่ึงพักอยูท่ีสามเสน เรียกวา “คณะรักกางเขน” และ
โรงเรียนตาง ๆ ในค.ศ.1901 โรงเรียนอัสสัมชัญถูกต้ังข้ึนภายใตการดูแลของภราดาคณะเซนต 
คาเบรียล ตามคําเชิญของมุขนายกเวย  

มุขนายกเวย คิดถึงโครงการประกาศศาสนาในภาคเหนือของสยาม แตสภาพแวดลอม 
ความจําเปนในดานวัตถุ และบุคลากร ซ่ึงมีอยูนอย งานนี้จึงบรรลุผลในชวงสมัยมุขนายกแปรรอส 
(ค.ศ. 1909-1947)  มิสซังสยามขยายตัวมากข้ึน บรรดามิสชันนารีถูกสงไปทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม 
เชียงราย และลําปาง ในสมัยนี้คริสตศาสนาแพรกระจายไปท่ัวทุกภาคของสยาม ใน ค.ศ.1930 มีการ
แบงทางภาคใตกลายเปนมิสซังราชบุรี ภายใตการดูแลของคณะซาเลเซียน มิสซังจันทบุรีกอต้ังในค.ศ.
1944  มิสซังเชียงใหมกอต้ังใน ค.ศ.1960 ในสมัยนี้และตอมาในสมัยมุขนายกหลุยส โชแรง มีคณะ
นักบวชอีกมากมายเขามาทํางานดานตาง ๆ ในประเทศไทย เชน คณะอุรสุลิน คณะคารแมล คณะ 
ซาเลเซียน คณะพระมหาไถ คณะสงฆพระหฤทัยแหงเบธาราม คณะลาซาล คณะเยสุอิต คณะ 
คามิลเลียน คณะศรีชุมพาบาล ฯลฯ รวมถึงคณะนักบวชใหมๆ อีกมากมายท่ีเขามาในประเทศไทย
ในสมัยตอมา นอกนั้นยังมีความต่ืนตัวในเร่ืองกิจการฆราวาสแพรธรรม การกอตั้งคณะกิจการแพร
ธรรมตาง ๆ มากมายอีกดวย 

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

ปจจุบันประเทศไทยแบงการปกครองเปน 10 เขตปกครอง (สังฆมณฑล) คือ  
1)อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  2) สังฆมณฑลราชบุรี 3) สังฆมณฑลจันทบุรี 4) สังฆมณฑลเชียงใหม  
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5) สังฆมณฑลนครสวรรค 6) สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7) อัครสังฆมณฑลทาแร- หนองแสง 8) 
สังฆมณฑลอุบลราชธานี  9) สังฆมณฑลอุดรธานี และ10) สังฆมณฑลนครราชสีมา แตละ 
สังฆมณฑลมีมุขนายกท่ีไดรับการแตงต้ังจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล  และ
ประมุขสังฆมณฑลมีอํานาจหนาท่ีในเขตสังฆมณฑลของตน (ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปา)  และจะ
รวมกันบริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของ  
“สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”7  (Catholic Bishops Conference of 
Thailand) โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูท่ี เลขท่ี 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา 
กรุงเทพฯ 10120  

จํานวนผูนับถือศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกมีประมาณ 330,000 คน มี 
มุขนายกและบาทหลวงท้ังส้ินราว 714  ทาน  ภราดา (บราเดอร)  114 ทาน  ภคินี (ซิสเตอร)  1,494 
ทาน  โบสถ 471 แหง8    

สอดคลองกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: 10 - 12) อธิบาย
สภาพคริสตศาสนจักรในประเทศไทยวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเปนชนกลุมนอย
ท่ีมีจํานวนเพียง 0.46% ของประชากรไทยท้ังหมด หรือประมาณ 290,503 คน (จากปฏิทินคาทอลิก 
ค.ศ. 2004) ในขณะท่ีมิชชันนารีกลุมแรกเขามาเผยแผศาสนาคริสตในประเทศมานานถึง 400 กวาป
มาแลว คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญมีบรรพบุรุษเปนชาวจีนท่ีอพยพมาจากผืน
แผนดินใหญ ชาวญวนและชาวลาวท่ีมาจากประเทศเพ่ือนบาน  แมจะมีจํานวนไมมากนัก แต 
คริสตชนคาทอลิกไทยก็ไดทําประโยชนใหกับแผนดินจนเปนท่ียอมรับของชาวไทย เปนตนในเร่ือง
ของการศึกษา การอนามัย  และการสังคมสงเคราะห จุดแข็งของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศ
ไทยก็คือ การมีโครงสรางการปกครองท่ีเขมแข็ง การใหสมาชิกมีการศึกษาท่ีดี การมีองคกรท่ี
ชวยเหลือเกื้อกูล ฯลฯ ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศท่ีใหเสรีภาพกับประชาชนในการนับถือ
ศาสนา จึงทําใหคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข 
สามารถประกอบธุรกิจหรือรับราชการไดอยางอิสระเชนเดียวกับชาวไทยทุกคน 

ในอีกดานหนึ่ง เนื่องจากคริสตศาสนาในประเทศไทย เร่ิมมาจากการเผยแผโดยคณะ
มิชชันนารีจากประเทศทางทวีปยุโรป จึงทําใหชาวไทยท่ัวไปมีความรูสึกวาคริสตศาสนาเปนศาสนา
ของฝร่ังตางชาติ  และผลจากการเมืองในสมัยนั้น ทําใหคนไทยจํานวนหน่ึงมองวาศาสนาคริสตเปน
เคร่ืองมือทางการเมืองของชาติตะวันตก ประกอบกับการมีชีวิตเปนหมูคณะท่ีมีกฎระเบียบ และการ
ประกอบพิธีกรรมเฉพาะของคริสตศาสนจักร จึงทําใหคนในสังคมเกิดความรูสึกวาคริสตชน

                                                 
7ในประเทศไทยสมาชิกสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกอบดวยมุขนายกประจําสังฆมณฑลรวมกับ
ตัวแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย) 
8ขอมูลจากปฏิทินคาทอลิก ป 2007.  
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คาทอลิกเปนกลุมบุคคลท่ีแปลกแยกไปจากคนไทยทั่วๆไป ดังจะเห็นวาสมัยหนึ่งมีการเรียก 
คริสตชนคาทอลิกวาเปนพวก “เขารีต” เปนตน ทัศนคติในเร่ืองนี้คอยๆ ดีข้ึนตามกาลเวลา 

ในสวนชีวิตภายในของคริสตศาสนจักรเอง ทามกลางเสรีภาพและความสําเร็จของ
กิจการตางๆ ท่ีคริสตศาสนจักรไดดําเนินการ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมาก รูสึกคริสตศาสนจักร
เปนคริสตศาสนจักรแหงสถาบันมากกวาคริสตศาสนจักรท่ีเปนประจักษพยานแหงความรักของพระ
เยซูคริสตเจาอยางแทจริง บรรดาผูนําใหความสําคัญกับความสําเร็จภายนอกมากกวาดานจิตใจ 
ดําเนินนโยบายไปตามกระแสสังคมโลกมากกวาแนวทางแหงพระวรสาร บรรดาคริสตชนคาทอลิก
ยังมีความรูและความเช่ือท่ีไมพอเพียงกับการดําเนินชีวิตท่ีเปนประจักษพยานในทามกลางกระแส
การเปล่ียนแปลงของสังคมปจจุบัน 

ดังนั้น คริสตศาสนจักรในประเทศไทยจึงจําเปนตองทบทวน และใชวิจารณญาณใน
การเจริญชีวิตของตนดวยความสุภาพถอมตนตามจิตตารมณพระวรสาร มิใหถูกกลืนโดยคานิยม 
ความทันสมัยในมิติวิถีชีวิตทางโลก แตตองยึดม่ันในพันธสัญญาท่ีพระเยซูคริสตเจาประทานใหและ
ทรงเรียกรองใหกลับใจ  (มก 1:15)  

1.2 สภาพสังคมไทยตามการศึกษาวิเคราะหของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย 
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2000) จัดทํา “ทิศทาง

งานอภิบาลคริสตศักราช 2000 สําหรับ ค.ศ. 2000 – 2010 สวนหนึ่งของเอกสารดังกลาวไดนําเสนอ
การวิเคราะหสภาพสังคมของโลกและประเทศไทย สรุปได ดังนี้ (2000: 14 – 17)  

1.2.1 โลกยุคโลกาภิวัตน 
โลกยุคโลกาภิวัตน เปนยุคแหงการมุงหาอํานาจและทรัพยสิน มีปจจัยดาน

เศรษฐกิจ การคา การคิดคน และพัฒนาการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีหลายประเภท เปน
กระแสหลักคอยสงเสริม เหนี่ยวนํา และทวีอัตราเรงพลวัตร ท่ีขับเคลื่อนกลไกในโครงสรางและ
ปฏิบัติการทุกระดับของระบบการคาเศรษฐกิจและอิทธิพลทางดานความคิดและการเมือง ใหเปน
กระแสโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง ไรพรมแดนและมิอาจตานทานได แรงขับดวยมิติ
แหงอํานาจและทรัพยสินของกลุมชนท่ีมีพลังทางเศรษฐกิจ มีความม่ันคงทางการเมือง และมี
เทคโนโลยีลํ้าหนามากกวา ชวงชิงและเอาเปรียบจากสัมพันธภาพระหวางมนุษยชาติ อาศัย
พัฒนาการทุกแขนงขามชาติเขาแทรกแซงหรือครอบงําแนวคิด ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากร 
และเทคโนโลยีของกลุมชนท่ีมีความพรอมนอยกวา การเคล่ือนตัวของวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวนี้ กําลัง
คุกคามความหลากหลายของนานาอารยธรรม และขยายชองวางของกลุมชนตางเช้ือชาติ ตาง
วัฒนธรรม ตางระบบ ตางพ้ืนฐานและตางคุณคาทางความคิด ทําใหแตละกลุมชนตองดิ้นรนเพื่อการ
ดํารงอยูและอนาคตของตนเอง  
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เพื่อยืนยันการเปนตัวตนซ่ึงธํารงอยูในกระแสคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีนําไปสู
ความตาย แตละกลุมตางกําหนดแนวคิด แนวทาง การตีความ และนิยามใหมๆ เพื่ออาศัย
สัมพันธภาพและวาทกรรมการพัฒนา เปนเวทีและยุทธศาสตรเพื่อเปรียบเทียบและชวงชิงความ
ไดเปรียบจากกันและกัน โดยการสรางระบบการแขงขันและการชวงชิงท่ีดุเดือดและพลิกแพลงมาก
ข้ึน อาศัยการพิสูจนจากมาตรวัดท่ีตีคาเปนตัวเลขหรือจับตองไดเทานั้น โดยนัยนี้ มนุษยถูกใชเปน
ทรัพยากร หรือสินคา การรับใชหรือการชวยเหลือเกื้อกูลกลายเปนงานบริการ ท่ีตองมีคาตอบแทน 
ความเรียบงายหมายถึงไรช้ันเชิง ถูกเอาเปรียบและฉวยโอกาส และวิถีชีวิตทองถ่ิน ถูกมองเปนความ
ลาสมัย  

ดวยกลไกทางสังคมท่ีเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับพลังของอํานาจและมูลคาของ
ทรัพยสิน ศาสนาและคุณธรรมจึงออนแรง เปาหมายเพื่อการดํารงอยูของมนุษยบนพื้นฐานแหง
คุณธรรมและศักดิ์ศรีจึงเขวไปสูวัตถุนิยมและบริโภคนิยม แมกระแสหลักตางๆ ดังกลาวไดเพิ่ม
โอกาสและลดชองวางการมีปฏิสัมพันธของมนุษย พรอมท้ังเผยแพรความหลากหลายจากมุมตาง ๆ 
ของโลก ทําใหเกิดการแลกเปล่ียนท่ีเปนสากลมากยิ่งข้ึน กอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพใน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมชนมหาศาล มนุษยยังโหยหาความหมายของชีวิต การหยั่งลึกสู
รากเหงาของตน ความปติสุข และการธํารงไวซ่ึงศักดิ์ศรีของตนในบริบทนี้พรอมๆไปกับการดิ้นรน
เพื่อกาวสูอนาคต  

ความเปนจริงเหลานี้คือพลังท่ีดึงดันมนุษยในโลกยุคโลกาภิวัตน ใหยอมรับ 
ปรับตัว รวมคิดคนและพัฒนาไปตามกระแส ขณะเดียวกัน พลโลกอีกจํานวนหน่ึงเร่ิมต้ังคําถามตอ
วาทกรรมการพัฒนาแตละทฤษฎี เพราะผลแหงพัฒนาการจากกระแสหลักของโลกดังกลาว ไดทํา
ใหมนุษยเร่ิมตระหนักวา ตําแหนง เงินทอง ทรัพยสมบัติหรืออํานาจใด ๆ ท่ีพลโลกสวนใหญยึดถือ
เปนสรณะ ทดแทนสํานึกแหงความศักดิ์สิทธ์ิ (พระเจา) นั้น ยังไมอาจเติมเต็มหรือทดแทนคุณคา
และศักดิ์ศรี ท่ีเปนมรดกของธรรมชาติความเปนมนุษยได แตกลไกและโครงสรางตามบริบทท่ีกําลัง
ขับเคล่ือนวิถีทางโลกนั้น กําลังบีบรัดใหมนุษยเรงรีบ รวบรัด เรารอน เควงควางไรสันติ และยิ่งบง
การใหวิถีและความเปนไปของมนุษยยิ่งเพิ่มพลังขันเกลียวใหกับวังวนท่ีเพ่ิมมายา และทําใหชีวิต
มนุษยท่ีแมจะมุงดิ้นรนกาวหนา แตกลับตองทุรนทุรายมากข้ึน  

สภาพแหงความขัดแยงชวงชิงระหวางกระแสหลักของโลก และกระแส
ธรรมชาติของความเปนมนุษย ท่ีตองมีสัมพันธภาพกับส่ิงสรางและส่ิงศักดิ์สิทธ์ิอยางเหมาะสมน้ัน 
กอใหเกิดชองวางหรือสงครามท่ีผลักดันใหมนุษยตองแขงขันเพื่อกาวหนาตอไปอยางหวั่นไหวและ
สับสน มนุษยกําลังแสวงหาความหมายและเปาหมายของชีวิตท่ีเขาไมอาจแนใจไดวาคืออะไร ใน
ท่ีสุด เขาจะบรรลุจุดนั้นไดหรือไม หรือจะบรรลุไดอยางไร 
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สังคมไทยท่ีเคยมีพื้นฐานและวิวัฒนาการจากความผูกพันใกลชิดกับศาสนา 
วัฒนธรรม และเกษตรกรรม กลับลดรูปแบบชีวิตตามวิถีและภูมิปญญาไทย รับเอาแนวคิด
พัฒนาการทางสังคมจากแหลงอ่ืน ซ่ึงใชแนวคิดตามกรอบและขอมูลทางเศรษฐกิจเปนตัวนํา 
ศาสนาและวัฒนธรรมไมอาจตานกระแสเศรษฐกิจ เกษตรกรรมถูกแทนท่ีดวยอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ขณะท่ีวิถีและภูมิปญญาไทยถูกเบียดโดยนานากระแส ท่ีพรางมาพรอมกับส่ิงท่ีอาศัย
วาทกรรมเรียกวาความเปนสากล  

การดําเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 1-7 ไดสงผลทํา
ใหสังคมไทยเรียนรูวา การเดินตามนิยามของพัฒนาการดังกลาว ไดลดทอนคุณภาพชีวิตคน สังคม 
และส่ิงแวดลอมไทยสูภาวะสับสน ทุกขเข็ญ และแรนแคนท่ีตองจํายอม ดังปรากฏชัดใน
วิกฤตการณท่ีรุนแรงข้ึนในชวงทศวรรษท่ีผานมา กระแสโลกาภิวัตนจากระดับมหภาคอันเช่ียวกราก 
ไดมวนเอาองคประกอบทุกสวนของสังคมไทยใหทบทวนบทบาทของตน ขณะท่ีตองรุกไลใหทัน
ชวงกาวการเปล่ียนแปลงของโลก ท่ีเคล่ือนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง  

จากภาพปรากฏดังกลาว สังคมไทยไดเร่ิมกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8  และ 9  นําเสนอแนวทางและรูปแบบใหม โดยเนนกระบวนการและกลไก
ท่ีใหความสําคัญแกบุคคลและสังคมทุกเช้ือชาติ ทุกเผาพันธุ และทุกระดับดวยความเสมอภาคมาก
ข้ึน มุงหวังการกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม พรอมท้ังเสริมสรางเศรษฐกิจแบบเกื้อกูลและ
พอเพียงที่ยั่งยืน แทนท่ีการเลือกปฏิบัติและการชวงชิงเอาเปรียบ  รวมท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ท่ีเนนการพัฒนาคนและระบบ ใหสามารถปรับตัว
พรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันกระแสโลกาภิวัตนและ
สรางภูมิคุมกันใหทุกภาคสวนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549) 

ความเปล่ียนแปลงนี้กําลังดําเนินไปพรอมกับการปฏิรูประเบียบ ข้ันตอนทาง
การเมืองและระบบราชการ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 ก็เนนธรรมรัฐ
หรือธรรมาธิปไตย ดวยการสงเสริมดุลยภาพและการตรวจสอบในระดับตางๆ ของสังคมปรับ
แนวคิดและระบบราชการยอมรับบทบาทและการตรวจสอบของประชาชนปรับเปล่ียนโครงสราง
กระบวนการนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อลดความฉอฉลทางการเมือง  

ดวยความตระหนักในปญหาส่ิงแวดลอม ครอบครัวลมสลาย ปญหาคานิยมท่ี
ยกยองบุรุษเหนือสตรี ปญหาสตรีและเด็ก ปญหาการขายบริการทางเพศ ความยากจน ชองวาง
ระหวางวิถีชีวิตในเมืองและชนบท แรงงาน การแพรของโรคเอดส ยาเสพยติด การพนัน การขาด
ความเขาใจดานศาสนาและชาติพันธุ วิกฤตการณทางวัฒนธรรม ปจจัยและวงจรของอิทธิพลความ
รุนแรง บุคคลและกลุมบุคคลในสังคมไทยจํานวนหนึ่ง ไดพยายามรวมกันเผชิญปญหาตางๆ เหลานี้
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อยางถึงรากถึงโคน กอใหเกิดการเปดเผยขอมูล ขอคิด แนวทางแกไข และคําเชิญชวน ท่ีปรากฏใน
สังคมเดนชัดมากข้ึน  

อยางไรก็ดี แมความเชื่อในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การเคารพนับถือบรรพชนและผู
อาวุโส ความภาคภูมิใจในตน และความเอ้ืออาทร จะยังอยูในธรรมชาติของคนไทยสวนใหญ ซ่ึง
พรอมจะใหคุณคาแกคุณธรรมและความดีตามวิถีของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนนับถือ และพรอมจะร้ือฟน
ภูมิปญญาทองถ่ินและดุลยภาพระหวางมนุษย สังคมและธรรมชาติ แตผลเสียอันลึกลํ้าและยาวนาน
ของความออนลาทางศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีไดรับแรงเสริมจากกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม 
ผนวกเขากับนิยามของความหมายอันหลากหลายของโลกยุคโลกาภิวัตน ไดเปนพลังส่ันคลอนและ
ทาทายความพยายามในกระบวนการสรางสรรคใหมๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ส่ิงแวดลอม 
ศาสนาและวัฒนธรรมท่ีแมจะไดเร่ิมตนในสังคมไทยแลว แตเนื่องจากกระบวนการตาง ๆ อยูใน
ระยะดําเนินการ และกําลังเปล่ียนแปลงดวยจุดมุงหมายสูส่ิงท่ีดีกวา จึงยังไมอาจสรุปผลของความ
พยายามเหลานี้ไดชัดเจน  

ณ จุดหักเหในสังคมไทยท่ียังไมลงตัวนี้ ผูทุกขรอนตองการความบรรเทา ผู
สงสัยตองการคําอธิบาย ผูกําลังคิดคนตองการผูรวมยืนยัน ผูท่ีคนพบแลวตองการผูสนับสนุน ผูท่ี
ริเร่ิมตองการแนวรวม ผูรูและมีความม่ันใจตองการเปาหมายและนโยบายท่ีเปนเอกภาพ ผูเช่ียวชาญ
ตองการความรูและแนวทางใหมๆ ท่ีลึกซ้ึงและกวางไกลข้ึน จะเห็นไดวา แมสังคมไทยจะไดรับ
คําตอบหลากหลายจากมุมตางๆ แตก็กําลังเผชิญกับคําถามและปญหาท่ีตามมาและทวีข้ึนตามความ
ซับซอนและความสับสน ท่ีมาพรอมกับความเปล่ียนแปลงอันรวดเร็วและรุนแรง 

ทามกลางระลอกคล่ืนของปญหา ความทุกขยาก เควงควางสับสนที่พุงพลาน
ถาโถมอยางตอเนื่องเชนนี้ สมาชิกในสังคมไทยยังตองกาวตอไปในโลก ท่ีขับเคล่ือนดวยกระแส
โลกาภิวัตน แตละบุคคลหรือกลุมชนมีพลัง ขอบเขต และปญหาเฉพาะตองดิ้นรนเพื่อธํารงไวซ่ึง
ความเปนไทย ท่ีตนเช่ือวาภาคภูมิสงางาม ตางกําลังแสวงหาและพัฒนาสูส่ิงท่ีดีกวา ถูกตองกวา เพื่อ
ปรับสูสัมพันธภาพอันสมดุล สังคมไทยกําลังเรียกหาสรณะแหงชีวิต 

สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีพื้นฐานและวิวัฒนาการมาจากคําสอนของ
พระพุทธศาสนา  วิถีชีวิตคนไทยเปนไปอยางเรียบงาย  มีความรัก ความเอ้ืออาทร  และความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน ใหความเคารพและยึดม่ันในคําส่ังสอนของผูใหญ  เปนตนบิดามารดามีความเช่ือใน
เร่ืองของบาปบุญคุณโทษ หรือ “กรรม” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอมา ชีวิตตามวิถีและภูมิ-
ปญญาไทยไดรับผล มาจากแนวคิดเร่ืองการพัฒนาการทางสังคมจากแหลงอ่ืนๆ ซ่ึงใชกรอบและ
ขอมูลทางเศรษฐกิจเปนตัวนํา ใชคําวาทันสมัยและความเปนสากลเปนแรงจูงใจ  ความเช่ือทาง
ศาสนา การปฏิบัติตัวตามประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามดั้งเดิม ถูกทาทายดวยกระแสความคิด  คานิยม
สมัยใหม วิถีชีวิตท่ีเรียบงาย กินอยูแตพอเพียงตามรูปแบบเกษตรกรรม จึงถูกแทนท่ีดวยระบบการ
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แขงขัน และผลประโยชน ซ่ึงมาจากระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม (สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 13 อางใน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสต-
ศาสนธรรม, 2005: 8 - 9) 

ผลท่ีตามมาจากกระแสสมัยใหม กอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกประเทศ
มากมายหลายประการดวยกัน แตในอีกดานหนึ่งนั้น ความเจริญกาวหนาก็สงผลในเชิงลบใหกับ
สังคมไทยดวย  เชน ปญหาส่ิงแวดลอม ครอบครัวลมสลาย ปญหาคานิยมท่ียกยองบุรุษเหนือสตรี  
ปญหาสตรี เด็ก ปญหาการขายบริการทางเพศ ความยากจน ชองวางระหวางวิถีชีวิตในเมืองและ
ชนบท แรงงาน การแพรของโรคเอดส ยาเสพติด การพนัน การขาดความเขาใจดานศาสนาและชาติ-
พันธุ วิกฤตการณทางวัฒนธรรม ปจจัยและวงจรของอิทธิพล ความรุนแรง (สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 17 อางในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ 
คริสตศาสนธรรม, 2005: 9)  

อยางไรก็ดีเรายังพบวาความเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ การเคารพนับถือบรรพบุรุษ
และผูอาวุโส ความภาคภูมิใจในตน  และความเอ้ืออาทรก็ยังคงอยูในธรรมชาติของ คนไทยสวน
ใหญซ่ึงพรอมท่ีจะใหคุณคาแกคุณธรรมและความดีตามวิถีของส่ิงศักดิ์สิทธ์ิท่ีตนนับถือ อีกท้ังพรอม
ท่ีจะร้ือฟนภูมิปญญาทองถ่ินและดุลยภาพระหวางมนุษย  สังคมและธรรมชาติอีกดวย 

1.3 บทบาท  หน า ท่ีและแนวทางการดํ า เนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
ประเทศไทย 

1.3.1 การทบทวนความเปนมา บทบาทและหนาท่ีของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใน
สังคมไทย 

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2000: 17 – 19) อธิบาย
วาคริสตศาสนจักรเร่ิมตนภารกิจในประเทศไทยในบรรยากาศยุคลาอาณานิคม สังคมไทยจึงมี
ปฏิกิริยาตอตาน ผลักดันคริสตศาสนจักรใหอยูชายขอบของสังคม ระแวงถึงเจตนาของ
ความสัมพันธทางการเมือง ถือวาเปนวัฒนธรรมและศาสนาของมหาอํานาจตางชาติ กระน้ันก็ดี 
คริสตศาสนจักรสํานึกในพระพรแหงความเช่ือท่ีตนไดรับและเร่ิมงานเผยแพรพระวรสาร ดวยการ
รับใชและสงเสริมศักดิ์ศรีมนุษย กับบุคคลท่ีสังคมไมยอมรับ เชน ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูท่ีเปน
ทาส ฯลฯ เปนสวนมาก  

แมจะมีความขัดแยงตึงเครียด ระหวางบุคคลและกลุมศาสนาอ่ืนบางเปนบางคร้ัง แต
ดวยความเชื่อม่ันคงและการทุมเทอุทิศตนของคริสตศาสนจักร ซ่ึงปฏิบัติงานการศึกษา งานสังคม
สงเคราะห และงานสุขภาพอนามัยอยางใกลชิดกับกลุมชนรากหญาตลอดเวลากวาสามศตวรรษท่ี
ผานมา คริสตศาสนจักรจึงสามารถขยาย และกระชับสัมพันธภาพกับสังคมไทย รัฐบาลไทย และ
กลุมความเช่ือตางๆ ดวยดีเสมอมา ภารกิจเผยแพรพระวรสาร ดวยความรักและการรับใช อยาง
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สุภาพถอมตนของคริสตศาสนจักรเปนท่ียอมรับ ท้ังไดรับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ  

ในขณะที่กระแสตาง ๆ เขามามีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงโลกแตละยุคสมัย คริสต
ศาสนจักรก็ไดเปนสวนหนึ่งของกระแสเหลานั้น ดวยตามสภาพความจริงของเหตุการณ โดยท่ีพล
โลกสวนใหญ มองคริสตศาสนจักรวา มีหนาท่ีเหมือนกับเปนมโนธรรมของสังคมโลกแตละยุค
เสมอมา  

ตราบจนปจจุบัน ท้ังคริสตศาสนจักรและสังคมไทยตางไดกาวเขาสู และเปนสวน
หนึ่ง ของกระแสสังคมทันสมัย ท่ีกําลังอยูในกระบวนการโลกาภิวัตน สังคมไทยกําลังอยูในภาวะ
วิกฤต กําลังแสวงหาสรณะความหมาย และหนทางสูดุลยภาพแหงความสัมพันธแหงชีวิตนี้ องคกร 
และบุคลากร ท่ีปฏิบัติภารกิจตางๆในคริสตศาสนจักร จึงถูกเรียกรองใหเสนอคําตอบ ในฐานะหลัก
ยึดประการหน่ึงในมโนธรรมของสังคมไทยวา คริสตศาสนจักรเชื่ออะไร กําลังทําอะไร เพื่อใคร มี
เปาหมายอยางไ รและมีคุณคาอะไรเปนแรงบันดาลใจ  

ในสภาวะทาทายเชนนี้ คริสตศาสนจักรภาคภูมิใจในพระพรที่ไดอยูรวมทวีป
เดียวกับพระเยซูเจา9 ซ่ึงประสูติ ดําเนินชีวิต ส้ินพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพในทวีปเอเชีย มี
ความอ่ิมเอิบในขาวดีท่ีไดรับ ตระหนักในพลังของพระจิตเจา มีคริสตศาสนธรรมเปนขุมทรัพย
อมตะลํ้าคาท่ีสามารถเปน “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน.14:6) สําหรับมนุษยทุกคน คริสต
ศาสนจักรสํานึกในพันธกิจท่ีไดรับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจา จึงสามารถเปนหลักในการจัด
ระเบียบใหแกสังคมท่ีสับสน บรรเทาความทุกขยาก และใหคําตอบแกปญหาท่ีสังคมไทยกําลังเผชิญ
อยู ตามพระคริสตบัญชาท่ีวา “ทานท้ังหลายเปนเกลือดองแผนดิน…ทานท้ังหลายเปนแสงสวางสอง
โลก” (มธ.5:13-14) เหตุนี้คริสตศาสนจักรจึงตองดํารงอยูในความสนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา 
ดังพระดํารัสท่ีวา “เราเปนเถาองุน ทานท้ังหลายเปนกิ่งกาน ผูท่ีดํารงอยูในเรา และเราดํารงอยูในเขา 
ก็ยอมเกิดผลมาก เพราะวาถาไมมีเรา ทานก็ไมสามารถทําอะไรไดเลย…ถาทานท้ังหลายดํารงอยูใน
เรา และวาจาของเราดํารงอยูในทานแลว ทานอยากไดอะไร ก็จงขอเถิดและทานจะไดรับ” (ยน.
15:5,7)  

ดังนั้น ในขณะท่ีสังคมไทยพยายามแสวงหาคุณคาแหงธรรมะเพื่อเติมชองวางแหง
ชีวิตใหเต็ม โดยแสวงหาจากวิถีชีวิตของคริสตศาสนจักรในประเทศไทยดวยนี้ คริสตศาสนจักรจึง
จําเปนตองเร่ิมภารกิจ ท่ีจะทําใหชีวิตในสังคมไทยสมบูรณข้ึน ดวยการเขาเปนเนื้อเดียวกับบริบท
ใหมของสังคมทุกยุคทุกสมัยในทุกระดับ ตามพระฉบับของพระเยซูคริสตเจา ผูทรงรูจักและรัก

                                                 
9ศาสนาคริสตเช่ือในพระเจาองคเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล ไดแก พระบิดา 
พระบุตร (พระเยซูคริสตเจา) และพระจิตเจา หรือที่เรียกวา "พระตรีเอกภาพ". 
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แผนดินของพระองค ทรงมีสวนรวมเปนเนื้อเดียวกับประวัติศาสตร ทรงรัก ทรงรวมทุกขรวมสุข 
ทรงรวมในความหวังท้ังมวลของประชาชน ทรงรักษามรดกและขนบประเพณีของชาวยิว ผูเปน
ประชากรรวมแผนดินกับพระองคในครั้งน้ัน  

คริสตศาสนจักรจึงตองทวนกระแสคานิยมทางโลกดวยความสุภาพถอมตนตามจิต
ตารมณพระวรสาร ดวยการทบทวนทัศนคติ ทาที บทบาท หนาท่ี วิธีการ และการเขาเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจอันไดแกการประกาศขาวดีแหงพระอาณาจักร และ
นําสังคมไทยใหรอดพนไดอยางแทจริง  

เนื่องจากคริสตศาสนจักรตองรวมชะตากรรมในบริบทสังคมไทย คริสตศาสนจักร
จึงตองทบทวน และใชวิจารณญาณในการเจริญชีวิตของตน มิใหถูกกลืนโดยคานิยมความทันสมัย 
ในมิติของวิถีชีวิตทางโลก แตตองยึดม่ันในพันธสัญญาท่ีพระคริสตเจาประทานให และทรง
เรียกรองใหกลับใจ (มก.1:15) เพื่อนําประชากรของพระเจา มุงไปสูคุณคาแหงพระอาณาจักรของ
พระองค ซ่ึงดํารงอยูเปนเนื้อเดียวกับคุณคาของวัฒนธรรมชุมชน พรอมกับการสถิตอยูของพระเจา
เสมอมา  

การเปล่ียนแปลงภายในของคริสตศาสนจักร หมายความวา สมาชิกทุกคนตองตาย
จากตนเองและเกิดใหม เพ่ือจะเปนสังคมใหม โดยการเสวนาดวยชีวิตกับประชาชนชาวไทย ตาม
โครงสรางของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประชาชนผูยากไร วัฒนธรรมที่หลากหลายใน
สังคมไทย และพ่ีนองตางความเช่ือ เพื่อแสดงวาพระอาณาจักรของพระเจาไดเร่ิมตนแลว และจะ
บรรลุถึงความสมบูรณไดในอนาคต คริสตศาสนจักรจึงตองเสวนาดวยชีวิตกับประชาชน เพ่ือการ
ปรับเปล่ียนตนเองใหเปนเนื้อเดียวกับแตละชุมชน ซ่ึงรอคอยขาวดีของพระเยซูคริสตเจา เพ่ือเปน
ประจักษพยาน ในการสรางปฏิสัมพันธท่ีสนองตอบการเจริญชีวิตในแตละบริบท ตามภารกิจท่ีพระ
เยซูคริสตเจาทรงมอบหมาย 

ดังนั้นบทบาทและหนาท่ีของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย คือ จะตองเปนเสมือน 
เมล็ดพันธุแหงพระอาณาจักรพระเจา หมายถึง การที่คริสตศาสนจักรจะตองเปนแหลงภูมิปญญา 
และเปนหลักอางอิง เพื่อใหคุณคาของพระวรสารจะไดอยูในชีวิตคริสตชนและประชากรทั้งมวล 
จะตองเปนเคร่ืองหมายท่ีชัดเจน และเปนประจักษพยานท่ีโดดเดนแกสังคมในปจจุบัน ถึงพระ
อาณาจักรของพระเจาท่ีไดเร่ิมตน และกําลังมุงไปสูความสมบูรณ อันไดแกสังคมใหมในอนาคต 
จะตองเปนเคร่ืองมือในความพยายามรวมสรางพระอาณาจักรของพระเจา ซ่ึงหมายถึงองครวมทุก
มิติของชีวิตมนุษย ไดแก มนุษยกับพระเจา มนุษยกับเพื่อนมนุษย มนุษยกับส่ิงสราง และสากล
จักรวาล 

สอดคลองกับ วุฒิชัย  อองนาวา (2549: 144 – 149)  วิเคราะหบทบาทของคริสต
ศาสนจักรตอสังคมโลกวา 
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1) คริสตศาสนจักรมีอยูเพื่อรับใชแผนการแหงความรอดพน 
คริสตศาสนจักรเช่ือวาพระเจา โดยทางพระเยซูคริสตเจาทรงสถาปนาคริสต 

ศาสนจักร และประทับอยูในคริสตศาสนจักรโดยทางพระจิต เพ่ือสืบตอการชวยมนุษยสูความรอด
พนท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงเผยแสดงแผนการแหงความรอดพนของพระเจาแกมนุษยชาติ พระเยซู 
คริสตเจาทรงต้ังคริสตศาสนจักรเพ่ือเปนเครื่องมือรับใชแผนการแหงความรอดพนของพระเจา   
คริสตศาสนจักร ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงจัดตั้งและมอบภารกิจใน
การชวยมนุษยชาติสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา ดังพระดํารัสของพระเยซูคริสตเจาท่ีวา “เรามาในโลก
นี้ไมใชเพ่ือรับการปรนนิบัติ แตเพื่อรับใชผูอ่ืน” (มธ 11: 28) คริสตศาสนจักรตระหนักถึงคําสอน
และวิถีชีวิตของพระเยซูคริสตเจา โดยเฉพาะภารกิจในการสืบตองานของพระเยซูคริสตเจาในการ
ประกาศขาวดีแหงความรอดพน (กีรติ บุญเจือ, 2530: 147 – 149 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549) 
กลาวคือ 

1.1) คริสตศาสนจักรไมใชเคร่ืองมือรับใชอาณาจักรของโลก แตมีไวเพื่อรับใช
อาณาจักรของพระเจา 

คริสตศาสนจักรไมตองการอํานาจหรือการเปนอภิมหาอํานาจของโลก แต
คริสตศาสนจักรยืนยันอยางซ่ือสัตยตอธรรมชาติของคริสตศาสนจักร ท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงต้ังข้ึน
เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติท่ัวโลก  ภารกิจของคริสตศาสนจักรจึงเปนงานฝายจิตวิญญาณ เพื่อ
ชวยมนุษยชาติสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา ตามแนวทางท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงเผยแสดง 

1.2) คริสตศาสนจักรตองปรับตัวเพื่อรับใชแผนการแหงความรอดพน 
สืบเนื่องจากคริสตศาสนจักรตระหนักถึงภารกิจท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงมอบ

ใหในแผนการแหงความรอดพน สมาชิกของคริสตศาสนจักรในระดับตางๆ จึงมีการทบทวน 
ไตรตรองตนเองเสมอ รวมถึงการพิจารณาระบบการดําเนินการของคริสตศาสนจักรอยางตอเนื่อง 
เพื่อการทันยุคสมัยในสังคมที่เปล่ียนแปลง เพื่อคริสตศาสนจักรจะไดเปน “เคร่ืองมือท่ีทันสมัย” 
ภายใตการนําของพระจิตเจาท่ีประทับในคริสตศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ ดวย
การศึกษาคนควาคุณคาท่ีพระเยซูคริสตเจามอบใหแกมนุษยชาติใหลึกซ้ึงยิ่งข้ึน เพื่อคริสตศาสนจักร
จะไดดําเนินการตามภารกิจดวยรูปแบบท่ีทันสมัยในการรับใชแผนการแหงความรอดพน 

1.3) คริสตศาสนจักรใสใจสถานการณปจจุบันเพื่อยืนหยัดในการสงเสริมความ
เปนมนุษย 

จากชีวิตของพระเยซูคริสตเจาและธรรมเนียมปฏิบัติท่ีสืบเนื่องจากอัครสาวก 
ทําใหคริสตศาสนจักรดําเนินตามรูปแบบของพวกทาน ในการอุทิศตนรับใชแผนการของพระเจาใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติความรักตอเพ่ือนพี่นอง ทุกเช้ือชาติ ทุกศาสนา ทุกภูมิภาคทั่ว
โลก โดยเฉพาะเจตนารมณของพระเยซูคริสตเจาท่ีอยูเคียงขางคนยากจนและคนมีความทุกข คริสต
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ศาสนจักรอุทิศตนเพื่อสงเสริมใหมนุษยชาติตระหนักถึงคุณคาและความหมายชีวิตของตน รวมถึง
การสงเสริมสนับสนุนใหมนุษยไดเติบโตและกาวหนาใหสมศักดิ์ศรีในฐานะเปนบุตรของพระเจา 
คริสตศาสนจักรจึงสงเสริมใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม  ดวยการใสใจตอสถานการณของ
สังคมปจจุบัน10ท่ีเปนท้ังความดีงามและแนวโนมท่ีอาจนําสูอันตรายของชีวิตมนุษย คริสตศาสน-
จักรจึงพยายามหารูปแบบท่ีทันสมัย  เปนตนการจัดต้ังสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ท้ังในรูปแบบของ
สถาบันการศึกษา การรักษาพยาบาล ชุมชนตางๆ เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาชีวิตมนุษยใหมี
ความพรอมท้ังดานรางกายและจิตใจ เพื่อพวกเขาไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาผานทางองคกร
หรือสถาบันตาง ๆ ของคริสตศาสนจักร 

2) คริสตศาสนจักรตองสงเสริมและรวมมือกันของมนุษยชาติ เพื่อความรอดพนของ
โลกโดยตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษยเปนพื้นฐาน  

พระเยซูคริสตเจาทรงตั้งคริสตศาสนจักรเพื่อการอยูรวมกับคนอ่ืน มิใชเพื่อแยกตัว
จากผูอ่ืนหรือตั้งตัวเปนศัตรูกับฝายอ่ืนๆ แตเนนการสมานฉันท เพื่อรวมกันสรางความยุติธรรม  
สันติสุขและสันติภาพในหมูมวลมนุษยชาติท่ัวโลก ในขณะเดียวกัน คริสตศาสนจักรไดประณาม
กิจการท่ีกอใหเกิดความแตกแยก ความกาวราว ความรุนแรง รวมถึงการกดข่ีขมเหงเพ่ือนมนุษยใน
รูปแบบตาง ๆ และสงเสริมใหมนุษยชาติมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตท่ีมุงสูความจริงแทท่ีพระเจา
นําเสนอแกมนุษยตามรูปแบบและวิธีการตางๆ รวมถึงการกระตุนใหมีการปรับปรุงโครงสรางทาง
สังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม รวมถึงการท่ีประเทศท่ีรํ่ารวย (รวมท้ังคนท่ีรํ่ารวย) ตองมี
สวนในการชวยเหลือประเทศท่ียากจน (คนท่ียากจน) โดยมีพื้นฐานท่ีตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยท่ีทุกคนมีเทาเทียมกัน ในการเปนภาพลักษณของพระเจา 

ซ่ึง วัชรินทร  สมานจิต (2548) ท่ีนําแนวคิดจากเอกสาร GAUDIUM ET SPES11 
(1965)  สรุปไดวาคริสตศาสนจักรตระหนักอยูเสมอวา ชีวิตของคริสตศาสนจักรเปนสวนหนึ่งของ
โลก ความเช่ือจะแยกจากโลกไมได ชีวิตกับความเช่ือมิใชเปนเสนทางคูขนาน แตเปนหนึ่งเดียวกัน
บนเสนทางสูความสมบูรณของพระอาณาจักรพระเจา เปนการมองแบบองครวมที่มีสัมพันธภาพ
และปฏิสัมพันธตอกัน ซ่ึงแตกอนเรามีความคิดแบบแยกสวน กาย-วิญญาณ ความเช่ือเปนเร่ืองของ
ศาสนา เปนเร่ืองของพิธีกรรม ชีวิตก็คือเร่ืองในทางโลกหรือการทํามาหากิน ดังนั้น ในฐานะ
ผูติดตามพระเยซูคริสต ชีวิตและความเช่ือของเราตองเปนหนึ่งเดียวและอยูกับความเปนจริงของโลก
นี้แตไมเปนของโลก ตามคําอธิษฐานของพระเยซูเจาวอนขอพระบิดาเจาอยายกศิษยของพระองค

                                                 
10หรือท่ีเรียกวา “เคร่ืองหมายของกาลเวลา”  
11เปนหน่ึงในเอกสารสําคัญที่นําเสนอแนวคิดของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่นําเสนอในเรื่องเก่ียวกับคริสต
ศาสนจักรในยุคปจจุบัน. 
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ออกไปจากโลก แตขอใหเขาอยูในโลก (ยน 17:14-17) ดังนั้น ความรอดพนของคริสตศาสนจักร
และเพื่อนมนุษยท้ังหลายเร่ิมแลวตั้งแตในโลกนี้ มิใชรอการหลุดพนในโลกหนา 

 

1.3.2 แนวทางการดําเนนิงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย 
ก. หลักการ  

 คริสตศาสนจักรคาทอลิก นําแนวทางจากสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 มา
เปนหลักในการพัฒนาการดําเนินงาน ดังท่ี วัชรินทร สมานจิต (2548) วิเคราะหแนวทางการ
ดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ซ่ึงดําเนินงานตามแนวทางของคริสตศาสน-
จักรสากล วาการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรหลังสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ใหความสําคัญตอ 
การพิจารณาเคร่ืองหมายของกาลเวลา และการทํางานแบบเครือขาย ดังนี้ 

1) การพิจารณาเคร่ืองหมายของกาลเวลา 
แนวทางการการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรในแตละประเทศ สภา

สังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 เรียกรองใหวิเคราะห “เคร่ืองหมายของกาลเวลา” ไดแก สถานการณ หรือ
สภาพขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคม ดวยกระบวนการวินิจฉัย แยกแยะและตรึกตรองอยางลึกซ้ึง 
(Social Discernment) ซ่ึงกระบวนการนี้เปนงานของพระจิตเจา พระองคเปนท้ังเคร่ืองมือและ
เปาหมายในการแสวงหาพระประสงคของพระเจาตอสภาพการณท่ีเปนจริง ชวยใหคริสตศาสนจักร
ตื่นตัวและรูเทาทันตอสถานการณท่ีเกิดข้ึน และตระหนักถึงพระประสงคของพระเจา 
ท่ีทรงเช้ือเชิญหรือทาทายเราใหวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ท้ังใน
ชีวิตสวนตัวและในสังคมสวนรวม ซ่ึงเอกสารคูมือแนะแนวท่ัวไปสําหรับการสอนคริสตศาสน-
ธรรม (General Directory for Catechesis, 1997: 32) อธิบายวา การพิจารณาเคร่ืองหมายของ
กาลเวลาตองกระทําภายใตบริบทของความเชื่อ อาศัยศาสตรและวิทยากรของมนุษย (Human 
sciences) อันเปนส่ิงสําคัญเสมอในการแสวงหาความหมายของสภาพการณปจจุบัน  ท้ังนี้ 
กระบวนการพิจารณาเคร่ืองหมายของกาลเวลามีข้ันตอนท่ีสําคัญสามข้ัน ไดแก (วัชรินทร  
สมานจิต, 2548) 

1.1) การศึกษาสภาพความเปนจริงของชุมชน เปนการเรียนรูขอมูลจาก
สภาพจริงของชุมชน โดยอาศัยการศึกษาเอกสารขอมูลเชิงวิชาการหรือการเรียนรูแบบรวมชีวิตใน
ชุมชน ตอจากนั้นเปนกระบวนการรวบรวมขอมูล วิเคราะหแยกแยะขอมูลท่ีไดศึกษาหรือไดเรียนรู
ดวยประสบการณตรง พรอมกับเช่ือมโยงประเด็นตางๆ เพื่อทําความเขาใจภาพรวมของสภาพความ
เปนจริงท้ังดานบวกและดานลบ 



 

 20 

1.2) การไตรตรองทางเทววิทยา เปนข้ันตอนของการพินิจพิเคราะห
ประสบการณท่ีไดรับมาอยางลึกซ้ึงโดยอาศัยแสงสวางจากพระคัมภีร คําสอนของบรรดาปตาจารย12 
และคําสอนของคริสตศาสนจักรในเร่ืองตางๆ เพ่ือจะไดคนพบแรงบันดาลใจใหม กรอบความคิด
พื้นฐานใหม อันจะนําไปสูจุดเปล่ียนของชีวิตและการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน สามารถตอบสนอง
ตอพระประสงคของพระเจาในสถานการณนั้นๆ ไดอยางถูกตอง กอเกิดคุณประโยชนตอกลุมชนท่ี
เราทํางานอยูดวย 

1.3) การลงมือปฏิบัติ เปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการ  โดย 
(1) กําหนดยุทธศาสตร วางแผนเชิงกลยุทธ / วางแผนปฏิบัติงาน และ

ดําเนินการตามแผนท่ีวางไว  
(2) ติดตามและประเมินผลอยางตอเน่ือง 
(3) ขยายผลการปฏิบัติในการวางแผนงานใหม  

2) การสงเสริมระบบเครือขาย 
การดําเนินงานคริสตศาสนจักร ควรมีทาทีแสวงหาพันธมิตร และรวมกัน

ทํางานเครือขายแบบบูรณาการ เพื่อทําใหการอภิบาลมีความหมายและมีคุณคาท่ีเปยมไปดวยพลังใน
ชีวิต  โดย 

2.1) แสวงหาเพ่ือน (Co-alliance) ท่ีมีอุดมการณและมีจุดประสงคเดียวกัน
คือ ทํางานสงเสริมความเปนมนุษย ใหความสําคัญตอชีวิตมนุษย และเนนมนุษยเปนศูนยกลางของ
งานสงเสริมและสนับสนุน  

2.2) รวมมือกัน (Collaboration) ซ่ึงมิใชเฉพาะการรวมมือทํางานของ
บุคลากรระดับเดียวกัน แตตองเปนการรวมมือของผูท่ีมีบทบาท-หนาท่ีท่ีตางกันอยางประสาน
สัมพันธ และยึดแนวทางการทํางานแบบองครวม เพื่อเสริมสรางชีวิตและงานของกันและกัน  

2.3) เปนหุนสวนกับคนทุกขยาก (Corporation) คือความพยายามเขาใจถึง
สภาพความเปนจริงท่ีคนทุกขยากกําลังเผชิญอยู ตระหนักถึงความตองการของคนเหลานี้ รวมเปน
หนึ่งเดียวและเปนปากเปนเสียงแทนพวกเขา ท่ีสําคัญเราตองมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของพวกเขา
และพรอมท่ีจะเปนเพื่อนรวมเดินทางพรอมกับพวกเขา  

2.4) รวมกันรับผิดชอบ (Co-responsibility) ตองมีสํานึกตอการรวม
รับผิดชอบเร่ืองใดก็ตามท่ีเปนความเดือดรอนของผูอ่ืน ถึงแมวาเราไมไดรับผลกระทบใดๆ แตเรา
ตองถือวา เราตองรวมรับผิดชอบในการบรรเทาความเดือดรอนของเขาเหลานั้น เพราะพวกเขาเปน
ลูกของพระบิดาเดียวกันกับเราและเปนพี่นองของเรา  

                                                 
12ปตาจารย หมายถึง บรรดาผูสอนและอธิบายความเช่ือในศาสนาคริสต ในชวงหาคริสตศตวรรษแรก. 
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2.5) ความเปนหนึ่งเดียวกัน (Communion Base) เปนธรรมชาติของคริสต
ศาสนจักร ท่ีแสดงออกมาถึงความเช่ือในพระตรีเอกภาพผูทรงเปนพระเจาหนึ่งเดียวแตมีสามพระ
บุคคล ความเปนหนึ่งเดียวกัน (เอกภาพ) ในความหลากหลาย (ความตาง) จึงเปนชีวิตของคริสต
ศาสนจักร ท้ังในดานโครงสรางการบริหารและในการดําเนินพันธกิจ และเปนพื้นฐานของการ
ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (องครวม) คือ การประสานสัมพันธ เช่ือมโยงส่ิงท่ีแตกตางและ
หลากหลายซ่ึงแตละสวนก็คงอัตลักษณเฉพาะ เขามาสูความเปนเอกภาพและมุงสูทิศทางเดียวกัน  

2.6) มีเปาหมายเดียวกัน (Common Goal) คือ รักและรับใช มุงสูความ
สมบูรณครบครันในพระเยซูคริสตเจา (Completion in Christ) ซ่ึงเอกสาร GAUDIUM ET SPES 
(1965) ไดใหโครงสรางการทํางานใหมแกคริสตศาสนจักร เปนการสรางคริสตศาสนจักรท่ีอยูบน
รากฐานแหงความเปนเอกภาพ (Communion) โดยมีจุดหมายเดียวกันคือ การปฏิบัติพันธกิจแหง
ความรักและการรับใชอันเปนจิตตารมณคริสตชน เพราะฉะน้ัน การแขงขัน(Competition) กับการ
มุงสูความสมบูรณในองคพระคริสตเจา (Completion) นั้นแตกตางกัน และผลที่เกิดข้ึนก็แตกตางกัน 
คานิยมการแขงขันท่ีเกิดข้ึนในสังคม นําไปสูการแตกแยก ความโศกเศรา ความกังวล แตความ
สมบูรณนําไปสูการประสานพลังสรางสรรคของเราแตละคน การชวยเหลือเกื้อกูล ความรวมมือ
และความรับผิดชอบตอการทํางานรวมกัน ส่ิงท่ีไดมา คือ ความช่ืนชมยินดี ความผาสุกของ
ประชาชน ซ่ึงก็คือ ความสมบูรณครบครันในพระเยซูคริสตเจา (Completion in Christ)  

ซ่ึง วุฒิชัย  อองนาวา (2549: 146 – 149) วิเคราะหวาหลังสภาสังคายนาวาติกัน
คร้ังท่ี 2 ทาทีของคริสตศาสนจักร ทําใหคริสตชนมองดูศาสนาอ่ืนท่ีไมใชคริสตศาสนาในแงบวก 
เห็นคุณคาของหลักธรรมคําสอนในแตละศาสนาโดยมีพื้นฐานบนความรักเมตตาของพระเจาท่ีทรง
มีวิธีการหลากหลายในการชวยมนุษยใหรอดพน คริสตชนมีความเช่ือวาใครก็ตามท่ีเปนผูมีน้ําใจดี
และพยายามปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาของตนและมุงสูความรอดตามความเช่ือของศาสนา
ของตน ภายในหัวใจของพวกเขามีพระพรของพระเจา โดยผานทางพระเยซูคริสตเจาท่ีส้ินพระชนม
เพื่อมนุษยทุกคน ทรงทํางานอยูภายในจิตใจของพวกเขา พระเจาทรงมีวิธีการชวยมนุษยชาติสูความ
รอดพน  แตละศาสนาตางสนองตอบการดลใจของพระเจาในรูปแบบท่ีตางกัน พระเยซูคริสตเจา
ทรงเผยแสดงพระอาณาจักรของพระเจาและทรงสถาปนาคริสตศาสนจักรเพ่ือการประกาศขาวดี
แหงอาณาจักรพระเจา แตคริสตศาสนจักรไมไดผูกขาดการบรรลุถึงอาณาจักรของพระเจาไวแต
เพียงผูเดียว คริสตศาสนจักรเปนเพียงผูรับมอบภารกิจจากพระเยซูคริสตเจาผานทางอัครสาวกใน
การประกาศขาวดีแหงความรอดพน13 คริสตศาสนจักรยืนยันถึงความรอดพนจากพระเจาผานทาง

                                                 
13คริสตชนตองทําหนาที่ในการประกาศขาวดีแหงความรอดพน เพราะเปนคาํสั่งของพระเยซูคริสตเจา เพราะความรักที่ปรารถนาดีตอ

คนอื่น  แตการที่ผูรับการประกาศขาวดีจะมีความเชื่อและเขามาเปนคริสตชนหรือไม ไมใชหนาท่ีของคริสตศาสนจักร แตเปนพระพร
ของพระเจา หนาทีข่องคริสตศาสนจักร คือ การประกาศขาวดี แมวาผูรับการประกาศขาวดีจะเขามาเปนคริสตชนหรือไมก็ตาม.  
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พระเยซูคริสตเจา แตพระเจา (โดยทางพระเยซูคริสตเจา) อาจมีวิธีการอ่ืนๆ เพื่อชวยมนุษยชาติสู
ความรอดพนก็ได แตคริสตศาสนจักรไมทราบ เพราะคริสตศาสนจักรยืนยันเฉพาะคําสอนและหลัก
ปฏิบัติท่ีพระเยซูคริสตเจามอบแกคริสตศาสนจักรผานทางอัครสาวกเทานั้น สวนรูปแบบหรือ
วิธีการอ่ืนๆ ของการชวยใหรอดพนทางพระเยซูคริสตเจา คริสตศาสนจักรไมทราบ 

ดวยเหตุนี้ คริสตศาสนจักรจึงสงเสริมส่ิงท่ีเรียกวา “คุณคาอาณาจักรของ 
พระเจา” ไดแก สันติภาพ ความยุติธรรม เสรีภาพ ภราดรภาพ  (โรเบิรต กอสเต, 2547: 360 อางใน 
วุฒิชัย อองนาวา, 2549) สงเสริมการเสวนาระหวางศาสนาตางๆ และวัฒนธรรมตางๆ เพ่ือวาอาศัย
การสงเสริมกันและกันใหม่ันคงและเขาใจลึกซ้ึงยิ่งข้ึน จะชวยมนุษยชาติใหกาวหนาสูพระ
อาณาจักรของพระเจาไดมากย่ิงข้ึน  คริสตชนเชื่อวามีการทํางานของพระเยซูคริสตเจาในหัวใจ
มนุษย ในประวัติศาสตร ในวัฒนธรรมและในศาสนาตางๆ เพราะมนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจา 
ทุกคนไดรับการเช้ือเชิญสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา  ดังนั้น คริสตศาสนจักรจึงเห็นคุณคาและ
พิจารณาทุกส่ิงท่ีเปนความดีและความจริง (CCC, 1994: 843) ซ่ึงอาจพบไดในศาสนาและวัฒนธรรม
ตาง ๆ ในฐานะท่ีมนุษยชาติไดรับการเช้ือเชิญจากพระเจาสูความรอดพน สําหรับคริสตชนถือวา 
มนุษยชาติ (ท่ีแมจะมีภาษา วัฒนธรรม ศาสนา เช้ือชาติท่ีแตกตางกัน) แตทุกคนก็เปนประชาคม
เดียวกัน มีสภาวะธรรมชาติ (เกิด แก เจ็บ ตาย) เหมือนกัน มีตนกําเนิดและจุดหมายปลายทางอัน
เดียวกัน คือ พระเจาผูเปนพระบิดาและเปนความรอดของมนุษยทุกคน และความรอดนีม้นษุยทุกคน
ไดรับโดยผานทางพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระเจาท่ีทรงลงมาบังเกิดเปนมนุษย เพื่อเผย
แสดงและเปนท้ังหนทาง ความจริงและชีวิต เพื่อนํามนุษยชาติสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระเจา โดยมีพระ
จิต ผูสถิตและทํางานในใจของมนุษยเปนผูดลใจใหเขาใจเกี่ยวกับความเช่ือนี้ 

ดังนั้น การประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ถือเปนการเปด “วิสัยทัศน” 
ใหมของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะการตระหนักถึงพระเมตตาของพระเจาโดยทางพระเยซู 
คริสตเจา ท่ีมีแผนการชวยมนุษยชาติสูชีวิตท่ีสมบูรณในพระองคในหลายวิธีการ คุณคาของความ
จริงในศาสนาตางๆ ไดรับการพิจารณาอยางเอาใจใส และดวยความเคารพในความจริงของศาสนา
นั้นๆ  คริสตศาสนจักรจึงสงเสริม “การเสวนา” ในฐานะเปนการสรางความสัมพันธระหวางคริสต
ศาสนจักรกับผูนับถือศาสนาอ่ืนๆ  การเสวนาไมไดหมายความวาจะยกเลิกการประกาศขาวดีแหง
ความรอดพนท่ีพระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายแกคริสตศาสนจักร และไมไดเปนกลอุบายเพื่อท่ีจะ
ลอลวงใหคนอ่ืนมาเปนคริสตชน  แตเปนการศึกษาเรียนรู ใหความเคารพ เสริมสรางความสัมพันธ
และสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตตามวิถีของแตละศาสนาอยางจริงจัง โดยมีพื้นฐานบนความเคารพ
ตอความจริงของแตละศาสนา มีการจัดต้ังหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองการเสวนาระหวางศาสนาใน
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คริสตศาสนจักรสวนกลาง14 และคริสตศาสนจักรในแตละประเทศ15 เพ่ือการสมานฉันทระหวางผู
นับถือศาสนาตาง ๆ จะไดเกิดข้ึนและนําศาสนามาใชเปนเคร่ืองมือสรางสันติภาพในโลกอยาง
แทจริง16 

สอดคลองกับ วีระ  ผังรักษ (2552) สรุปวา ผลจากสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 
ถือเปนจุดเปล่ียนแนวการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เรียกรองใหคริสตศาสนจักรรวมมือกัน มี
แผนงาน มีระบบ หนวยงานและโครงสรางการบริหารจัดการ และเรียกรองการมีสวนรวมของ
บุคคลากรทุกระดับมากข้ึน 

ข.  ระบบ โครงสรางและเขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ไทย 

หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 คริสตศาสนจักรไดดําเนินการ
ปฏิรูประบบการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร กําหนดใหการบริหารปกครองคริสตศาสนจักร
คาทอลิกเปนแบบเดียวกันท่ัวโลก ดังในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร ค.ศ. 1983 กําหนด
แนวทาง สรุปภาพรวม ดังท่ีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ (2007) นําเสนอไว 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14สําหรับประเทศไทย  ใชชื่อวา “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหวางศาสนาฯ” อยูภายใตสังกัด ของคณะกรรมาธิการฝาย

ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ ในสังกัดสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย. 
15สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย มีการจัดต้ังคณะทํางานดานศาสนสัมพันธ (การเสวนาระหวางศาสนา) เพื่อสาน

สัมพันธฉันทมิตร (สมานฉันท) ระหวางพี่นองผูนับถือศาสนาอื่น ๆ (รวมถึงพี่นองคริสตชนในกลุม/นิกายอ่ืน ๆ ในประเทศไทยดวย) 
16ตัวอยางท่ีเดนชัดอยางหน่ึงคือ พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ทรงเชิญบรรดาผูนําศาสนาตาง ๆ ทั่วโลก รวมกันอธิษฐานภาวนา

เพื่อสันติภาพของโลก ที่นครรัฐวาติกัน  และเม่ือพระองคเสด็จเยือนประเทศตาง ๆ พระองคจะเยี่ยมคํานับผูนําศาสนาตาง ๆ ใน
ประเทศน้ัน ๆ  และพระสันตะปาปา เบเนดิกซที่ 16 ไดถือปฏิบัติดวยเชนกัน 
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1) คริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกสากล (สวนกลาง) 
มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขปได ดังนี ้

 
        พระสันตะปาปา 

 
 
   สมณกระทรวง               สมณกระทรวง               สมณกระทรวง                 สมณกระทรวง17 
 
 
สํานักเอกอัครสมณทูตวาตกินัประจําประเทศ... 
 

 
สภาประมุขแหงบาทหลวงฯ แตละประเทศ 

 
 
จากแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นการบริหารงานของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก 

วามีพระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด และพระองคบริหารงานผานทางสมณกระทรวงตาง ๆ และ
ทรงสงผูแทนของพระองค (เอกอัครสมณทูตประจําประเทศหรือหลาย ๆ ประเทศ)18  และในแตละ
ประเทศจะมีการจัดต้ังสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก เพื่อการบริหารปกครองคริสต
ศาสนจักรในประเทศนั้น ๆ จะไดเปนเอกภาพ ตามแนวทางคริสตศาสนจักรสากล 

 

2) คริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย 
คริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย โดยสภาประมุขแหงบาทหลวง

โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย นําแนวทางจากประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร และการ
พิจารณาสภาพบริบทสังคมไทยปจจุบัน จึงกําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขป 
ดังท่ีคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ (2007) นําเสนอไว ดังนี้  

 

                                                 
17ไดแกสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชน  สมณกระทรวงเผยแผความเชื่อ  สมณกระทรวงดานการศึกษา เปนตน  แตละ

สมณกระทรวงมีระบบงานคลายกับกระทรวงของประเทศท่ัวไป  โดยมีพระคารดินัลเปนเจากระทรวง (รัฐมนตรี)  
18ในประเทศท่ีมีคริสตชนจํานวนมาก จะมีผูแทน (สมณทูต) ประเทศละแหง  ในกรณีประเทศท่ีมีคริสตชนจํานวนนอย ผูแทนพระ

สันตะปาปาจะดูแลหลายประเทศ  (เชน ในกรณีประเทศไทย  สมณทูตฯ จะดูแลทั้งประเทศไทย  กัมพูชา ลาว ฯลฯ)  ปจจุบัน (ค.ศ. 
2009) เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย คือ พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ 
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สํานักงานสภาฯ

 

สํานักนโยบาย 

 
 

        สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ... 
 

คณะกรรมการดาํเนินงานสภาฯ19 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิท่ีแสดงใหเห็นการบริหารงานอธิบายไดดังนี ้
(1) สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนองคกร

ทางดานการปกครองสูงสุด ซ่ึงดูแลคริสตชนท่ัวประเทศไทย   
(2) มีคณะกรรมการดําเนินงานของสภาเปนผูดูแลรับผิดชอบงานตางๆ 

ท้ังหมด ในระดับประเทศ 
(3) ในสํานักงานสภาฯ จะมีเลขาธิการสภาฯและรองเลขาธิการสภาฯ เปน

ผูดูแลรับผิดชอบและแบงงานออกเปน 3 ฝาย คือ 
(3.1) สํานักเลขาธิการ 
(3.2) สํานักนโยบาย 

                                                 
19ประกอบดวย ประธานฯ  รองประธานฯ  เลขาธิการ และเหรัญญิก และคณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา คณะกรรมการท่ีปรึกษา

กฎหมายคริสตศาสนจักร  สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรมในประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายบานเมืองและ
เศรษฐกิจ. 

     คณะกรรมการฯเพื่อการอภิบาลสังคม 

     คณะกรรมการฯเพื่อการพัฒนาสังคม 

คณะกรรมการฯเพื่อการธรรมทูต 

     คณะกรรมการฯเพื่อการศึกษา 

     คณะกรรมการฯเพื่อมรดกวัฒนธรรม 

คณะกรรมการฯเพื่อคริสตศาสนธรรม 

สํานักงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคล 

 

สํานักเลขาธิการ 

กรรมาธิการฝาย 
อภิบาลคริสตชน 

กรรมาธิการฝายธรรมทูตและ
การศึกษาคาทอลิก 

 

กรรมาธิการฝายสังคม 
กรรมาธิการฝาย 
สื่อสารสังคม 

คณะกรรมการฯเพื่อพิธีกรรม 

คณะกรรมการฯเพื่อบาทหลวงและผูถวายตัว 

คณะกรรมการฯเพื่อคริสตชนฆราวาส 

     คณะกรรมการฯเพื่อส่ือมวลชน 

คณะกรรมการฯเพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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(3.3) สํานักงบประมาณและทรัพยากรบุคล  
(4) ในสํานักนโยบายจะประกอบไปดวยกรรมมาธิการ20 4 ฝายคือ 

(4.1) กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน21 
(4.2) กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก22 
(4.3) กรรมาธิการฝายสังคม23 
(4.4) กรรมาธิการฝายส่ือสารสังคม24 

ซ่ึง ประยูร  นามวงศ (2552) เสนอวา ผลการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 
สงผลใหคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยมีความม่ันคง มีการพัฒนาตางๆ มีระบบ มี
โครงสราง คณะกรรมการตางๆ เรียกรองใหทุกภาคสวนในคริสตศาสนจักรมีสวนรวมตามบทบาท
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกร หนวยงานภาคสวนตาง
ของคริสตศาสนจักร เพื่อการรับใชและประกาศอาณาจักรของพระเจาในสังคมไทยอยางแทจริง 

 

1.4     ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย 
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก แหงประเทศไทย (2000: 19 – 21) กําหนด

แนวทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยวา เม่ือไดไตรตรองถึงแผนการ
สรางของพระเจา และภารกิจการไถกูมนุษยชาติของพระเยซูคริสตเจา ไดเขาใจถึงความหมายของ
สัญญาณแหงกาลเวลา และความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทยดังท่ีนําเสนอขางตน ทําใหคริสต
ศาสนจักรตระหนักถึงปญหามากมายท่ีเกิดข้ึนกับมนุษย และความจําเปนเรงดวน ท่ีจะตองมุงม่ัน
สานตอแผนการสรางโลกและสากลจักรวาล อีกท้ังมีสวนรวมในแผนการไถกูของพระเยซูคริสตเจา 
พระเจาและพระอาจารย 

 

                                                 
20ในแตละกรรมาธิการ จะมีมุขนายกเปนประธานและคณะกรรมาธิการของแตละฝายก็จะแตงต้ังคณะกรรมการที่ทํางานหรือปฏิบัติ

หนาท่ีในตามพรรณนางานของฝายน้ันๆ ใหชัดเจนและครอบคลุมงานท้ังหมดท่ีฝายตองรับผิดชอบ ในแตละประเทศอาจมี
รายละเอียดปลีกยอยตางกันเล็กนอย ขึ้นกับสภาพของแตละประเทศ 
21สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทย   ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม  คณะกรรมการฯ เพื่อ 

คริสตศาสนธรรม  คณะกรรมการฯ เพื่อบาทหลวงและผูถวายตัว และคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส 
22สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย  ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต  คณะกรรมการฯ เพื่อ

การศึกษา  คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม 
23สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย  ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม และคณะกรรมการฯ 

เพื่อการอภิบาลสังคม 
24สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสี่อมวลชน และคณะกรรมการฯ เพื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ดวยเหตุนี้ อาศัยแสงสวาง พละกําลัง และความหวังท่ีไดรับจากพระจิตเจา คริสต
ศาสนจักรในประเทศไทย จึงกําหนดทิศทางงานอภิบาลเพื่อการทํางานรวมกันอยางจริงจังโดย
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ หลักการ และนโยบายปฏิบัติ ดังตอไปนี้ (สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 19 – 21) 

1.4.1 วิสัยทัศน 
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย กําหนดทิศทางเพ่ือการทํางานรวมกันอยาง

จริงจัง โดยกําหนดวิสัยทัศนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยวา “ประชากรของพระเจา 
รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจา” 

1.4.2 พันธกิจ 
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย กําหนดทิศทางเพ่ือการทํางานรวมกันอยาง

จริงจัง โดยกําหนดพันธกิจของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ดังนี้ “คริสตศาสนจักรใน
ประเทศไทย มุงอุทิศตนฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ25 
เปนหนึ่งเดียว รวมมือและแบงปนซ่ึงกันและกัน แสวงหาคุณคาพระอาณาจักรในบริบทสังคม 
เสวนาฉันมิตรกับผูมีความเชื่ออ่ืน ประกาศพระเยซูคริสตเจาและเปนประจักษพยาน ดวยการดําเนิน
ชีวิตเรียบงาย รักและรับใชปวงชน โดยเนนผูยากไร” 

1.4.3 หลักการ 
1) คริสตศาสนจักรมุงม่ันสงเสริมความเปนมนุษย ผูมีภาพลักษณของ

พระเจาและไดรับการไถกู โดยเนนการสรางเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง 
ใหความสําคัญกับฆราวาส ในการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางแทจริง ดําเนินชีวิตดวยคุณคาท่ีดีงาม 
และดวยกระแสคานิยมทางวัฒนธรรมท่ีนําไปสูความรัก ตามจิตตารมณของพระเยซูคริสตเจา เพื่อ
รวมสรางพระอาณาจักรของพระเจาในโลกนี้  

                                                 
25คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)”  แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments  คําวา  “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก (ซึ่ง

ไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล”  ของพุทธศาสนา)  คําวา  “ศีลศักดิ์สิทธ์ิ”  ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเคร่ืองหมายภายนอกเพ่ือแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา  เปนเคร่ืองหมายถึง
การประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ  ไดแก  ศีลลางบาป (Baptism)  
ศีลกําลัง (Confirmation)  ศีลมหาสนิท (Communion)  ศีลอภัยบาป (Confession)  ศีลสมรส (Matrimony)  ศีลบวช (Order) และศีล
เจิมคนไข (Anointing of the Sick) 
 แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ  ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปนบุตรของพระเจา  พิธี
กําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง  พิธีศีลมหาสนิท ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทํา
ใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพ่ือนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับ
พระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และ
พิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก. 
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2) การดําเนินชีวิตของคริสตศาสนจักร จะตองสอดคลองสัมพันธกับ
การแพรธรรมและการอภิบาลอยางมีดุลยภาพ ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอยางผสมกลมกลืนกัน ท้ังฝาย
จิตวิญญาณและฝายโลก ท้ังดานคุณคา ศาสนา ศีลธรรม สังคม วัฒนธรรม ส่ิงแวดลอม การเมือง 
สิทธิมนุษยชน และสัมพันธกับคนทุกกลุม ทุกศาสนาและทุกเพศทุกวัย โดยใหความสําคัญตอคน
ยากไร ท้ังนี้โดยเนนบทบาทฆราวาสเปนพิเศษ  

3) คริสตศาสนจักรในประเทศไทยจะเรงสงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมของทุกคนอยางแทจริง ดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางมุขนายก บาทหลวง 
นักบวช และฆราวาส อีกทั้งจะรวมมือกับพี่นองตางนิกาย ศาสนาและความเช่ืออ่ืน รวมท้ังผูมีน้าํใจดี
ท้ังมวล บนพื้นฐานของการใหเกียรติซ่ึงกันและกัน ดวยความจริงใจ และดวยความเสมอภาค โดย
อาศัยการเสวนาดวยชีวิตกับทุกฝาย  

คริสตศาสนจักรถือวา หลักการท้ังสามขอขางตนเปนหัวใจการทํางาน
ของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ และจะเรงนําหลักการทั้งสามไปปฏิบัติอยางสอดคลอง
ตอเนื่องกัน โดยใหความสําคัญเรงดวนตอนโยบายปฏิบัติเปนพิเศษ ดังรายละเอียดท่ีจะนําเสนอ
ตอไปจากหลักการ นําสูการกําหนดนโยบายปฏิบัติ 12 ขอ ดังนี้ 

1) ฟนฟูจิตตารมณและวิถีชีวิตของคริสตศาสนจักรในประเทศไทยโดย
การกลับใจอยางแทจริง มีชีวิตจิตของผูแพรธรรม รําพึงภาวนา ดําเนินชีวิตเรียบงาย เปนประจักษ
พยานถึงพระคริสตเจาและประกาศขาวดีแหงความรอดพนอยางเปนรูปธรรม เพื่อนําไปสูการ
ประกาศองคพระคริสตเจา  

2) ปลุกจิตสํานึกใหทุกคนอุทิศตนเพื่อสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือ
และคุมครองสิทธิและศักดิ์ศรีมนุษย โดยเนนสตรี เยาวชน เด็กกําพรา ผูสูงอายุ ผูปวย ผูพิการ ผูใช
แรงงาน ผูขายบริการทางเพศ ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูอพยพยายถ่ินฐาน ผูถูกจองจํา เกษตรกร กลุม
ชาติพันธุ เปนตน  

3) จัดใหมีการศึกษาและไตรตรองคําสอนดานสังคมของคริสตศาสน-
จักรอยางจริงจังตอเนื่องในทุกระดับ พัฒนากระบวนการการเรียนรูสําหรับบาทหลวง นักบวชและ
ฆราวาส เพ่ือใหการอภิบาลสอดคลองกับสภาพสังคม สงเสริมและพัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตามภาพลักษณของพระเจา  

4) จัดใหมีการศึกษาไตรตรองคุณคาทางศาสนา วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาของทองถ่ินและของชาติ โดยอาศัยกระบวนการเสวนาดวย
ชีวิต ซ่ึงเปนการประสานสัมพันธแบบองครวม เพื่อเปนการนําขาวดีเขาสูวัฒนธรรมไทยและให
คริสตศาสนจักรในประเทศไทยเขาใจ ยอมรับคุณคาท่ีดีงามและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  
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5) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวคริสตชนเปน “คริสตศาสนจักร
ระดับบาน” ท่ีเชิดชูและปกปองคุณคาชีวิตอยางจริงจัง ร้ือฟนคุณคาท่ีดีงามของครอบครัวไทย และ
สนับสนุนใหแตละครอบครัวรวมกันเปนชุมชนคริสตชน โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธ์ิ อีก
ท้ังเสริมสรางชุมชนทองถ่ินใหเขมแข็ง  

6) ดําเนินการใหสถานศึกษาเปนสนามแพรธรรมมากข้ึน โดยใหการ
อบรมและฟนฟูชีวิตนักเรียน เยาวชน และบุคคลท่ีเกี่ยวของ ในการดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของ
พระคริสตเจา เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการท่ีสงเสริมศักดิ์ศรีมนุษย สรางคุณธรรม จริยธรรม 
และสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ใหโอกาสแกนักเรียนคาทอลิกและผูยากไร เนนการมี
สวนรวมระหวาง บาน วัด สถานศึกษาและชุมชน เพื่อใหทุกสถาบันและองคกรไดเปนสนาม
ประกาศขาวดีแหงความรอดพนอยางแทจริง  

7) มุงสรางและเปดโอกาสใหฆราวาสท่ัวไป โดยเฉพาะสตรีและ
เยาวชน ไดแสดงบทบาทของตนในพันธกิจของคริสตศาสนจักรตามวุฒิภาวะโดยมีสวนรวมทุก
ข้ันตอนในงานของคริสตศาสนจักรทุกระดับ อยางเปนจริงเปนจังและเสมอภาค  

8) สงเสริมการเสวนาระหวางศาสนาในทุกระดับ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ซ่ึงกันและกัน เคารพ ใหเกียรติ และรวมมือกันสรางสรรคสังคมท่ีมีความยุติธรรม สันติสุข และ
ความเปนพี่นองกัน  

9) เรงฟนฟูจิตตารมณการเปนธรรมทูต สงเสริม และสนับสนุนให
บุคลากรของคริสตศาสนจักร รวมสรางสรรค และเผยแพรคุณคาพระอาณาจักรของพระเจา 
ประกาศขาวดีแหงความรอดและประกาศพระเยซูคริสตเจาแกประชาชนกลุมตางๆ ในสังคมไทย  
10) สนับสนุนการผลิตและใชส่ือตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพในงานของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในงานประกาศขาวดี การสงเสริมคุณคาชีวิตและศักดิ์ศรีมนุษย อีกท้ังเสริมสรางเครือขายคริสต
ศาสนจักรในทุกระดับ แบงปนและแลกเปล่ียนประสบการณการทํางาน ขอมูลขาวสาร และความ
เคล่ือนไหวตางๆ  

10) เรงสรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
พรอมท้ังจัดสวัสดิการใหอยางเหมาะสมและยุติธรรม อีกท้ังกระตุนใหสถาบันคริสตศาสนจักรใน
ทุกระดับ มีสวนรวมแบงปนทรัพยากรบุคคล วัตถุปจจัยและงบประมาณ ในการดําเนินงานของ
คริสตศาสนจักร  

11) กําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานท่ีชัดเจน เพื่อนําทิศทาง
งานอภิบาลนี้ไปดําเนินการอยางจริงจังและเกิดผล รวมท้ังจัดใหมีการประสานงาน รวมมือ ติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบและตอเน่ือง  
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นโยบายปฏิบัติ ดังกลาวขางตนนี้ ถือเปนความสําคัญเรงดวนของคริสต
ศาสนจักร ท่ีจะตองนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมี วิสัยทัศน – พันธกิจและหลักการ 
เปนหัวใจในการทํางาน และสอดคลองกับ แผนกิจกรรม ที่แตละฝายตามโครงสรางการบริหาร
จัดการ (การดําเนินงาน) ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทยไดกําหนดไว 
 

ตอนท่ี 2 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะท่ีเปนสถาบันการศึกษา 
เฉพาะทาง 

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   
อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ การเปนสถาบัน
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น ในเร่ืองสาระสําคัญของการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักรเปนแนวทางการจัดการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน  ดังท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ .)  ไดนําเสนอวา  “วิทยาลัยแสงธรรมเปน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตาง
กับสถาบันอุดมศึกษาของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชที่สามารถบริหาร
องคการและเผยแผศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา
ทางคริสตศาสนา ภายใตการควบคุมดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย (สภาพระสังฆราช)”  (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19) 

วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังท่ีคณะ
ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติท่ีเปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการ
ช้ีนําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12)  กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สาม- 
เณราลัย”  (Seminary) ดังท่ี ปรีชา  ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา  ชางขวัญยืน, 
สัมภาษณ) กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น 
หลักการพื้นฐานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
และเจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  ประเทศไทย  (สภาประมุขแหงบาทหลวง
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โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และ
ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร26   

นอกจากนั้น ในฐานะที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยเฉพาะการดําเนิน
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
มาตรา 6 ท่ีวา  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา 
(1) การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร

คาทอลิก ประเทศไทย   และ 
(2) การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย   
 

2.1 แนวทางการจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 
คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษาอบรมเพ่ือเตรียมบุคลากรสูการ

เปนศาสนบริกรอยางตอเนื่อง  มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษาอบรมสูการเปนศาสนบริกร
อยางจริงจัง มีท้ังแนวทางท่ีเปนสากล ภายใตหนวยงานท่ีรับผิดชอบ และแนวทางการประยุกตให
เขากับชุมชนทองถ่ิน  โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก ซ่ึงถือเปน 
ศาสนบริกรสําคัญในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในภารกิจการปกครองดูแลชุมชน การประกอบ
พิธีกรรมและการประกาศเผยแผคําสอน   

เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการเปน 
ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร 
โดยเฉพาะ เอกสารท่ีบันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมท้ังเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ในเร่ืองการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลท่ี 2 “Pastores Dabo Vobis” 
(1992)  ที่เนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล”  (John Paul II, 1992: 57) เปนตน  นอกจากนั้น  ในฐานะท่ี
วิทยาลัยแสงธรรม จัดต้ังโดยสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปน

                                                 
26 รวมท้ังเอกสารที่เก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก   
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สถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนศาสนบริกรในคริสตศาสนจักร ประเทศไทย  ดังนั้น จึงตองนํา
แนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีมอบนโยบาย 
แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ 

ในเอกสารสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2  (Presbyterotum Ordinem, 1966: 13-15) ซ่ึง
ขยายความในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (1983 มาตรา 248 – 261) สรุปความไดวาคริสต
ศาสนจักรใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสน-
จักรคาทอลิก วาตองมีเปาหมายเพื่อความพรอมในการปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตน
วาหนาท่ีเกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอนศาสนา (Religious Teaching) และการ
ปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)  โดยมีพื้นฐานบนการมีความรูและความสัมพันธท่ีลึกซ้ึง
กับพระเจาและเพื่อนมนุษย ในบริบทวัฒนธรรม การประสานความรูเปนบูรณาการและสามารถ
อธิบายความเช่ือและคําสอนในคริสตศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ  

นอกจากนั้นยังกําหนดวาวิธีสอนท้ังหมดจะตองมุงกระตุนใหผูเรียนรักความจริงชอบ
แสวงหา พิจารณา พิสูจนอยางเขมงวด  (Presbyterotum Ordinem, 1966: 15) และตองสอนใหให
สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการคนควาท่ีเหมาะสมดวยตนเอง ตามหลักวิชาการ ดังนั้นใหมี
การฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนําของอาจารย เพื่อใหไดเรียนรูท่ีจะศึกษาดวยความพยายามของ
ตนเอง (Canon Law, 1983 มาตรา 254)    

2.1.1 การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรในประเทศไทย 
ไชโย  กิจสกุล (2549: 13 – 15) สรุปหลักการ ระบบและมิติการศึกษาอบรม ท่ี

ดําเนินตามแนวทางของคริสตศาสนจักร โดยประยุกตแนวคิดจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน 
คร้ังที่ 2 รวมท้ังเอกสารทางการของคริสตศาสนจักรท่ีสืบเนื่อง จึงสรุปหลักการ ระบบและมิติ
การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ดังนี้  

ก. หลักการ 
1)  พระเยซูคริสตเจา (สงฆสูงสุดและนายชุมพาบาลท่ีดี) 

 หลักการสําคัญของงานดานการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของ
คริสตศาสนจักร คือ  “พระเยซูคริสตเจา”  การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรดังกลาว ตองมี
พระคัมภีรในคริสตศาสนาเปนศูนยกลางและเขามาเกี่ยวของโดยตรง เปนตนพระวรสาร ซ่ึงเปน
พระวาจาของพระเจา เปนการเผยแสดงพระคริสตเจาและพระประสงคของพระองคใหเราทราบ  
จําเปนและสําคัญยิ่งยวดท่ีจะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับพระองค และถายทอดประสบการณ
ความชื่อศรัทธาในพระองคลงสูชีวิตของผูรับการอบรมในชีวิตจริงแตละวัน  ผูใหการอบรมจะตอง
ชวยใหผูรับการอบรมมีประสบการณพระเจาในชีวิต โดยการสัมผัสธรรมลํ้าลึกปสกาของพระองค 
นั่นคือยอมรับ “ความตาย” พรอมกับพระคริสตเจาในปญหาความยากลําบากตางๆในชีวิตประจําวัน 



 

 33 

ซ่ึงเปนความหมายของ “ความรัก” ตอพระเจา ตอคริสตศาสนจักรของพระองค และตอพระเจาใน
เพ่ือนพี่นอง  และจะไดสัมผัส  “การกลับคืนชีพ” พรอมกับพระองคในเหตุการณเหลานั้น โดยการ
เห็นคุณคาและความหมายใหมของชีวิต  นี่คือการเติบโตในชีวิตแหงความเช่ือศรัทธาในฐานะ 
คริสตชนและในวิถีชีวิตของการการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร 

2)  คริสตศาสนจักร 
นอกจากจะรูจักพระคริสตเจาท่ีเปนหลักการสําคัญของงานศึกษาอบรมผู

เตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ทางชีวิตแหงความเช่ือศรัทธาสวนบุคคลแลว  ยังรูจัก
พระองคไดอีก โดยทางคําสอนของคริสตศาสนจักร เปนตนแนวทางจากเอกสารของสภาสังคายนา
วาติกันคร้ังท่ี 2  โดยเฉพาะ “Optatam Totius”  (1966) ซ่ึงวิทยาลัยแสงธรรมนําแนวคิดและคําสอน
จากเอกสารดังกลาว มาสรุปเปนแนวทางการอบรมวา วิทยาลัยแสงธรรมจะใหการอบรมนักศึกษา  
โดยจะพยายามใหผูรับการอบรมสัมผัสธรรมลํ้าลึกปสกา ในสภาพชีวิตประจําวัน ใหผูรับการศึกษา
อบรมคนพบความหมายของชีวิตในมิติทาง    ความเชื่อศรัทธาของตน และโดยอาศัยชีวิตกลุมใน
การเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจา การเขารวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธ์ิ เพื่อใหผูรับการอบรมฝกการ
เปดมิติชีวิตไปสูการเปนพยาน และการประกาศองคพระคริสตในทามกลางสังคมปจจุบัน” 

ข. ระบบการอบรม 
มีระบบการอบรม 3 แบบ เปนแนวทางในการใหการศึกษาอบรมแกผูเตรียม

ตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร เพื่อพัฒนาชีวิตผูรับการอบรมใหบรรลุเปาหมายของการ
เปน  “ผูอภิบาลที่ดี” ระบบการอบรมท้ัง 3 แบบ ไดแก 

 

1)  การหลอเล้ียง (Animation) 
 เปนบทบาทหนาท่ีสําคัญยิ่งของผูใหการอบรม (Formator) หรือคณาจารย

ในสถาบัน ในการอุทิศตนอยางเต็มท่ีเพ่ือการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร ใหเวลากับพวกเขา
โดยการใชชีวิตและรวมกิจกรรมในมิติตางๆ เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณคาชีวิตศาสนบริกรใหแก
ผูรับการอบรม รวมในการไตรตรอง และกาวเดินตลอดกระบวนการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ 

 ทาทีของผูใหการอบรมหรือคณาจารยประจําสถาบันในความสัมพันธกับ
ผูรับการบอบรมตองเปนแบบ พอ แม พี่ และเพื่อน เพื่อกอใหเกิดความวางใจ การเปดใจยอมรับ
คุณคาตางๆท่ีนําเสนอเพ่ือการพัฒนาชีวิต การเปนแบบอยางหรือการเปนประจักษพยานชีวิตเปนส่ิง
สําคัญยิ่งยวด การเดินเคียงขางไปดวยกัน (Accompaniment) การแนะนําชวยเหลือดวยวิธีการเสวนา 
(Dialogue) การพบแตละบุคคลเปนการสวนตัว (Colloquium) และการใหการอบรมแบบรวม 
(Conference) อาศัยการประชุม สัมมนา และการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตผูอภิบาล 
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2) โครงการอบรมสวนตัว (Personal Program of Formation) 
บทบาทของนักศึกษาหรือผูรับการอบรมแตละคน นอกจากจะรับเนื้อหาจาก

การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตร และการอบรม สัมมนาเพ่ิมเติม หรือการหลอเล้ียงตางๆ แลว  
นักศึกษาตองมีสวนสําคัญในการหลอหลอมตนเอง ในการบูรณาการเน้ือหาความรูและการหลอ
เล้ียงตางๆ  เขากับการดําเนินชีวิต  นักศึกษา หรือผูรับการอบรมจะตองเปนฝายกระทําหรือวางแผน
ดําเนินชีวิตในการพัฒนาตนเอง ใหเปนศาสนบริกรซ่ึงเปนผูอภิบาลท่ีดีอยางมีบูรณาการท้ังทางดาน
ชีวิตจิต อารมณ สติปญญา สังคม และการเผยแผธรรม ดวยการอุทิศตนและเจริญชีวิตตามคุณคา
พระวรสาร ผูรับการอบรมจึงมิใชเพียงแตรับอยางเดียว (Passive) แตเขาจะตองเติบโตเปนผูใหญ 
และสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายดวยความกระตือรือรน จริงจัง  ดังนั้น
เพื่อใหระบบการอบรมบังเกิดผลอยางเต็มท่ี วิทยาลัยแสงธรรมจึงจําเปนตองสนับสนุนใหผูรับการ
อบรมแตละคนวางโครงการอบรมตนเอง (PPF) และนําโครงการนั้นไปปรึกษาขอคําแนะนํา 
สนับสนุน และเปนการคํ้าประกันจากผูใหการอบรมหรืออาจารยประจําสถาบัน และผูใหการ
ปรึกษาของแตละคน  เพ่ือเขาจะสามารถกาวเดินไปอยางม่ันใจและถูกตองตอไป ท้ังนี้เพ่ือเปนการ
ปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบของผูรับการอบรมแตละคน ในการพัฒนาตนเองอยางเปนรูปธรรม 
และเปนการอบรม “แบบผูใหญ” ท่ีเหมาะสมกับวัย 

3) ชีวิตกลุม (Community) 
 การศึกษาอบรมโดยอาศัยกลุม หมายถึงการท่ีผูรับการอบรมเจริญชีวิต และ

กาวเดินไปดวยกันในความสัมพันธแบบชุมชนคริสตชน (Communion) สมาชิกแตละคนของกลุม 
หรือชมรมตางๆ ท่ีตนสังกัดและรวมรับผิดชอบในกิจกรรมของสถาบัน มีบทบาทในการชวยเหลือ
เกื้อกูลซ่ึงกันและกันใหกาวหนา เติบโตในวิถีชีวิตสูการเปนศาสนบริกรดวยจิตตารมยความรักแบบ
พระวรสาร โดย 

(1)  ความสํานึกรวมในความรับผิดชอบของทุกคนตอกันและกัน เพื่อ
เปาหมายชีวิตผูอภิบาล 

(2)  การอุทิศตนเพ่ือชวยเหลือเกื้อกูลซ่ึงกันและกัน ในการกาวเดินไปสู
เปาหมาย คือชีวิตผูอภิบาล 

ค.  มิติดานการศึกษาอบรม (Dimension of Formation) 
 จากแนวทางของคริสตศาสนจักร สงผลใหวิทยาลัยแสงธรรม แบงการศึกษา

อบรมเปนส่ีมิติ  ซ่ึงมีลักษณะเปนเอกภาพและเปนบูรณาการสูชีวิตนักศึกษาหรือผูรับการอบรม 
ไดแก 

1) การอบรมดานความเปนมนุษย  (Human Formation): พื้นฐานชีวิต 
ศาสนบริกร 
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มิติดานความเปนมนุษย เปนพื้นฐานของการอบรมดานอ่ืนๆ บาทหลวง
ไดรับการเรียกมาใหเปนภาพลักษณท่ีมีชีวิต (Living Image) ของพระเยซูคริสต สงฆและผูอภิบาล 
ดังนั้น ศาสนบริกรตองสะทอนถึงคุณสมบัติ ความดีงาม ความสมบูรณขององคพระคริสต   

การอบรมจึงตองชวยพัฒนาผูรับการอบรมใหเปนบุคคลท่ีมีวุฒิภาวะ จิตใจดี
งาม เอ้ืออาทร เขาใจผูอ่ืน มีคุณธรรมข้ันพื้นฐานตางๆ เชน ความจริงใจ ความซ่ือสัตย ความ
รับผิดชอบ ความเสียสละ ความยุติธรรม ความรอบคอบ ความอดทนอดกล้ันวุฒิภาวะในดาน
ความสัมพันธกับผูอ่ืน เร่ืองเพศและความรัก (Affective Maturity) การรูจักประมาณตน ฯลฯ  

2) การอบรมดานจิตภาวะ (Spiritual Formation) : หัวใจของชีวิตศาสนบริกร 
มิติดานจิตภาวะ ถือเปนหัวใจของการศึกษาอบรม   เนื่องจากผูรับการอบรม

ไดรับการเรียกมาใหพยายามเจริญชีวิตตามแบบอยางองคพระเยซูคริสต (Configuration to Christ) 
จึงจําเปนท่ีผูรับการอบรมแตละคน ตองมีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงและมีประสบการณตรงกับผูท่ี
เขาติดตาม คือ พระเยซูคริสต 

การอบรมดานจิตภาวะ เปนการชวยใหผูรับการอบรมมีความสัมพันธท่ี
ลึกซ้ึงกับองคพระเยซูคริสต ผูทรงเปนนายชุมพาบาลท่ีดี และชวยผูรับการอบรมใหมอบชีวิตของตน
ภายใตการนําของพระจิตเจา ดวยทาทีของบุตรตอพระบิดาเจา และมีความผูกพันอยางไววางใจใน
คริสตศาสนจักร  (Pastores dabo vobis, 1992: 45) 

อบรมใหเติบโตในการดําเนินชีวิตตามแบบอยางขององคพระคริสตในความ
ศักดิ์สิทธ์ิ เติบโตในความรักของผูอภิบาลที่บริการและรับใชผูอ่ืน 

อบรมใหเจริญชีวิตตามคําแนะนําพระวรสาร กลาวคือ การถือโสดเพื่อ
อาณาจักรพระเจา ความยากจนและความนอบนอมเช่ือฟง  เปนชีวิตแหงความรักและอุทิศตนอยาง
สมบูรณ เพื่อรับใชพระเจาและเพื่อนมนุษย อบรมใหเติบโตดานชีวิตภาวนา 

3) การอบรมดานสติปญญา (Intellectual Formation): เคร่ืองมือสูชีวิต 
ศาสนบริกร 

มิติการอบรมดานสติปญญา (การศึกษา) เปนเครื่องมือชวยใหการปฏิบัติ
หนาท่ีไดบังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคของชีวิต คือการอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการ
ชวยใหรอดพนขององคพระเยซูคริสต 

การศึกษาในแขนงวิชาตางๆ ท่ีครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตการเตรียมตัวเปน
ผูอภิบาล โดยเฉพาะการศึกษาดานปรัชญา และเทววิทยา  ตามระบบและหลักสูตรการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยแสงธรรม  ท่ีรับผิดชอบการศึกษาอบรมดานสติปญญา  อันเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ผูรับการอบรมสูชีวิตผูอภิบาลที่มีคุณภาพ     
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4) การอบรมดานการอภิบาลและเผยแผธรรม (Pastoral Formation):  การ
อภิบาลและเผยแผธรรม เปนเปาหมายของชีวิตศาสนบริกร 

งานอภิบาลและการเผยแผธรรมเปนเปาหมายของการศึกษาอบรมของผู
เตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  การอบรมทุกดานตองมุงชวยใหผูรับการอบรมเปนผู
อภิบาลและผูประกาศท่ีดีตามแบบอยางองคพระคริสต  มีความชิดสนิทสัมพันธในความรักกับองค
พระคริสตนายชุมพาบาลท่ีดี มีความรอนรนและอุทิศตนเสมอในการรับใชพระเจาและเพื่อนพ่ีนอง 

2.1.2 ทิศทางการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย 

สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2000) ให
แนวทางการศึกษาอบรมเบ้ืองตนสําหรับผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังน้ี 

1) กําหนดทิศทางและวางแผนงานอภิบาลผูเตรียมเปนศาสนบริกรอยางชัดเจน 
เปนระบบและอยางเรงดวน การปรับปรุงเอกสารและหลักสูตรการอบรมอยางเปนระบบและการ
จัดเตรียมผูใหการอบรมอยางชัดเจน กลาวคือ (2000: 30) 

1.1) ใหดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่บุคลากรของคริสตศาสนจักร
มีสวนรวม มีการประชุมเพื่อวางแผน ดําเนินงานและติดตามประเมินผล รวมท้ังการประชาสัมพันธ
เพื่อความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของชีวิตการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร  

1.2) ปรับปรุงเอกสารและหลักสูตรการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกร
ท้ังระบบ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการดานการอภิบาลของคริสตศาสนจักร โดยจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทําและปรับปรุงเอกสารการฝกอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร และจัดทํา
หลักสูตรและคูมือการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรทุกระดับใหสอดคลองกับการ
อภิบาลคริสตชนคาทอลิกในทศวรรษตอไป   

1.3) สรรหาและเตรียมผูใหการอบผูเตรียมเปนศาสนบริกรลวงหนาอยาง
เหมาะสม ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการทําขอตกลงรวมกันระหวางสังฆมณฑลตางๆ 
รวมท้ังการปลุกจิตสํานึกถึงความสําคัญของผูใหการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร 

2) เนนการพัฒนาจิตภาวะ ปลูกฝง สงเสริมและหลอเล้ียงการพัฒนาจิตภาวะ
ของผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร โดยเนนการลงไปสัมผัสชุมชน เพ่ือเนนการพัฒนา “ใจ” ควบคูกับ 
การพัฒนาความรูเชิงเหตุผล โดย (2000: 48) 

2.1) สนับสนุนกระบวนการศึกษาสัมผัสและรวมชีวิต เพ่ือปรับเปล่ียนทาที
และทัศนคติตอชีวิตศาสนบริกร 
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2.2) สงเสริมกระบวนการศึกษาสังคมดวยจิตวิเคราะห เพื่อเรียนรูสัญญาณ
แหงกาลเวลา 

2.3) ใหศึกษาคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักรอยางจริงจัง  
ซ่ึง ยอด พิมพิสาร (2000) ขยายความเพิ่มเติมดวยการวิเคราะหเอกสารคริสต

ศาสนจักรในเอเชีย (Ecclesia in Asia, 1999) สรุปวาการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของ
คริสตศาสนจักร ใหเนนการศึกษาอบรมดานชีวิตใหมากข้ึนโดยมีนักจิตวิทยาท่ีใหคําแนะนําแกผู
เตรียมเปนศาสนบริกรมากยิ่งข้ึน 

2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย   
ตามท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดต้ัง

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ  เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซ่ึงเปนการ
ดําเนินการตามสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีวา “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายท่ี
เกี่ยวของ” (2545: 34 วรรค 3) 

2.2.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565 
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 
2565 โดยมีหลักการ สาระและแนวปฏิบัติ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 

ก. หลักการ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแผนอุดมศึกษาระยะยาว 

15 ป (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2551 – 2565  โดยมีสาระและกรอบแผนต้ังอยูบนพื้นฐานแนวคิดวา 
“การศึกษาเปนหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ” และมุงเนนใหเกิด “เอกภาพดานนโยบาย แต
หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทํางานในเชิงรุกไปขางหนาภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
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ความตองการใหมเพื่อใหอุดมศึกษาเอ้ือตอการพัฒนาท้ังปวง รวมท้ังเนนความตอเนื่องจากแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 1(พ.ศ. 2533 – 2547) ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550) 

1) การสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเปน
มหาวิทยาลัยอิสระ/ในกํากับของรัฐ (Public Autonomous University)  

2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยาย
สาขาวิชาท่ีเปนท่ีตองการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและ
การใหบริการทางวิชาการ  

3) สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ระบบอุดมศึกษาดวย  

4) ลดความซํ้าซอนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิใหเกินความจําเปนหรือเกิน
ความตองการของสังคม ยกเวนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

ข. สาระสําคัญ 
 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) นี้ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) โดยมีสาระสําคัญสองสวน คือ สวนแรกเปนการวิเคราะห
ภาพฉายและนัยยะสําคัญท่ีเปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษย โลก ประเทศไทย 
จนถึงสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงประกอบดวย  ความเปล่ียนแปลงดานประชากร พลังงานและ
ส่ิงแวดลอม  การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง  
การกระจายอํานาจการปกครอง โดยพิจารณาถึง เยาวชนไทย ผูเปนนักศึกษาไทยและบัณฑิตใน
อนาคต ดวยการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสวนท่ีสอง เปนการพิจารณาถึงปจจัย
ภายในระบบอุดมศึกษาซ่ึงประกอบดวย รอยตอกับการศึกษาระดับอ่ืน การแกปญหาอุดมศึกษาใน
ปจจุบัน การใชหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ การเงินอุดมศึกษา การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา เครือขายอุดมศึกษา การพัฒนา
อุดมศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 

1) การวิเคราะหภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผล
กระทบตอมนุษย โลก ประเทศไทย จนถึงสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
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(1)  ความเปล่ียนแปลงดานประชากร : 
จํานวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปนผลประชากรท่ีจะหมด

ไปและผูสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง ดังนั้นอุดมศึกษาตองลดขยายตัวอยางไมมีจุดส้ินสุด โดยเนน
คุณภาพ เพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจวัยทํางาน เนนการศึกษาตอเนื่องเพ่ือรองรับการ
เปล่ียนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม และตองสงเสริมผูสูงอายุใหยังมีผลิตภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ  

(2)  พลังงานและส่ิงแวดลอม :  
การพึ่งพิงการนําเขาพลังงานท่ีสูง สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ การใชพลังงานจากฟอสซิลสรางปญหามลภาวะตอส่ิงแวดลอม อุดมศึกษาตองสรางความ
ตระหนักในการอนุรักษพลังงาน ส่ิงแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับและใน
หมูประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรูลึกดานการอนุรักษ และการจัดการพลังงาน พลังงาน
หมุนเวียน ทํางานรวมกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานจนถึงการสรางคนและ
องคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติท้ังดิน น้ํา ปาไม และระบบนิเวศ  

(3)  การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต :  
ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอตลาดแรงงานไดแก โครงสรางทาง

เศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน ความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกสารสนเทศ 
อุดมศึกษาตองทํางานกับภาคผลิตจริง ท้ังอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเชิงพื้นท่ี ตอง
ชวยเตรียมความรูและสรางทักษะใหแกแรงงานเพ่ือเขาสูภาคการผลิต ตองเตรียมความพรอมดาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษา และ “ศตวรรษแหงเอเชีย” ท่ีจีนและ
อินเดียเปนผูเลนท่ีสําคัญ และตองตระหนักวาความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซ่ึง “ผลิตภาพ” 
และ “นวัตกรรม” รวมถึงโลกยุคสารสนเทศท่ีการเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย  

(4)  การกระจายอํานาจการปกครอง :  
เปนการดําเนินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจสูทองถ่ิน โดยมีแนวทางการกระจายอํานาจ
ประกอบดวย การถายโอนภารกิจการกระจายอํานาจการเงิน การถายโอนบุคลากร ฯลฯ อุดมศึกษา
ควรทํางานรวมกับทองถ่ิน เพื่อเสริมภารกิจหลักดานการบริการสังคมใหโดดเดน และควรรวมตัว
ทํางานเปนเครือขายพื้นท่ี และเครือขายเชิงประเด็น เพราะโจทยทองถ่ินเปนโจทยบูรณาการ 
ตองการความรูหลายระดับและหลากสาขา  

(5)  การจดัการความขัดแยงและความรุนแรง :  
สถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต สงผลการจัดการ

เรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตองเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบัน ควบคูกับการ
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สรางความเขาใจและโอกาสดานการศึกษาอยางถาวรตอไปในอนาคตดวย เยาวชนไทย นักศึกษา
ไทยและบัณฑิตในอนาคต : มีการเปล่ียนแปลงในมิติการใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจน
ภาวะเส่ียงตาง ๆ ท่ีสะทอนถึงแนวโนมของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย อุดมศึกษา
พึงจัดใหมีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในยุคหลังนวยุค  (Post 
Modern) ท้ังนี้หมายรวมท้ังสาระแหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร เรียนรูบนฐานการทํางาน
ในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work – based/Community – based Education) และเศรษฐกิจ
พอเพียง อุดมศึกษาเปนผูนําใหวิเคราะหไดและปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรู
ใหมใหเกิดผลเปนรูปธรรมท้ังระดับโลก ครอบครัวชุมชน พื้นท่ี องคกร และภาคการผลิต 

2) การพิจารณาถึงปจจัยภายในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก 
(1) รอยตอกับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการอาชีวศึกษา นักเรียน

มัธยมศึกษาที่เปนตัวปอนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ําลง คานิยมในเร่ืองปริญญาทําใหผูเรียน
อาชีวศึกษานอยลงเปนลําดับ ทําใหขาดแรงงานระดับกลางในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
อุดมศึกษาตองใหเวลากับการศึกษาข้ันพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในเร่ือง  

(1.1) การพัฒนาและสร างอาจารย คุณภาพสูง ซ่ึง เปนตัว คูณ 
(Multiplier)  

(1.2) การพัฒนาเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 
(1.3) เปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเขา

ศึกษาตอในอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน  
(2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน : 

ใชกลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือใหเกิดอุดมศึกษาท่ี
แบงงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม (Positioning) และ
แบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ  

(2.1)  กลุมวิทยาลัยชุมชน  
(2.2)  กลุมมหาวิทยาลัยและมหาวทิยาลัยศิลปศาสตร  
(2.3)  กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เฉพาะทาง  
(2.4)  กลุมมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวทิยาลัยบัณฑิตศึกษา  

(3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ :  
สถาบันอุดมศึกษาไทยตองปรับปรุง เ ร่ืองนี้ ตั้ งแตระดับสภา

มหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับโดยสรางกลไกพัฒนาผูดํารงตําแหนงสภามหาวิทยาลัยและ
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ผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงการปรับโครงสรางสภามหาวิทยาลัย และการมีสํานักงานเลขาธิการ
สภามหาวิทยาลัยทํางานเต็มเวลา  

(4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ :  
ดวยความจํากัดของทรัพยากรและนักวิจัยคุณภาพสูงสถาบัน 

อุดมศึกษาตองมีตั้งจุดศูนยกลาง โดยกําหนดโจทยวิจัยและสรางกลไกความเปนเลิศ ควรนําระบบ
การประเมินศักยภาพงานวิจัย (Research Assessment Exercise, RAE) มาประยุกตและปรับใชเพื่อ
การประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย ควรผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัย
แหงชาติ” สราง “ระบบความเช่ือมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต” และมี “กลไกการ
ทํางานรวมในลักษณะพหุภาคี”   

 (5) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา :  
  การพัฒนาอาจารยและบุคลาการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอง

คํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน ความสามารถดานการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม 
คํานึงถึงชวงวัยตางๆ ของการทํางานและการศึกษา (Life Cycle Development) และจัดใหมี
กระบวนการตามระบบพี่เล้ียง (Mentoring) โดยผูมีความรูและประสบการณบนฐานของการพัฒนา
จากการทํางานจริง 

(6)  เครือขายอุดมศึกษา :  
มหาวิทยาลัยมีความแตกตางสูงและมีชองวางของระดับการพัฒนา

หลากหลายมิติ รัฐควรสนับสนุนและผลักดันใหเกิดเครือขายดวยนโยบายและกลไกงบประมาณ 
อุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางาน และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานรวมกันจน
นําสูการควบรวมสถาบันเม่ือมีความพรอม  

(7)  การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต :  
ประกอบดวย การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา การพัฒนาครูและ

บุคลากรในพ้ืนท่ี การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียน
และประชาคมโลกมุสลิม  

(8) โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา :  
สถาบันอุดมศึกษาตองตระหนักวาการอุดมศึกษาอนาคตเปนท้ัง “การ

เตรียมคนเขาสูชีวิตและการปรับแตงคนเขาสูงาน” รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร” 
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู สงเสริมใหอุดมศึกษาพัฒนาและใช
ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือรองรับนโยบายเทคโนลยีสารสนเทศและ
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การส่ือสารของชาติ  ผานนโยบายการจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐ (Government Procurement) 
อุดมศึกษาตองจัดเก็บ “ขอมูล” ของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอเพ่ือใหบริการขอมูลสารสนเทศแก
ผูเรียนและผูปกครองในฐานะผูบริโภค และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเขาถึง 
(Access) และการลดชองวางดิจิทัล (Digital Divide) เพื่อการเรียนรู จัดทําส่ือการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open Courseware) จัดระบบเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู 
รวมถึงการจัดต้ังกองทุนพัฒนาโครงสรางทางกายภาพของสถาบันอุดมศึกษาและจัดทํากรอบ
นโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต” 

นอกจากนั้น เพื่อการมีสวนรวมในทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไดจัดตั้ง
เครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565 เครือขายดังกลาว
ทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อใหเกิดการสนับสนุนการทํางานท่ีใชองคความรูและทรัพยากรรวมกัน
เพ่ือใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการและผลผลิตท่ีตอบสนองความตองการของทองถ่ินและชุมชน 
และประเด็นท่ีเครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565 
เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติพิจารณาเพื่อหาแนวทางดําเนินการใน
ลักษณะเครือขาย ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550) 

(1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการ
เช่ือมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต  

(2) การพัฒนาทรัพยากรมนษุยในระบบอุดมศึกษา 
(3) การปรับโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูดานการสอน การวิจัย และ

บริการวิชาการ รวมถึงการเช่ือมโยงกับภาคการผลิต การสรางฐานความรูในมหาวิทยาลัยและชุมชน
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)  

(4) การจําแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา  
(5) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ  
(6) การพัฒนาระบบขอมูลอุดมศึกษา และ  
(7) การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพเิศษ  

ค.  แนวปฏิบัต ิ
 การขับเคล่ือนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 - 2565

ไปสูการปฏิบัตินั้น มีปจจัยท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติไดจริง คือ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550) 

1) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติในแตละชวงเวลา  
2) การสนับสนุนจากรัฐบาล/หนวยงานของรัฐ  
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3) การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา  
4) ความพรอมของระบบบริหารจัดการ ซ่ึงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

สนับสนุนการขับเคล่ือนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติท้ังสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณตางก็เห็นดวยกับกรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาวฯ เนื่องจาก
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีมุงสู “สังคมเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขัน” และ “สังคมฐานความรูเพื่อวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเปาหมายรวมคือ “สังคม
แหงการเรียนรู” โดยมีขอเสนอแนะวา อุดมศึกษาจะตองผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการกําลังคนของภาคการผลิต/การบริการ (การเจริญเติบโตแตละภาคการผลิต) และภาคสังคม 
ตามความจําเปนและโครงสรางประชากร 

2.2.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษา

เปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดอยาง
เต็มท่ี ทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทัน
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุข  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข  นอกจากน้ัน ในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 7 กําหนดวา
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม   มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะท่ีผานมา 
จะพบวาวิกฤตการณทางการศึกษาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือ เร่ืองคุณภาพการศึกษาท่ีแตกตางกันใน
แตละพ้ืนท่ี   ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยทําใหคนไทยบางสวนท่ีมีฐานะรํ่ารวยหาทาง
ออกโดยสงลูกหลานไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะท่ีคนไทยอีกสวนหนึ่งก็พยายามใหลูกหลานได
เขาเรียนในโรงเรียนท่ีคิดวามีคุณภาพดี ถึงแมวาโรงเรียนจะอยูไกลและเด็กจะตองเสียเวลาและเหนด็
เหนื่อยจากการเดินทางก็ตาม สวนคนท่ีไมมีทางออกซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศจําตองยอมให



 

 44 

ลูกหลานเรียนในโรงเรียนท่ีไมแนใจในคุณภาพตอไป  การพัฒนาสถานศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความม่ันใจท่ีจะสงลูกหลานไปเรียนนั้นจะตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา และทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกท่ีสถานศึกษาใชในการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ  ซ่ึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา มาตรา 4 วรรค 6 อธิบายมาตรฐาน
การศึกษาวาหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค และมาตรฐานท่ีตองการ
ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและการ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น แนวคิดเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีแนวคิดและหลักการอยูท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6  เร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซ่ึง
ขยายความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตราท่ี 34  
ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนผูจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติข้ึน โดยมุงคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไป
พรอมๆ กัน ซ่ึงเปาหมายท่ีสําคัญของการจัดทํามาตรฐานอุดมศึกษาน้ันก็คือ เพื่อใชเปนแนวทาง ใน
การสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบประเมิน และประกันคุณภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ใชเปน
แนวทางใน การวิจัยเพื่อตรวจสอบความเปล่ียนแปลงใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
ในการจัด การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอีกท้ังเพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต ความเพียงพอ
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ตอมามี
ประกาศพระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (สมศ.) ใน พ.ศ. 2543 เพื่อดําเนินภารกิจในการพัฒนาระบบและเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก ใหการรับรองผูประเมินภายนอกกํากับ
ดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจําป เพ่ือเผยแพรตอหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ และสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2544) 
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ก. ความสําคัญและปจจยัท่ีเกีย่วของ 
แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2545 วาเปนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ ไดแก การ
จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกคนในสถาบันการศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อใหผลผลิตท่ี
ดําเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดแก บัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544) เนื่องจากการ
ดําเนินการตามพันธกิจท้ังส่ีประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว  ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและภายในซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2550: 8 - 12)  อธิบายวาปจจัยดังกลาวประกอบดวย 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตาง
กันมากข้ีน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศโดยสวนรวมระยะยาว 

2) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
บัณฑิตในวงการอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมากข้ึน 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาองคความรูใหเปนสากล
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

6) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปรงใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (Accountability) 

7) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดย
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

8) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความ
เห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุก
ระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 
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9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือ
วันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550: 4 – 7) ท่ีอางถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  วาการ
ประกันคุณภาพจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี 
กํากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มี
หนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละ
แหง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม กอนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ท้ังนี้ ภายใตหลักการสําคัญสามประการ คือ การให
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional 
Freedom)   และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการ
ของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability)   

ข. ความหมาย 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

(2544) ใหความหมายวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินกิจกรรม และพันธกิจ
ตางๆ ท้ังดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ เพื่อสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา 
ท้ังผูรับบริการโดยตรง คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม คือ สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียน
มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว การประกันคุณภาพ
มีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการ "ปองกัน" ไมใหเกิดการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีไม
มีคุณภาพ  ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงรวมถึงกิจกรรม หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ท่ีหากได
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ดําเนินการตามระบบ และแผนท่ีไดวางไวแลว จะทําใหเกิดความม่ันใจวาจะไดผลผลิตของ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค   

นอกจากนั้น อุทุมพร  จามรมาน (2543: 1 อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 
2544) ไดเสนอวาการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) มีคําท่ีเกี่ยวของ 4 คํา คือ การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การรับรองคุณภาพ 
(Quality Accreditation) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) และไดสรุปความหมาย
ของคําสําคัญท้ังส่ีคํา ไวดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544) 

1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กระบวนการหรือกลไก
ภายในสถาบัน เพื่อกํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเกณฑท่ีกําหนด 

2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบการ
ดําเนินการการควบคุมคุณภาพโดยหนวยงานภายในหรือภายนอกก็ได วาเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดข้ึนหรือไม 

3) การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) หมายถึง การรับรองวา 
สถานศึกษาไดดําเนินการครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

4) การประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment)  หมายถึง การตัดสินผลการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะตามเกณฑท่ีกําหนด 

นําสูการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เพื่อไดวิธี
ปฏิบัติงานในทางท่ีดีข้ึน ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหม่ันใจวา การศึกษามี
คุณภาพบรรลุตามเกณฑท่ีกาํหนด และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองนั่นเอง 

ค. หลักการและแนวปฏิบัติ 
พุทธิตา  ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) ไดศึกษาและวิเคราะหหลักการและแนว

ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) หลักการ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะยังคงยึดถือ

หลักการของการใหเสรีภาพ และอิสระภาพในการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติแกสถาบัน 
อุดมศึกษากลาวคือ ยังคงความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการ
กําหนดแนวทาง ในการบริหารและดําเนินการใด ๆ ทางวิชาการ (Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพ
ภายในสถาบันอยางเต็มท่ี แตท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบจาก
หนวยงาน หรือองคการภายนอกดวย ในฐานะท่ีเปนองคกรหลักของสังคม ระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษาที่ไดกําหนดข้ึน จะเปนไปตามหลักการท่ีวา หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ควบคุมองคประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิตใหเปนไปอยางมีคุณภาพพรอมท้ังมีระบบของ
การตรวจสอบ และประเมินจากภายนอกแลวคุณภาพของบัณฑิตจะดีดวย  

2) แนวปฏิบัต ิ
(1) ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเบ้ืองตนข้ึน พรอมท้ัง

จัดทําคูมือการดําเนินการท่ีเปนตัวอยางการปฏิบัติข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดวิธีดําเนินการ 
และกฏเกณฑการปฏิบัติท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงคุณภาพดวยตนเอง ซ่ึงเปนการใหอิสระ และใหความ
คลองตัวท่ีจะกําหนดกฏเกณฑ และการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในสถาบันดวย
ตนเอง ท้ังนี้ ในแนวปฏิบัติดังกลาวจะเนนการใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีระบบควบคุมคุณภาพข้ึน
ภายในสถาบัน เพื่อเปนกลไกในการกํากับดูแลการดําเนินการขององคประกอบตางๆ ท่ีจะมีผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ  

(2)  ในการดําเนินการภายในสถาบันนั้น จะเนนใหสถาบันไดมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเปนหลัก 
ซ่ึงทบวงมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดตัวอยางองคประกอบเหลานี้ให แตทางสถาบันอาจปรับลด-เพิ่ม
ไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้แลวสถาบันยังสามารถกําหนดวิธีการ และรายละเอียดการควบคุม
คุณภาพไดตามท่ีเห็นสมควร  

(3)  เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมคุณภาพภายในของสถาบัน สามารถ
นําไปสูระบบการประกันคุณภาพโดยสมบูรณและไดรับการยอมรับจากฝายตาๆทบวงมหาวิทยาลัย
จึงจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ (Quality Auditing and Assessment) ของระบบ
การควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาข้ึน ในระดับของคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 
คณะวิชาท่ีผานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการแลว จะไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในคณะวิชานั้นๆ สวนกรณีท่ีไมผานการตรวจสอบและประเมินผล ก็จะไดรับการ
พิจารณาวาสาเหตุเกิดจากอะไร และใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขตอไป  

(4)  ทบวงมหาวิทยาลัยจะใหเวลาสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน และการนําไปสูการปฏิบัติประมาณ 1-2 ป และหลังจากนั้นจึงจะเร่ิมใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป  

ซ่ึง อุทุมพร  จามรมาน (2543: 2  อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) ยัง
อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพภายในและ
โดยภายนอก แลวตัดสินตามเกณฑ  ซ่ึงครอบคลุมท้ังในสวนของสถาบัน คณะ หรือโปรแกรมวิชา  
ตองดําเนินงานไดผลตามเกณฑท่ีตั้งไวกอนเปนการลวงหนา หรือประกันวาสถาบันดําเนินงานได
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บรรลุตามพันธกิจและเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ผูปกครอง ผูสนับสนุน หรือสังคม
โดยรวม ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544) 
อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและเพ่ือสนองตอความตองการของผูรับบริการทาง
การศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้  

1)  สถานศึกษาจะตองดําเนนิการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป  
2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด

การศึกษา และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามท่ีกําหนด
ไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน และดําเนินงานตาม
แผน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชมุงเนนการจับผิดหรือใหคุณ
ใหโทษบุคลากรของสถานศึกษา  

3) การดําเนินการประกันคุณภาพทุกข้ันตอนใหเนนการประสานงานและการมี
สวนรวมของทุกกลุมทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไดแก บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา กรรมการโรงเรียน 
ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน และองคกรตาง ๆ ในชุมชน เขตพื้นท่ีการศึกษาและภูมิภาค
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการในการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ โดยสถานศึกษาควรชวยเตรียมพรอมใหผูท่ีเกี่ยวของเกิดความตระหนัก 
เห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

4) สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปการศึกษาใหเรียบรองภายในเดือน
เมษายนของทุกป โดยใหแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตามที่กระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุป ปดประกาศไวท่ีโรงเรียน แจังใหผูปก
คองและเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ รวมท้ังมีรายงานฉบับสมบูรณท่ีพรอมจะใหผูท่ีสนใจ
ขอดูไดตลอดเวลา  

5) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ี
มุงเนนการพัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ตามหลักการและจุดมุงหมายของ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ และเตรียมพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยบุคลากรที่ไดรับการ
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รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกรอบ
หาป  

สอดคลองกับ  Harman (1996 : 88-89 อางใน ประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2000)  ได
เสนอวิธีการประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับสภาพการณในสมัยปจจุบัน ไดแกการศึกษา หรือ
ประเมินตนเองภายในสถาบัน  การตรวจสอบกันเองภายในกลุมสถาบัน และเชิญบุคคลภายนอก
มารวมดวย การวิเคราะหเอกสารทางสถิติตาง ๆ และ/หรือ การวิเคราะหจากตัวบงช้ีผลการ
ดําเนินงาน การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือนักศึกษา ผูจบการศึกษา นายจาง และองคกร
วิชาชีพตางๆ  การจัดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถของผูเรียน 

สอดคลองกับแผนกพัฒาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายวา
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ ดวยการจดัให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ตามท่ีมีระบุอยูในมาตราตางๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    

ดวยความจําเปนดังกลาวมาแลว  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึง
จําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
(แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 10 – 11) 

1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดข้ึน  ท้ังนี้โดย
วิเคราะห เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน 

2) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย 
(Targets) และเปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไวและเปนสากล 

3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด
แข็ง จุดออน จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อเสริม
จุดแข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเน่ือง 

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําให
ม่ันใจวา สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพ้ืนฐานท่ีจําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2549)  ท่ีอธิบายวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว 
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จําเปนตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ซ่ึงเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report 
หรือ  SAR)  เพื่อนําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนเอกสารเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  จะนําไปใชเปนสวนหน่ึงของ
การประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 47 ท่ี
กําหนดวาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 
ท่ีกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   

สอดคลองกับ อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2544) ท่ีสรุปความจําเปนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดงันี้ 

1) เพื่อใหม่ันใจไดวา สถาบันอุดมศึกษามี “คุณคา คุมเงิน” คือ สถาบัน 
อุดมศึกษามีกระบวนบริหารจัดการท่ีดี และมีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีคุมคากับเงินภาษีของประชาชน 

2) เพื่อเปนกลไกของรัฐบาลในการควบคุมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา และกํากับ
และตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเกิดความโปรงใส และความสามารถตรวจสอบ
ไดแกสังคม 

โดยมีแนวทางและปจจัยที่เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการการคาโลก ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ ตองเปดเสรีภายใน 
ค.ศ. 2002 และวิกฤติการศึกษาในประเทศไทย (อุทุมพร จามรมาน, 2544) 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม 
พ.ศ. 2545) ท่ีสรุปหลักการและวัตถุประสงค หลักการจัดการศึกษา หลักการจัดระบบ โครงสราง 
กระบวนการ และนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้ 
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1) หลักการและวัตถุประสงค 
(1) เปนการพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข 

(2) กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเก่ียวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ
หนาท่ีเสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและความรูอันเปนสากล 
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รูจักพ่ึงตนเอง มีความริเร่ิมสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

2) หลักการจดัการศึกษา 
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 

3) หลักการจดัระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา 
(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษา และองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(3) มีการกําหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
(4) มีหลักการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย และบุคลากร

ทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง 

(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา 
(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรมหาชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

4) นโยบายเก่ียวกับแนวการจัดการศึกษา 
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(1) การจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

(2) การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเร่ืองตางๆ ไดแก ความรูเร่ือง
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย คณิตศาสตร
ภาษา และความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ 

(3) การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ 
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม ส่ือการ
เรียนและอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมท้ังสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู 

(4) สงเสริมการดําเนินงานและการจัดต้ังแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต 
(5) จัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ

ประพฤติการรวมกิจกรรมและการทดสอบ และใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขา
ศึกษาตอและใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณา 

(6) หลักสูตรการศึกษาตองมีลักษณะหลากหลาย สาระของหลักสูตร ตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุล ท้ังดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ตอสังคมหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุงพัฒนาวิชาการ วิชาชีพช้ันสูงและการคนควาวิจัย 
เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม 

(7) ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

(8) สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับการศึกษา 

 

อยางไรก็ตาม พุทธิตา  ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) ไดศึกษาแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ และให
ขอสังเกตวา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลตอเม่ือไดมีการ
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ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
ทบทวน และติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกลชิด ซ่ึงการดําเนินการตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ัน และระยะยาว แต
ในระยะท่ีผานมายังไมมีการประเมินพันธกิจดังกลาวอยางเปนระบบ รวมท้ังมีปจจัยท้ังภายใน และ
ภายนอกหลายประการ ท่ีทําใหจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ข้ึน ปจจัยดังกลาว คือ 

1) ประเทศไทยยังไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบท่ี
ชัดเจน และบงช้ีไดวาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตาง
กันมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว 

3) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
บัณฑิตในวงการอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและนอกประเทศมากข้ึน 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปน
สากล เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 

5) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

6) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

7) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปรงใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบ ซ่ึงตรวจสอบได (Accountability) 

สงผลใหแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น จะตองยึดหลักของ
การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน 
(Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มท่ี แตท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษา
จะตองพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึงเปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได (Accountability) ความสมดุลยของหลักการดังกลาว คือ แนวทางในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่พึงประสงคตอไปสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544)  ท่ีสรุปวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จะทําใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทุกข้ันตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การวางแผน การทําตามแผน การ
ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 



 
 

งานวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัย 
แสงธรรม เปนการศึกษาส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมท้ังในสวนท่ีเปนปจจยัภายใน
และปจจัยภายนอก อีกท้ังศึกษาภาพอนาคตการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ โครงสราง
และการบริหารและวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับ
วิธีดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. ประชากร 
 2. กลุมตัวอยาง 
 3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนกลุมบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับการดําเนินในวิทยาลัย

แสงธรรมประจําภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2551 และภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552ประกอบดวย 
1. พระสังฆราช/อุปสังฆราช 
2. อธิการเจาคณะ 
3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บานนักบวช) 
4. กรรมการสภาวิทยาลัย 
5. ผูใหการอบรม 
6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
7. คริสตชนฆราวาสในหนวยงาน/องคกรคาทอลิก 
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กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้มีจํานวน 120 คน ซ่ึงเลือกมาโดยวิธีการสุมเลือกอยางงาย 

(Simple Random Sampling) ประกอบดวย 
ตารางท่ี 3.1 จํานวนของกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

ท่ี สถานภาพ จํานวน 
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช 15 
2 อธิการเจาคณะ 15 
3 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บาน

นักบวช) 
25 

4 กรรมการสภาวิทยาลัย 5 
5 ผูใหการอบรม 10 
6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 33 
7 องคกรคาทอลิก 17 
 รวม 120 

 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกับการจัดทําแผน

ระยะยาว 15 ป วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ปจจัยภายนอก 3) ปจจัยภายใน 4) ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา ซ่ึงมีข้ันตอน
การสรางและพัฒนาดังนี้ 

1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับหนาท่ี โครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจของวิทยาลัยแสงธรรม 
กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษาคาทอลิกรูปแบบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นํามาสังเคราะหรางเปน
หัวขอในแบบสอบถาม 

2. ศึกษาระบบการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรม นํามาสราง
เคร่ืองมือโดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอท่ีกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1 

3. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซ่ึงแตละประเด็นจะพจิารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 

 3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบ โดยสอบถามตําแหนงการทํางาน ซ่ึงจําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  
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   3.1.1 พระสังฆราช / อุปสังฆราช 
   3.1.2 อธิการเจาคณะ 
   3.1.3 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก / บานเณรกลาง / บานนักบวช) 
   3.1.4 กรรมการสภาวิทยาลัย 
   3.1.5 ผูใหการอบรม 
   3.1.6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
   3.1.7 องคกรคาทอลิก 

 3.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอก ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบได
มากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคตประมาณ
อีก 15 ปขางหนา ปจจัยภายนอกประการใดท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสง
ธรรมมากท่ีสุด ซ่ึงปจจัยภายนอกท่ีสอบถาม มีดังนี้ 
   3.2.1  กรอบ / บริบท / แนวทาง / นโยบายและเจตนารมณของ 

คริสตศาสนจักรในประเทศไทย 
3.2.2 นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล  

(Catholic Dioceses) 
3.2.3 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกร

คาทอลิก  (Catholic Commissions and Offices) 
3.2.4 แนวทาง/นโยบายของวัดคาทอลิก (Parish Churches) คณะ

นักบวช (Religious Congregations) และสถาบันการศึกษา
คาทอลิก (Catholic School and Universities) 

3.2.5 แนวทาง/นโยบายของกลุมและศูนยฝกอบรม (Catholic Activity 
and Training Centers) 

3.2.6 ส่ือมวลชน (Mass Communications/Medias) และเทคโนโลยี
สารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ  

3.2.7 สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนท่ียึดเศรษฐกิจเปนตัวนําเพื่อ
แสวงหาอํานาจและทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัย
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาว
กระโดดและอยางตอเน่ือง 

3.2.8 การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลก
กลายเปนสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษา
ทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป 



 

 

 

58 

3.2.9 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
มีการปรับแผนเปนระยะ ๆ ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการศึกษา
ตามทางการเมืองท่ีเปล่ียนไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย 

3.3 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายใน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบได
มากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอีก 15 ปขางหนา
ปจจัยภายในประการใดท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมมากท่ีสุด ปจจัย
ภายในท่ีสอบถามมีดังนี้ 

3.3.1 ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 
3.3.2 คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามมาตร- 

ฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคกรมหาชน)  (สมศ.) กําหนด 

3.3.3 วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการ 
พัฒนาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

3.3.4 การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปน
บาทหลวง นักบวช และครูคําสอนเทานั้น 

3.3.5 การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักท่ีชัดเจนทําใหขาด
แนวทางในการดําเนินงานระยะยาว 

3.3.6 ประสิทธิภาพในการบริหาร และผูนําท่ีเขมแข็งท่ีกลาตัดสินใจใน
การเปล่ียนแปลง 

3.3.7 ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคลซ่ึงมี
สวนสําคัญในการเปล่ียนแปลง 

3.3.8 การส่ือสารท่ีดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจท่ี
ตรงกันใหเกิดข้ึนกับผูท่ีเกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเน่ือง 

3.3.9 ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคม
ภายนอก 

3.3.10 ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกันไมใสใจ
แนวคิดท่ีนอกเหนือหรือแตกตางจากแนวคิดของผูบริหาร 

3.3.11 ความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหารและ
คณาจารยอยางตอเน่ืองเพื่อการวางแผนระยะยาว 
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3.3.12 ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในระดับสากล 

3.4 ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคตดานวิชาการ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอีก 
15 ปขางหนา วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการพัฒนาดานวิชาการในภาพรวมอยางไร ประเด็น
สอบถามมีดังนี้ 

   3.4.1 การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมี 
คุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 

3.4.2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการ 
ดานปรัชญา ศาสนา และเทววิทยาในระดับสากล มี
ความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การ
ติดตอส่ือสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูส่ิงใหม 

3.4.3 การพัฒนาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลาง
การศึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตจิตในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ 

3.4.4 ขยายการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ีวิทยาลัยมีความพรอมและ
สนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 

3.4.5 การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธ
กับการเรียน การสอนและการวิจัย 

3.4.6 การสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั สรางองคความรูใหม
ดานปรัชญาและศาสนาและสามารถนําไปประยุกตใช 
แ ล ะ พั ฒน า ใ น ด า น ก า ร ศึ ก ษ า / จิ ต วิ ท ย า  ด า น
ศิลปวัฒนธรรม ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/
ครอบครัว และ ดานส่ิงแวดลอม 

3.4.7 การสงเสริมการทําวิจัยท่ีเปนสหวิทยามากข้ึนโดยอาศัย
กลไกการทําวิจัยรวมกันในลักษณะพหุภาคี เพื่อ 

     นําผลการวิจัยไปประยุกตใช 
3.4.8 การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอน และ

ศักยภาพการเปนผูนําท่ีสอดคลองกับความตองการของ
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย 
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3.4.9 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข มีความเปนผูนําทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมี
จิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย 

  3.5 ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคตดานโครงสรางและการบริหาร ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ
วิทยาลัยแสงธรรมในอีก 15 ปขางหนา วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและ
การบริหารในภาพรวมอยางไร ประเด็นสอบถามมีดังน้ี 

3.5.1 การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อใหวิทยาลัยสัมฤทธิผล
ตามเปาหมายในการดําเนินงานทุก ๆ ดาน โดยจัดระบบ
ใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ และบุคลากร
มีสวนรวม 

3.5.2 การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัย โดยยึดหลัก “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” 

3.5.3 การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
3.5.4 ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับ

หนวยงานภายนอกมากข้ึน 
3.5.5 ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ

และเขาใจบทบาทของตนและของสถาบัน 
3.5.6 การสื่อสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินการท่ีเขาถึง

บุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน 
3.5.7 ผูบริหารมีความมุงม่ันและจริงใจในการแกปญหาและ

พรอมท่ีจะเผชิญกับความผิดพลาดอันอาจเกิดข้ึนใน
อนาคต 

3.5.8 บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหา
ของสถาบัน 

3.5.9 การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอ้ือ
ตอการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาสูความเปนสากล 

3.5.10 การสงเสริมใหมีการปฏิรูป (Reformation) หนวยงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3.5.11 การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการเขาถึง (Access) เพ่ือการเรียนรูเฉพาะตัว 
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(Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน 
(Massification) 

 3.6 ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคตดานวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษย
ท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบได
มากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอีก 15 ปขางหนา 
วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการพัฒนาดานวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา ในภาพรวมอยางไร ประเด็นสอบถามมีดังน้ี 

3.6.1 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสตศาสนา 

3.6.2 การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยให
มีความเปนเลิศทางวิชาการพรอมกับการพัฒนาบุคลากร
สายอ่ืน ๆ ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

3.6.3 การบูรณาการการศึกษาและการอบรม เพื่อเสริมสราง
บุคลากรของคริสตศาสนจักรตามนโยบายของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ 

3.6.4 การพัฒนาระบบการวางแผน และพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาดานวิชาการและการ
บริการวิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตาม    
ประเมินผลอยางใกลชิดและตอเนื่อง 

3.6.5 การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรมยึดม่ันในคริสตศา
สนธรรม ความกตัญูกตเวที ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และดํารงตนเปน    
แบบอยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6.6 การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสต
ศาสนจักรท่ีเนนความรัก การรับใชและความสุภาพถอม
ตน เพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรท่ี
ทรงคุณคา 

3.6.7 การสรางความพรอมเพ่ือเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตใน
ภาวะโลกาภิวัฒนดานภาษาและวัฒนธรรมใหรูและเห็น
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คุณคาของพหุลักษณ ( Identical Pluralism) และพหุ
วัฒนธรรม  (Cultural Pluralism) ซ่ึงเปนการสรางองค
ความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลท้ังทาง
ไปรษณียและดวยตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 30 กันยายน 2552 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 
ซ่ึงมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยังกลุม
ผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน 

2. สงแบบสอบถามไปจํานวน 120 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 93 ฉบับ  
 3. เ ม่ือได รับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความถูกตองของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมีจํานวน 93 ฉบับ คิดเปนรอยละ 77.50 
 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากนั้น

นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอก วิเคราะหความถ่ี หาคารอยละ แลวจัดอันดับความถ่ีมาก

ท่ีสุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง  
3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายใน วิเคราะหความถ่ี หาคารอยละ แลวจัดอันดับความถ่ีมากท่ีสุด

ในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง  
4. ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต/ทิศทางการพัฒนาดานวิชาการ วิเคราะหความถ่ี หาคารอยละ 

แลวจัดอันดับความถี่มากท่ีสุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง  

5. ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต/ทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการบริหาร วิเคราะห
ความถ่ี หาคารอยละ แลวจัดอันดับความถ่ีมากท่ีสุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ
ในรูปของตารางประกอบความเรียง  

6. ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต/ทิศทางการพัฒนาดานวิวัฒนาการทางดานสังคมและความ
เปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา วิเคราะหความถ่ี หาคารอยละ แลวจัด
อันดับความถ่ีมากที่สุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง  



 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.
2544-2568) ของวิทยาลัยแสงธรรมในดานปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ภาพรวมอนาคตทิศทางการ
พัฒนาวิทยาลัย เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย จํานวน 120 ฉบับ ไดรับกลับคืน 93 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 77.50 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละและการจัดอันดับ ขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  

เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล
คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n แทน จํานวนตัวอยาง 
 f แทน ความถ่ี 
 % แทน คารอยละ 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบความเรียงดังน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ท่ี สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช 9 9.7 
2 อธิการเจาคณะ 11 11.8 
3 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บาน

เณรกลาง/บานนักบวช) 
21 22.6 

4 กรรมการสภาวิทยาลัย 5 5.4 
5 ผูใหการอบรม 9 9.7 
6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 33 35.5 
7 องคกรคาทอลิก 5 5.4 
 รวม 97 100.00 

จากตาราง ผูตอบแบบสอบถามเปนพระสังฆราช/อุปสังฆราช จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 
9.7 อธิการเจาคณะ จํานวน 11 คนคิดเปนรอยละ 11.8 อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณร
กลาง/บานนักบวช) จํานวน 21 คนคิดเปนรอยละ 22.6 กรรมการสภาวิทยาลัย จํานวน 5 คนคิดเปน
รอยละ 5.4 ผูใหการอบรม จํานวน 9 คนคิดเปนรอยละ 9.7 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 33 คน
คิดเปนรอยละ 35.5 องคกรคาทอลิก จํานวน 5 คนคิดเปนรอยละ 5.4 
ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองปจจยัภายนอกท่ีสงผลตอทิศทางการพัฒนา 

ปจจัยภายนอก f % อันดับ 
-กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสต ศาสน
จักรในประเทศไทย 

76 81.7 1 

-นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล 53 57.0 6 
-นโยบายและแนวทางการาดําเนินงานของหนวยงาน/องคกร
คาทอลิก 

37 39.8 8 

-แนวทาง/นโยบายของวัดคาทอลิก คณะนักบวชและ
สถาบันการศึกษาคาทอลิก 

45 48.4 7 

-แนวทาง/นโยบายของกลุมและศูนยฝกอบรม 30 32.3 9 
-สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ 

56 60.2 4 

-สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนที่ยึดเศรษฐกิจเปนตัวนําเพ่ือ
แสวงหาอํานาจและทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัย
ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาว
กระโดดและอยางตอเน่ือง 
 

68 73.1 3 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ)    

ปจจัยภายนอก f % อันดับ 
-การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลก
กลายเปนสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป 

73 78.5 2 

-กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มี
การปรับแผนเปนระยะๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตาม
การเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย 

54 58.1 5 

  

จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายนอกท่ีนาจะมี
ผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 
จํานวน 76 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 81.7 

2. การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคมบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป 
จํานวน 73 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 78.5 

3. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนท่ียึดเศรษฐกิจเปนตัวนําเพ่ือแสวงหาอํานาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง จํานวน 68 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
73.1 

4. ส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ จํานวน 56 
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 60.2 

5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มีการปรับแผนเปน
ระยะๆ ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามการเมืองท่ีเปล่ียนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลแตละสมัย จํานวน 54 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 58.1 

6. นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล จํานวน 53 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 57.0 

7. แนวทาง/นโยบายของวัดคาทอลิก คณะนักบวชและสถาบันการศึกษาคาทอลิก จํานวน 
45 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 48.4 

8. นโยบายและแนวทางการาดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรคาทอลิก จํานวน 37 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 39.8 
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9. แนวทาง/นโยบายของกลุมและศูนยฝกอบรม จํานวน 30 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
32.3 

 

 ผลการวิเคราะหเนื้อหาเร่ืองปจจัยภายนอกที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวทิยาลัย
แสงธรรมนอกจากท่ีกลาวมามีความคิดเหน็เพิ่มเติมจํานวน 21 ความคิดเห็น ดังนี้  

1. จํานวนกระแสเรียกการเปนบาทหลวงท่ีลดลง  
2. สนามงานในการทํางานของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาไปแลว 
3. ความสํานึกรวมของมนุษยชาติเกี่ยวกับความอยูรอดทามกลางวิกฤติทางธรรมชาติมิติ

ตางๆ รวมถึงวกิฤติทางความเช่ือ ความศรัทธาดวย 
4. ความคาดหวังของสังคมไทยเกี่ยวกับบทบาทท่ีชัดเจนของสถาบัน 
5. สมณสาสนตางๆ ท่ีพระสันตะปาปาเขียนในระยะหลัง 
6. เอกสารของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย  (FABC) 
7. คริสตศาสนจักรในบริบทของสังคมไทย การเปล่ียนแปลงเฉพาะในสังคมไทย 
8. ควรศึกษาบริบทงานกับมหาวิทยาลัยในฟลิปปนส อินเดยี หรือโรมท่ีมีพันธกิจในการ

ดําเนินงานใกลเคียงกัน 
9. การศึกษาแนวคิดทางโลก (Secularism)     และแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) ในบริบท

สังคมไทย  
10. การสงเสริม รวมมือและใหการสนับสนุนระหวางหนวยงานในคริสตศาสนจักรไทย 
11. คุณคาของความเช่ือ กลุมคริสตชนและการเปนผูรับการอบรมสูการเปนบาทหลวง 

 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองปจจยัภายในท่ีสงผลตอทิศทางการพัฒนา 

ปจจัยภายใน f % อันดับ 
-ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัย 
แสงธรรม 

64 68.8 1 

-คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตาม
มาตรฐานท่ี สกอ. และ สมศ. กําหนด 

49 52.7 7 

-วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการ
พัฒนาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

51 54.8 5 

-การเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการ
เปนบาทหลวง นักบวชและครูคําสอนเทานั้น 

53 57.0 4 

-การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักท่ีชัดเจนทําให
ขาดแนวทางในการดําเนินงานระยะยาว 

50 53.8 6 
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ตารางท่ี 4.3 (ตอ)    

ปจจัยภายใน f % อันดับ 
-ประสิทธิภาพในการบริหารและผูนําท่ีเขมแข็งท่ีกลา
ตัดสินใจในการเปล่ียนแปลง 

48 51.6 8 

-ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงมีสวนสําคัญในการเปล่ียนแปลง 

35 37.6 11 

-การส่ือสารท่ีดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจ
ท่ีตรงกันใหเกิดข้ึนกับผู ท่ีเกี่ยวของไดอยางชัดเจนและ
ตอเน่ือง 

33 35.5 12 

-ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคม
ภายนอก 

41 44.1 9 

-ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกนไมใส
ใจแนวคิดท่ีนอกเหนือหรือแตกตางจากแนวคิดผูบริหาร 

40 43.0 10 

-ความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหาร
และคณาจารยอยางตอเน่ืองเพื่อการวางแผนระยะยาว 

54 58.1 3 

-ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการ
วิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในระดับสากล 

55 59.1 2 

  

จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยภายในท่ีนาจะมี
ผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 64 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 68.8 

2. ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตในระดับสากล จํานวน 55 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 59.1 

3. ความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยางตอเนื่อง
เพื่อการวางแผนระยะยาว จํานวน 54 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 58.1 

4. การเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวชและ
ครูคําสอนเทานั้น จํานวน 53 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 57.0 

5. วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการพัฒนาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง จํานวน 51 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 54.8 

6. การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักท่ีชัดเจนทําใหขาดแนวทางในการ
ดําเนินงานระยะยาว จํานวน 50 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 53.8 
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7. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามมาตรฐานท่ี สกอ. และ สมศ. 
กําหนด จํานวน 49 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 52.7 

8. ประสิทธิภาพในการบริหารและผูนําท่ีเขมแข็งท่ีกลาตัดสินใจในการเปล่ียนแปลง 
จํานวน 48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 51.6 

9. ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคมภายนอก จํานวน 41 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 44.1 

10. ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกนไมใสใจแนวคิดท่ีนอกเหนือหรือ
แตกตางจากแนวคิดผูบริหาร จํานวน 40 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 43.0 

11. ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีสวนสําคัญในการ
เปล่ียนแปลง จํานวน 35 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 37.6 

12. การส่ือสารท่ีดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจท่ีตรงกันใหเกิดข้ึนกับผูท่ี
เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเน่ือง จํานวน 33 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 35.5 

 

ผลการวิเคราะหเนื้อหาเร่ืองปจจัยภายในท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมนอกจากท่ีกลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 13 ความคิดเห็น ดังนี้  

1. การเปดกวางใหมากท่ีสุดในการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อเรียนรูและเทาทันสังคมภายนอก
โดยเฉพาะผูท่ีจะเปนนักบวช ควรจะรอบรูและไมจํากัดเฉพาะวิชาการดานศาสนา
เทานั้น 

2. เพิ่มการคิดวิเคราะหในเชิงลึกตอสถานการณของสังคมและแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนใน
อนาคต เชนเร่ืองเยาวชน 

3. ทุกภาคสวนของสถาบันตองตระหนักรูและมีเปาหมายท่ีชัดเจนรวมกัน 
4. การขยายระดับการศึกษาของวิทยาลัย จากปริญญาตรีสูปริญญาเอก 
5. ควรแยกระหวางวิทยาลัยและบานเณรใหญในการบริการใหชัดเจน 
6. การเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมแตยังคงจุดมุงหมาย

ของตนไวอยางม่ันคง 
7. คุณภาพของอาจารยผูสอน ไมควรเปล่ียนบอยๆ 
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ตารางท่ี 4.4  จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการ 

การพัฒนาดานวิชาการ f % อันดับ 
-การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีม ีคุณภาพท้ัง
ทางวิชาการและวิชาชีพ 

60 64.5 6 

-การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดาน
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาในระดับสากลมีความสามารถ
ในการวิเคราะห การสังเคราะห การติดตอส่ือสาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูส่ิงใหม 

67 72.0 3 

-การพัฒนาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษา
ท้ังทางวิชาการและชีวิตจิตในระดับภูมิภาคและระดับ
นานาชาติ 

56 60.2 7 

-ขยายการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ีวิทยาลัยมีความพรอมและสนอง
นโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 

64 68.8 4 

-การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธกับ
การเรียน การสอนและการวิจัย 

41 44.1 8 

-การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหม
ดานปรัชญาและศาสนาและสามารถนําไปประยุกตใชและ
พัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา ดานศิลปวัฒนธรรม ดาน
สุขภาพกายและจิต  ดานชุมชน /ครอบครัว  และดาน
ส่ิงแวดลอม 

70 75.3 2 

-การสงเสริมการทําวิจัยท่ีเปนสหวิทยามากข้ึนโดยอาศัย
กลไกการทําวิ จั ยร วมกันในลักษณะพหุพาคี เพื่ อนํ า
ผลการวิจัยไปประยุกตใช 

38 40.9 9 

-การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอนและ
ศักยภาพการเปนผูนําท่ีสอดคลองกับความตองการของ
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย 

71 76.3 1 

-การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความสุข มีความเปนผูนํา ทํางานรวมกับผ ู อ่ืนไดและมี
จิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย 

61 65.6 5 
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการ
พัฒนาดานวิชาการ เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอนและศักยภาพการเปนผูนําท่ี
สอดคลองกับความตองการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน 71 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 76.3 

2. การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและศาสนาและ
สามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/ครอบครัว และดานส่ิงแวดลอม จํานวน 70 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 75.3 

3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ในระดับสากลมีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การติดตอส่ือสาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูส่ิงใหม จํานวน 67 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 72.0 

4. ขยายการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ี
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน 
64 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 68.8 

5. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา ทํางาน
รวมกับผ ู อ่ืนไดและมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย จํานวน 61 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 65.6 

6. การปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีม ีคุณภาพท้ังทางวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 60 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 64.5 

7. การพัฒนาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตจิต
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ จํานวน 56 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 60.2 

8. การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธกับการเรียน การสอนและการ
วิจัย จํานวน 41 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 44.1 

9. การสงเสริมการทําวิจัยที่เปนสหวิทยามากข้ึนโดยอาศัยกลไกการทําวิจัยรวมกันใน
ลักษณะพหุพาคีเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช จํานวน 38 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 40.9 

ผลการวิเคราะหเนื้อหาเร่ืองภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการนอกจากท่ีกลาว
มามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 9 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 9.27 ดงันี้  

1. การพัฒนาตัวบุคคลแบบองครวม 
2. ควรเนนความรูเร่ืองปรัชญาและศาสนาใหมากข้ึนกวาเดิม 
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3. เม่ือจบการศึกษาแลวสามารถประยุกตใชความรูในงานท่ีทําได 
4. การพัฒนาควรดําเนินการควบคูกันไปกับดานศาสนาเพื่อใหเปนท่ียอมรับของสังคม

และยังคงไวซ่ึงเอกลักษณของตน 
 

ตารางท่ี 4.5 จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสราง 

การพัฒนาดานโครงสรางและการบริหาร f % อันดับ 
-การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายในการดําเนินงานทุกๆ ดาน โดยจัดระบบให
โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสวน
รวม 

72 77.4 1 

-การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยึดหลัก “คน
เปนศูนยกลางของการพัฒนา” 

70 75.3 2 

-การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ 43 46.2 9 
-ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับ
หนวยงานภายนอกมากข้ึน 

48 51.6 7 

-ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ
เขาใจบทบาทของตนและของสถาบัน 

62 66.7 3 

-การส่ือสารถึงกลยุทธและวิ ธีการดําเนินการท่ีเขาถึง
บุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน 

42 45.2 10 

-ผูบริหารมีความมุงม่ันและจริงใจในการแกปญหาและ
พรอมท่ีเผชิญกับความผิดพลาดอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต 

57 61.3 5 

-บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหาของ
สถาบัน 

47 50.5 8 

-การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอ้ือตอ
การบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนาสูความเปนสากล 

54 58.1 6 

-การส ง เส ริมให มีก ารปฏิ รูปหน วยงาน เพื่ อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

54 58.1 6 

-การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อการเขาถึง เพ่ือการเรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการ
เรียนรูของมวลชน 

58 62.4 4 
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการ
พัฒนาดานโครงสรางและการบริหาร เรียงตามลําดับดังนี้ 

1. การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการดําเนินงาน
ทุกๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสวน
รวม จํานวน 72 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.4 

2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 
จํานวน 70 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 75.3 

3. ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจบทบาทของตนและ
ของสถาบัน จํานวน 62 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 66.7 

4. การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเขาถึง เพ่ือการ
เรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน จํานวน 58 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
62.4 

5. ผูบริหารมีความมุงม่ันและจริงใจในการแกปญหาและพรอมท่ีเผชิญกับความผิดพลาด
อันอาจเกิดข้ึนในอนาคต จํานวน 57 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 61.3 

6. การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอ้ือตอการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาสูความเปนสากล และ การสงเสริมใหมีการปฏิรูปหนวยงานเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จํานวน 60 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 64.5 

7. ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน จํานวน 
48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 51.6 

8. บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหาของสถาบัน จํานวน 47 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 50.5 

9. การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ จํานวน 43 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 46.2 

10. การส่ือสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินการท่ีเขาถึงบุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน 
จํานวน 42 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 45.2 

 

ผลการวิเคราะหเนื้อหาเร่ืองภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการ
บริหาร นอกจากท่ีกลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 3 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 3.20 ดังนี้  

1. ควรจะเนนท่ีระบบโครงสรางมากกวาเนนท่ีตัวบุคคล 
2. ควรแยกการบริหารระหวางวิทยาลัยและบานเณรใหญ 
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ตารางท่ี 4.6  จาํนวนและรอยละความคิดเหน็เร่ืองภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปน
มนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา 

ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปน           
มนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบนัการศึกษา 

f % อันดับ 

-การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี มีวิสัยทัศน 
คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสตศาสนา 

85 91.4 1 

-การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมี
ความเปนเลิศทางวิชาการพรอมกับการพัฒนาบุคลากรสาย
อ่ืนๆ ใหมีความร ู  ความสามารถเหมาะสมและสอดคลองกับ
ตําแหนง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

68 73.1 4 

-การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพ่ือเสริมสราง
บุคลากรของคริสตศาสนจักรตามนโยบายของสภา
พระสังฆราช 

72 77.4 3 

-การพัฒนาระบบการวางแผนและพัฒนาบุคลากรให
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาดานวิชาการและการบริการ
วิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตามประเมินผล
อยางใกลชิดและตอเนื่อง 

55 59.1 7 

-การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรมยึดม่ันในศาสน
ธรรม ความกตัญูกตเวที ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดํารงตนเปนแบบอยางตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

63 67.7 6 

-การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสน
จักรท่ีเนนความรัก การรับใชและความสุภาพถอมตนเพื่อ
เปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรที่ทรงคุณคา 

79 84.9 2 

-การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตใน
ภาวะโลกาภิวัตนดานภาษาและวัฒนธรรมใหรูและเห็น
คุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซ่ึงเปนการสราง
องคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม 

66 71.0 5 

  

จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมวิวัฒนาการทางดาน
สังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา เรียงตามลําดับดังนี้ 
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1. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี  มีวิสัยทัศน  คุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสต
ศาสนา จํานวน 85 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 91.4 

2. การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักรท่ีเนนความรัก การรับ
ใชและความสุภาพถอมตนเพ่ือเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรท่ีทรงคุณคา 
จํานวน 79 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 84.9 

3. การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพ่ือเสริมสรางบุคลากรของคริสตศาสนจักรตาม
นโยบายของสภาพระสังฆราช จํานวน 72 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.4 

4. การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พรอมกับการพัฒนาบุคลากรสายอ่ืนๆ ใหมีความร ู  ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ จํานวน 68 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 73.1 

5. การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัตนดานภาษา
และวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซ่ึงเปนการสราง
องคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม จํานวน 66 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 71.0 

6. การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรมยึดม่ันในศาสนธรรม ความกตัญูกตเวที 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดํารงตนเปนแบบอยาง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 63 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 67.7 

7. การพัฒนาระบบการวางแผนและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ดานวิชาการและการบริการวิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตามประเมินผล
อยางใกลชิดและตอเน่ือง จํานวน 55 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 59.1 

 

ผลการวิเคราะหเนื้อหาเร่ืองภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ี
สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา นอกจากท่ีกลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 7
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 7.21 ดังนี้  

1. พัฒนาบัณฑิตใหเปนผูแสวงหาความจริง โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตจิตของตน 
2. สรางอุดมการณชีวิตสงฆท่ียัง่ยืน ถาวร และมีคุณภาพ  
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การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับปจจัยท่ี
สงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ 
คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน 
1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568) 
2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ท่ีคาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย

แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568) 
3. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ 
4. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสรางและการบริหาร 
5. ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของ

สถาบันการศึกษา 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมตัวอยางในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย  มุขนายก  (พระสังฆราชคาทอลิก)  / 

อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบานอบรม กรรมการสภาวิทยาลัย ผูใหการอบรม บัณฑิต
วิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจากองคกรคาทอลิก จํานวน 120 คน ซ่ึงไดมาจากการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling)  

 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกับการจัดทําแผนระยะ
ยาว 15 ป วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ปจจัยภายนอก 3) ปจจัยภายใน 4) ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา เก็บรวบรวม
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ขอมูลจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางท้ังทางไปรษณียและดวยตนเอง เวนระยะในการ
รับคืนประมาณ 1 เดือน เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจน
ครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

 

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากน้ันทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย
และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลเชิงคุณภาพ ซ่ึงสรุปผลการวิจัย 
อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
1. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอกท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย 

แสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
1) กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย 

จํานวน 76 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 81.7 
2) การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคมบริโภค

นิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป 
จํานวน 73 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 78.5 

3) สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนท่ียึดเศรษฐกิจเปนตัวนําเพ่ือแสวงหาอํานาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง จํานวน 68 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
73.1 

4) ส่ือมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ จํานวน 56 
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 60.2 

5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) มีการปรับแผนเปน
ระยะๆ ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามการเมืองท่ีเปล่ียนไปตามนโยบายของ
รัฐบาลแตละสมัย จํานวน 54 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 58.1 

6) นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล จํานวน 53 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 57.0 

7) แนวทาง/นโยบายของวัดคาทอลิก คณะนักบวชและสถาบันการศึกษาคาทอลิก จํานวน 
45 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 48.4 

8) นโยบายและแนวทางการาดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรคาทอลิก จํานวน 37 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 39.8 
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9) แนวทาง/นโยบายของกลุมและศูนยฝกอบรม จํานวน 30 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
32.3 

 

2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม
ในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1) ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 64 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 68.8 

2) ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตในระดับสากล จํานวน 55 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 59.1 

3) ความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยางตอเนื่อง
เพื่อการวางแผนระยะยาว จํานวน 54 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 58.1 

4) การเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวชและ
ครูคําสอนเทานั้น จํานวน 53 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 57.0 

5) วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการพัฒนาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง จํานวน 51 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 54.8 

6) การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักท่ีชัดเจนทําใหขาดแนวทางในการ
ดําเนินงานระยะยาว จํานวน 50 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 53.8 

7) คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามมาตรฐานท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) กําหนด  จํานวน 49 ความคิดเห็น คิดเปน
รอยละ 52.7 

8) ประสิทธิภาพในการบริหารและผูนําท่ีเขมแข็งท่ีกลาตัดสินใจในการเปล่ียนแปลง 
จํานวน 48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 51.6 

9) ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคมภายนอก จํานวน 41 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 44.1 

10) ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกนไมใสใจแนวคิดท่ีนอกเหนือหรือ
แตกตางจากแนวคิดผูบริหาร จํานวน 40 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 43.0 

11) ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีสวนสําคัญในการ
เปล่ียนแปลง จํานวน 35 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 37.6 

12) การส่ือสารท่ีดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจท่ีตรงกันใหเกิดข้ึนกับผูท่ี
เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเน่ือง จํานวน 33 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 35.5 
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3. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการท่ีนาจะมีผลกระทบตอทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1) การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอนและศักยภาพการเปนผูนําท่ี
สอดคลองกับความตองการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน 71 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 76.3 

2) การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและศาสนาและ
สามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/ครอบครัว และดานส่ิงแวดลอม จํานวน 70 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 75.3 

3) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ในระดับสากลมีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การติดตอส่ือสาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูส่ิงใหม จํานวน 67 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 72.0 

4) ขยายการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ี
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน 
64 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 68.8 

5) การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา ทํางาน
รวมกับผ ู อ่ืนไดและมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย จํานวน 61 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 65.6 

6) การปฏิรูปการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีม ีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
จํานวน 60 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 64.5 

7) การพัฒนาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตจิต
ในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ จํานวน 56 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 60.2 

8) การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธกับการเรียน การสอนและการ
วิจัย จํานวน 41 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 44.1 

9) การสงเสริมการทําวิจัยท่ีเปนสหวิทยามากข้ึนโดยอาศัยกลไกการทําวิจัยรวมกันใน
ลักษณะพหุพาคีเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช จํานวน 38 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 40.9 

 

4. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการบริหารท่ีนาจะ
มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
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1) การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการดําเนินงาน
ทุกๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสวน
รวม จํานวน 72 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.4 

2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” 
จํานวน 70 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 75.3 

3) ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจบทบาทของตนและ
ของสถาบัน จํานวน 62 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 66.7 

4) การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเขาถึง เพ่ือการ
เรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน จํานวน 58 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
62.4 

5) ผูบริหารมีความมุงม่ันและจริงใจในการแกปญหาและพรอมท่ีเผชิญกับความผิดพลาด
อันอาจเกิดข้ึนในอนาคต จํานวน 57 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 61.3 

6) การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอ้ือตอการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาสูความเปนสากล และ การสงเสริมใหมีการปฏิรูปหนวยงานเพ่ือใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จํานวน 60 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 64.5 

7) ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน จํานวน 
48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 51.6 

8) บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหาของสถาบัน จํานวน 47 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 50.5 

9) การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ จํานวน 43 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 46.2 

10) การส่ือสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินการท่ีเขาถึงบุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน 
จํานวน 42 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 45.2 

 

5. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาภาพรวมเร่ืองวิวัฒนาการทางดาน
สังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา เรียงตามลําดับไดดังนี้ 

1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี  มีวิสัยทัศน  คุณธรรมจริยธรรม 
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสต
ศาสนา จํานวน 85 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 91.4 

2) การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักรท่ีเนนความรัก การรับ
ใชและความสุภาพถอมตนเพ่ือเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรท่ีทรงคุณคา 
จํานวน 79 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 84.9 
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3) การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพ่ือเสริมสรางบุคลากรของคริสตศาสนจักรตาม
นโยบายของสภาพระสังฆราช จํานวน 72 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.4 

4) การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พรอมกับการพัฒนาบุคลากรสายอ่ืนๆ ใหมีความร ู  ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ จํานวน 68 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 73.1 

5) การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัตนดานภาษา
และวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซ่ึงเปนการสราง
องคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม จํานวน 66 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 71.0 

6) การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรม ยึดม่ันในศาสนธรรม ความกตัญูกตเวที 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดํารงตนเปนแบบอยาง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 63 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 67.7 

7) การพัฒนาระบบการวางแผนและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ดานวิชาการและการบริการวิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตามประเมินผล
อยางใกลชิดและตอเน่ือง จํานวน 55 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 59.1 

 

อภิปรายผล 
ผลการวิจัยท่ีนําเสนอขางตน ทําใหเขาใจไดวาปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป 

(พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัยแสงธรรม คือ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาอบรม
สําหรับผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะทิศทางของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ซ่ึงรับผิดชอบภารกิจของคริสตศาสนจักรใน
ประเทศไทยในทุกเร่ือง รวมท้ังการกําหนดทิศทางการพัฒนาคริสตศาสนจักร 

ซ่ึงคริสตศาสนจักรมีความชัดเจนในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานอยูแลว แตส่ิงท่ีตอง
ใสใจเปนพิเศษคือบริบทสังคม โดยเฉพาะสภาพของสังคมไทยในอนาคต ซ่ึงเปนสวนสําคัญตอการ
กําหนดแนวทางการฝกอบรมศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรสูการรับใชสังคมไทย ตาม
เจตนารมณของพระเยซูเจา ท่ีมอบแกคริสตศาสนจักรของพระองค 
 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
1. การศึกษาคร้ังนี้จํากัดขอบเขตการวิจัยโดยเก็บขอมูลเฉพาะผูใหขอมูลบางกลุม อีกท้ัง

ขอมูลตอบกลับจากแบบสอบถามยังไมครบ 100 % หากมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
นํามาศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลชุดนี้จะทําใหพบรายละเอียดของการศึกษามากข้ึน 
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2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการวางแผน
ระยะยาวของวิทยาลัยแสงธรรม 

3. ควรเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยภายในวาปจจัยเฉพาะดานใดท่ีสงผลโดยตรงตอ
การวางแผนของวิทยาลัยแสงธรรม 
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คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552 
 

1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย      พงษศิริ   ท่ีปรึกษา 
2. บาทหลวงชีวนิ                  สุวดินทรกูร  ท่ีปรึกษา 
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4. บาทหลวงวุฒชัิย   อองนาวา  ประธาน 
5. บาทหลวงวิรัช                นารินรักษ  กรรมการ 
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย  ปโตโย  กรรมการ 
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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 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลกับการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป วิทยาลัยแสงธรรม 

 
คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยท่ีมีผลกับการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป  
     วิทยาลัยแสงธรรม 
 2.  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี ้

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 ปจจยัภายนอก 
ตอนท่ี 3 ปจจยัภายใน 
ตอนท่ี 4 ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา 

3.  ผูตอบแบบสอบถามน้ี ไดแก พระสังฆราช อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบาน
อบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช) กรรมการสภาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 

4.  แบบสอบถามนี้อาจยาวไปซักหนอย หากแตการแสดงความคิดเห็นของทานจะเปน
ขอมูลสําคัญในการวางแผนอบรมนักศึกษา และโปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน  

5.  ขอความกรุณาสงแบบสอบถามท่ีตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ทางไปรษณีย (ตามซองท่ีแนบมาพรอมนี้) ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2552   

6. ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (     )  หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของทาน 
1. ตําแหนง  (     ) 1. พระสังฆราช / อุปสังฆราช 
   (     ) 2. อธิการเจาคณะ 
   (     ) 3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช)  
   (     ) 4. กรรมการสภาวิทยาลัย 
   (     ) 5. ผูใหการอบรม 
   (     ) 6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
   (     ) 7. องคกรคาทอลิก 

(     ) 8. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................... 
 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป 

 เพื่อใหการวางแผนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยระยะยาวบรรลุผล ประชาคมแสงธรรมควรมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น ใหขอคิดและแนวทางในการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป เกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผล
ตอการวางแผน ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ปจจัยภายในท่ีมีความสําคัญ และ
ทิศทางพัฒนาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งดานบริหารจัดการ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดทําแผนระยะยาวเปนพันธกิจท่ีเหมาะสมแกกาลเวลาและจําเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษา
ไทยไปสูอนาคตท่ีเต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน หากออกแบบระบบอุดมศึกษาท่ีเหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดตั้งระบบเพ่ือขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาอยางกาวกระโดดก็จะเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณท่ีมุงใหคนไทยเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดท้ังการสรางความเขมแข็งใน
ระบบเศรษฐกิจท่ีสามารถแขงขันไดและการสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับประชาชนและสังคมไทย  

(Prof. Vicharn Panich) 
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ตอนท่ี 2 ปจจัยภายนอก (External Factor) 
ทานคิดวาจากวันนี้ไปในอนาคตประมาณอีก 15 ปขางหนา ปจจัยภายนอกประการใดท่ี

นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมมากท่ีสุด โปรดขีด  หนาแตละปจจัยท่ี
ตรงกับความคิดเห็นของทาน และหากมีปจจัยอ่ืนๆ โปรดระบุ 

 

.......... 1. กรอบ / บริบท / แนวทาง / นโยบายและเจตนารมณของพระศาสนจักรในประเทศไทย 

.......... 2. นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล (Catholic Dioceses) 

.......... 3. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรคาทอลิก  (Catholic  
    Commissions and Offices) 

.......... 4. แนวทาง/นโยบายของวดัคาทอลิก (Parish Churches) คณะนกับวช (Religious  
                  Congregations) และสถาบันการศึกษาคาทอลิก (Catholic School and Universities) 
.......... 5. แนวทาง/นโยบายของกลุมและศูนยฝกอบรม (Catholic Activity and Training Centers) 
.......... 6. ส่ือมวลชน (Mass Communications/Medias) และเทคโนโลยีสารสนเทศท้ังจากภายใน 
                  และภายนอกประเทศ  
.......... 7. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนท่ียดึเศรษฐกิจเปนตัวนําเพื่อแสวงหาอํานาจและ 

    ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร 
     และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง 

.......... 8. การดํารงชีวติของสังคมไทยเปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคมบริโภคนิยม 
    และวัตถุนยิมทําใหการศกึษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป 

.......... 9. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีการปรับแผนเปน 
    ระยะ ๆ ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามทางการเมืองท่ีเปล่ียนไปตามนโยบาย 
    ของรัฐบาลแตละสมัย 

.......... 10. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... 

.......... 11. อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... 

.......... 12. อ่ืนๆ โปรดระบุ................................................................................................. ............. 
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ตอนท่ี 3 ปจจัยภายใน (Internal Factor) 
ทานคิดวาจากวันนี้ไปในอนาคตประมาณอีก 15 ปขางหนา ปจจัยภายในประการใดท่ีนาจะ

มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมมากท่ีสุด โปรดขีด  หนาแตละปจจัยท่ีตรง
กับความคิดเห็นของทาน และหากมีปจจัยอ่ืนๆ โปรดระบุ 
 

.......... 1. ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 

.......... 2. คุณวุฒแิละตําแหนงทางวชิาการของอาจารยประจําตามมาตรฐานท่ี สกอ. และ สมศ.  
    กําหนด 

.......... 3. วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการพัฒนาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

.......... 4. การเปนสถาบันเฉพาะทางท่ีมุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวช และ 
    ครูคําสอนเทานั้น 

.......... 5. การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักท่ีชัดเจนทําใหขาดแนวทางในการดําเนินงาน 
    ระยะยาว 

.......... 6. ประสิทธิภาพในการบริหาร และผูนําท่ีเขมแข็งท่ีกลาตัดสินใจในการเปล่ียนแปลง 

.......... 7. ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคลซ่ึงมีสวนสําคัญในการ 
                  เปล่ียนแปลง 
.......... 8. การส่ือสารท่ีดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจท่ีตรงกันใหเกิดข้ึนกับผูท่ี 

    เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเน่ือง 
.......... 9. ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคมภายนอก 
.......... 10. ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเน่ืองในขณะเดยีวกนัไมใสใจแนวคิดท่ีนอกเหนอืหรือ 

      แตกตางจากแนวคิดของผูบริหาร 
.......... 11. ความรวมมือและการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยางตอเนือ่ง 

       เพื่อการวางแผนระยะยาว 
.......... 12. ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวจิัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

       บัณฑิตในระดับสากล 
.......... 13. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
.......... 14. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
.......... 15. อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
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ตอนท่ี 4 ภาพอนาคต / ทิศทางการพฒันา 
ทานคิดวาจากวันนี้ไปในอนาคต ประมาณ 15 ปขางหนา วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการ

พัฒนาในภาพรวมอยางไร โปรดขีด  หนาขอความท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน  

 

4.1 ดานวชิาการ 
 

.......... 1) การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท้ังทางวิชาการและ 
    วิชาชีพ 

 .......... 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑติสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนา และ 
    เทววิทยาในระดับสากล มีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การ 
    ติดตอส่ือสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูส่ิงใหม 

 .......... 3) การพัฒนาวทิยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาท้ังทางวิชาการและ 
    ชีวิตจิตในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 

 .......... 4) ขยายการผลิตบัณฑิตท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาท่ี
       วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของพระศาสนจักรในประเทศไทย 
 .......... 5) การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธกับการเรียน การสอน  

    และการวิจยั 
 .......... 6) การสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและ 

    ศาสนาและสามารถนําไปประยุกตใช และพัฒนาในดานการศึกษา/จติวิทยา  
    ดานศิลปวฒันธรรม ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/ครอบครัว และ ดาน 
    ส่ิงแวดลอม 

 .......... 7) การสงเสริมการทําวิจยัท่ีเปนสหวิทยามากข้ึนโดยอาศยักลไกการทําวิจัยรวมกนั 
    ในลักษณะพหุภาคี เพื่อนาํผลการวิจัยไปประยุกตใช 

 .......... 8) การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอน และศักยภาพการเปนผูนําท่ี  
                               สอดคลองกับความตองการของพระศาสนจักรในประเทศไทย 
 .......... 9) การพัฒนากิจกรรมนกัศึกษาใหเกดิการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา  

    ทํางานรวมกับผูอ่ืนได และมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย 
 .......... 10) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
 .......... 11) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
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4.2 โครงสรางและการบริหาร 
  

.......... 1) การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการ 
    ดําเนินงานทุก ๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ  
    และบุคลากรมีสวนรวม 

 .......... 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยดึหลัก “คนเปนศูนยกลางของการ 
    พัฒนา” 

 .......... 3) การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ 
 .......... 4) ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับหนวยงานภายนอกมากข้ึน 
 .......... 5)  ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจบทบาทของ 

     ตนและของสถาบัน 
 .......... 6) การส่ือสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนนิการท่ีเขาถึงบุคลากรทุกภาคสวนอยาง 

    ชัดเจน 
 .......... 7) ผูบริหารมีความมุงม่ันและจริงใจในการแกปญหาและพรอมท่ีจะเผชิญกับ 

    ความผิดพลาดอันอาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 .......... 8) บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดนัและแกปญหาของสถาบัน 
 .......... 9) การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอ้ือตอการบริหารจัดการ 

    เพื่อการพัฒนาสูความเปนสากล 
 .......... 10) การสงเสริมใหมีการปฏิรูป (Reformation) หนวยงานเพื่อใหเกดิประสิทธิภาพ 

      สูงสุด 
 .......... 11) การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือการเขาถึง  

       (Access) เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของ 
       มวลชน (Massification) 

 .......... 12) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
 .......... 13) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
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4.3 วิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยท่ีสมบูรณดั่งเจตนารมณของ 
     สถาบันการศึกษา 
 

.......... 1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑติใหเปนผูประพฤติดี มีวิสัย คุณธรรมจริยธรรม  
    สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทาง 
    คริสตศาสนา 

 .......... 2) การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทาง 
    วิชาการพรอมกับการพัฒนาบุคลากรสายอ่ืน ๆ ใหมีความรู ความสามารถ 
     เหมาะสมและสอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ 

 .......... 3) การบูรณาการการศึกษาและการอบรม เพื่อเสริมสรางบุคลากรของพระศาสน 
     จักรตามนโยบายของสภาพระสังฆราช 

 .......... 4) การพัฒนาระบบการวางแผน และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการ 
    พัฒนาดานวิชาการและการบริการวิชาการของสถาบัน และมีการกาํกับติดตาม  
    ประเมินผลอยางใกลชิดและตอเน่ือง 

 .......... 5) การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรมยึดม่ันในศาสนธรรม ความกตัญูกตเวที  
    ขนบธรรมเนียมประเพณแีละวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และดํารงตนเปน 
    แบบอยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพยีง 

 .......... 6) การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของพระศาสนจักรท่ีเนนความรัก  
    การรับใชและความสุภาพถอมตน เพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสน 
    บริกรท่ีทรงคุณคา 

 .......... 7) การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑติในภาวะโลกาภิวัฒนดาน 
    ภาษาและวฒันธรรมใหรูและเหน็คุณคาของพหุลักษณ ( Identical Pluralism)  
    และพหวุัฒนธรรม  (Cultural Pluralism) ซ่ึงเปนการสรางองคความรู ความ   
    เขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม 

 .......... 8) อ่ืนๆ โปรดระบุ.................................................................................................. 
 

 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน 
ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในคร้ังนี้  

ท้ังน่ีขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองท่ีแนบมาพรอมน้ี 
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันท่ี 30 เมษายน 2552) 
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3. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – สกุล  บาทหลวงวุฒชัิย อองนาวา 
สถานท่ีทํางาน  ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
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ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
     ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 

ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การทํางานปจจุบัน   
   ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
    - รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
    - ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  
    - ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
    - อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร 
   ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ 

- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
ผลงานทางวิชาการ 

เอกสารประกอบการสอน  
- ปรัชญาศาสนา  (พ.ศ. 2549)   
- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 

  หนังสือ   
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา  (พ.ศ. 2550) 

  งานวิจัย    
- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน

สัญญาของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (หัวหนาโครงการ, พ.ศ. 
2550-2551)   

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2551 - 
2552)  
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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 Theology 
U. Urbaniana, Italy. 

การทํางานปจจุบัน - คณบดีคณะศาสนศาสตร 
   - อาจารยประจํา สาขาวิชาเทววิทยา  
 

5. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – สกุล  บาทหลวงธรรมรัตน   เรือนงาม 
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 Biblical Theology  U.Urbaniana, Rome Italy 
การทํางานปจจุบัน - ผูอํานวยการสํานักงานกจิการนักศึกษา 
   - อาจารยประจํา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
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6. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นายภกัดี   กฤดิการันย 
ตําแหนง  ท่ีปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี อังกฤษ-เคมี 
     กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา(ประสานมิตร) 

ปริญญาโท Counseling 
MS. U. of La Verne, CA. USA 

 
 

7. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นายพีรพัฒน ถวิลรัตน 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาปรัชญา 
     วิทยาลัยแสงธรรม 
   ปริญญาโท ศศ.ม.  จิตวิทยาการใหคําปรึกษา   
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

10. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นายพิเชษฐ  รุงลาวัลย 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการศูนยวจิัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819 
   E-mail  :  picheat@su.ac.th 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) 
     คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ปริญญาโท ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 

 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ผลงานการตพีมิพเผยแพร 
 

พิเชษฐ รุงลาวัลย, ร.ต.ต.หญิง ดร.นิดาพรรณ สุรีรัตนันท และ ดร.วัชนีย เชาวดํารงค.  (2551).  
การศึกษาความตองการดานคุณธรรมจริยธรรม สําหรับหลักสูตรดานคอมพิวเตอรใน
ระดับอุดมศึกษา.  งานประชุมวิชาการ เปดขอบฟาคุณธรรมจริยธรรม .  โรงแรมแอม
บาสซาเดอร กรุงเทพฯ : ศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม. 

 

9. 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 
 

10. 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 
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11. 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 
 

12. 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 
 

12. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 
วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวจิัยศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจัย 

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

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