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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม ใน
ฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง 2) ศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอบทบาทหนาที่ในการบริการทาง
วิชาการและบทบาทดานอื่นๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนบุคลากร
จากหนวยงานของสภาฯ จํานวน 140 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใช
คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดอันดับและขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัยพบวา
1. บุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
เห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม คิดเปนรอยละ 96.99
2. ความสอดคล อ งระหว า งวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษากั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยอยูในระดับมากที่สุด
3. ความสอดคลองระหวางเปาหมายของวิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยอยู
ในระดับมากที่สุด
4. นโยบายดานการเรียนการสอนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรเรงฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying)
การสอนศาสนา (Religious teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)
5. นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัย
เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มโยงระหว า งวั ฒ นธรรมไทยกั บ วิ ถี ชี วิ ต ตามหลั ก ธรรมของคริ ส ต ศ าสนา
(Inculturation) ซึ่งมีประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี
ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
6. นโยบายดานการบริการสังคม บุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแห งประเทศไทยเห็ นว า ให ความสําคั ญเรื่องการอยูรว มกั บสังคมรว มกับชุมชน
ทองถิ่น และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติ
คําสําคัญ : 1) ความคาดหวัง 2) สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
3) วิทยาลัยแสงธรรม 4) สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ก

ABSTRACT
This research had these objectives as follows 1) To study the expectation level from the
organization of the Catholic Bishops’ Conference of Thailand for the roles of Saengtham College
as specialized higher educational institute 2) To study the suggestion on the roles of academic
services and other roles of Saengtham College. The informants were 140 staffs of organization of
the Catholic Bishops’ Conference. The data collection tool was the questionnaire. The frequency,
percentage, mean and standard deviation were used for data analysis. Ranking and qualitative
information were analyzed by content analysis.
The research results were found that
1. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand agreed
with the objectives, goals and policies of Saengtham College as 96.99%
2. The consistency of objectives between the education and College establishment was
in highest level.
3. The consistency between College’s goal and College establishment’s objective was
in highest level.
4. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand expressed
about the policy of education that should be rush to train with the principles and skills of practice
in position of religious leader such as the duties of sanctifying, religious teaching and community
ruling etc.
5. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand expressed
about the policy of academic research that should be emphasized the connection between Thai
culture and Christian doctrine’s inculturation such as theology, rituals, sacraments, tradition,
music and religious arts.
6. The staffs of organization of the Catholic Bishops’ Conference in Thailand expressed
about the policy of social services that should be focused on the concomitance in community and
country along the reservation, development and solving the problems of environment, national art
and culture.
KEYWORDS: 1) The Expectation
2) The Catholic Bishops’ Conference of Thailand
3) Saengtham College 4) Specialized Higher Educational Institute
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การจั ด การศึ ก ษาไม ว า ระดั บ ใดก็ ต าม ย อ มคํ า นึ ง ถึ ง การมี ส ว นร ว มของทุ ก ภาคส ว น
โดยเฉพาะชุมชนที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธกับการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษานั้นๆ วิทยาลัยแสง
ธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อฝกฝนอบรมผูเตรียมตัว
เป น ศาสนบริ ก รของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร จึ ง ตระหนั ก ถึ ง การทํ า วิ จั ย เชิ ง สํ า รวจความคาดหวั ง จาก
หนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อ
1) ศึกษาระดับความคาดหวังของหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2) ศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอบทบาทหนาที่ในการบริการทางวิชาการและบทบาทดาน
อื่นๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม
ขอบคุ ณ คณะกรรมการดํ า เนิ น งานศู น ย วิ จั ย ค น คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม ที่ชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศึกษา 2552
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม เพื่ อ รั บ ใช ค ริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ภายใต ก ารนํ า ของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553
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เรื่อง
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
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นโยบาย
4. คุณลักษณะบัณฑิต ตามอัตลักษณวิทยาลัยแสงธรรม
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ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
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จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบทบาท
จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม
ประสบการณ
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย
ของวิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับเปาหมายของวิทยาลัย
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายดานการคนควา และการวิจัย
ทางวิชาการ
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายดานการบริการแกสังคม
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคลองระหวางวัตถุประสงค
ในการจัดการศึกษากับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคลองระหวางเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของ
สภาประมุข แห งบาทหลวงโรมั นคาทอลิ ก แหงประเทศไทย ที่ ตอบสนองข อเรี ย กรองจากสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1962 -1965) ที่กําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาให
มีการจัดตั้งสถานอบรมบาทหลวงขึ้นในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ ชนชาติที่แตกตาง
กัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมและความตองการพิเศษของสังคม เพื่อใหการอบรมบาทหลวง
มีความถูกตองเหมาะสมกับกลุมคริสตชนในทองถิ่นตางๆ ที่สุด “วิทยาลัยแสงธรรม” ไดถือกําเนิด
ขึ้นและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2519 และใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวงในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ที่กําหนดในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (Cannon
Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา เพื่อความ
พรอมสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ซึ่งมีภารกิจในการประกอบพิธีกรรม การประกาศ
สอนพระวาจาของพระเจา และการปกครองดูแลชุมชน (Presbyterotum Ordinem, 1966: 4-6)
จากบริบทขางตน จึงเห็นไดวาแมวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนวิชา
ปรัชญาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาได
รวบรวมขอมูลไว แตเนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังที่ ปรีชา
ชางขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ.
2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย)
เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากธรรมชาติของสถาบันจึงวิเคราะหไดวาวิทยาลัยแสงธรรมตองมีการ
ดํ า เนิ น งานภายใต แ นวทางของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาในประเทศไทย

(ทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และตามเจตนารมณของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ควบคูกันไป
การดําเนินงานตามแนวทางของที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย ยอมดําเนิน
ตามพระราชบัญญั ติ ประกาศกระทรวงและแนวปฏิ บัติต างๆ ที่เ กี่ ย วเนื่องกั บ การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ที่มีใหแนวทางการดําเนินงานจัดการศึกษาแกสถาบันอยางชัดเจน เปนลายลักษณ
อักษร
อยางไรก็ตาม เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของ
คริสตศาสนจักร ขึ้นตรงกับสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ซึ่งประกอบ
ไปด ว ยหน ว ยงานและองค ก รต า งๆ จึ ง จํ า เป น ต อ งทบทวน ศึ ก ษาวิ เ คราะห ค วามคาดหวั ง จาก
หนวยงานตางๆ ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกในประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อสงเสริมและรวมมือกันดําเนินงานตาม
เจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อศึ ก ษาระดับความคาดหวังของหนว ยงานของสภาประมุ ข แห งบาทหลวงโรมัน
คาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทาง
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอบทบาทหนาที่ในการบริการทางวิชาการและบทบาทดาน
อื่นๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
ขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงคการผลิต
บัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค พันธกิจ ขอมูลเหลานี้นํามากําหนดเปนกรอบแนวคิดใน
การวิจัย
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น หน ว ยงานของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย

วิธีดําเนินการวิจัย
1. ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม วัตถุประสงคการ
ผลิตบัณฑิต คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค พันธกิจเพื่อกําหนดนํามาสรางเปนประเด็นสอบถาม
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เรื่องความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอ
บทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2. นําขอมูลศึกษาไดมาสรางเปนประเด็นสอบถามเพื่อกําหนดเปนหัวขอในแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
3. ส ง แบบสอบถามที่ ส ร า งขึ้ น ให กั บ หน ว ยงานของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น
คาทอลิกแหงประเทศไทย
4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม สรุป อภิปรายผลและนําเสนอผลการวิจัย

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยนี้
1. ได ท ราบระดั บ ความคาดหวั ง ของหน ว ยงานของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น
คาทอลิกตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2. ไดแนวทางการปรับปรุงบทบาทหนาที่ในการบริการทางวิชาการและบทบาทดานอื่นๆ
ของวิทยาลัยแสงธรรม
3. ไดขอมูลเพื่อเปนขอมูลพื้นฐานการทําแผนกลยุทธสําหรับวิทยาลัยแสงธรรม
4. ขอมูลที่ไดเปนประโยชนในการกําหนดนโยบาย แผนงานและงบประมาณของวิทยาลัย
แสงธรรม
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งานวิจัยเรื่องความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดังดังนี้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม
1) หลักการ
2) แนวทาง
3) ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและเปาหมาย
4) คุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 2 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
1) หลักการ ระบบและโครงสราง
2) วิสัยทัศนและพันธกิจ
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม
แมวาวิทยาลัยแสงธรรม มีสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงหนึ่งในประเทศไทย
การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึ กษา (สกอ.) อย างไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุ ดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ
กลาวคือ การเปนสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดังนั้น ใน
เรื่องสาระสําคัญของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักร
เปนแนวทางการจัดการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน
ในเรื่องนี้ วุฒิชัย อองนาวา และคณะ (2552: 19 – 31) อธิบายวาวิทยาลัยแสงธรรม เปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของสภาประมุขแหงบาทหลวง

โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ที่ตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 21 (ค.ศ. 1962
-1965) ที่กําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาใหมีการจัดตั้งสถานอบรม บาทหลวงขึน้
ในแตละประเทศ สอดคลองกับ แผนกพัฒนาคุณภาพ (2552: ) ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา ป
การศึกษา 2552 วิทยาลัยแสงธรรม กลาววา “เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันที่
2 ให ตั้ ง สถาบั น อบรมบาทหลวงคาทอลิ ก ขึ้ น ในแต ล ะประเทศ สภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญขึ้นที่ เลขที่ 20 หมู 6 ถ.เพชรเกษม
ต. ทาขาม อ.สามพราน จ. นครปฐม โดยใชชื่อวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR
SEMINARY)” ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
พรอมทั้งการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา”
สอดคลองกับ ปรีชา ชางขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรม
เปน “Seminary” (สามเณราลัย) เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสต
ศาสนจั ก ร ดั ง นั้ น การเรี ย นวิ ช าปรั ช ญาของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม จึ ง มี อั ต ลัก ษณ ที่ ต า งจากการจั ด
การศึกษาวิชาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จึงสมควรอยางยิ่งที่จะศึกษาอัตลักษณการเรียน
วิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะที่เปนการเรียนวิชาปรัชญา ที่มีเปาหมายเฉพาะ คือ การ
เตรียมความพรอมสูการศึกษาเทววิทยา สูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดังที่
คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ไดนําเสนอวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับ
สถาบัน อุดมศึกษาของฝ ายฆราวาส แตยังตางกับสถาบัน อุดมศึกษาของฝายศาสนาด วยกัน คือ
มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชที่สามารถบริหารองคการและเผยแผศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน,
2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา ภายใตการควบคุมดูแลของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราช)” (คณะผูตรวจประเมิน,
2551: 19)
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สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายก
ทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษา
และสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทันยุคสมัย
ปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ.
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1. หลักการ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทยดังที่คณะผู
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.)วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุงผลิตบัณฑิต
ใหพ ร อมซึ่ งความรู ทางดานปรั ชญา ศาสนาและเทววิท ยา ความประพฤติที่เ ปยมดว ยคุณธรรม
จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการชี้นําและ
พัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน“สามเณราลัย”
(Seminary) ดังที่ ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)
กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐาน
ของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและเจตนารมณ
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย) ซึ่งมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักร2
นอกจากนั้น ในฐานะที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่ ว า “สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนเป น สถานศึ ก ษาและวิ จั ย มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา
1. การเป น สถาบั น เตรี ย มบุ ค ลากรสู ก ารเป น บาทหลวง (ผู อ ภิ บ าล) ของคริ ส ต
ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย และ
2. การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย

2

รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก
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2. แนวทาง
จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม จึง
สรุปที่มาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงที่มาสองแหลง เปนพื้นฐานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบายของ
สถาบัน กลาวคือ (วุฒิชัย อองนาวา และคณะ, 2551: 33 – 36)
2.1 แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการเปน
บาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร
โดยเฉพาะ เอกสารที่บันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ในเรื่องการอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวง โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo Vobis”
(1992) ที่เนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล” (John Paul II, 1992: 57) เปนตน
นอกจากนั้น ในฐานะที่วิทยาลัยแสงธรรม จัดตั้งโดยสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงในคริสต
ศาสนจักร ประเทศไทย ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน
คาทอลิกแหงประเทศไทยที่มอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการประชุม
สามัญ/วิสามัญของสภาฯ รวมทั้งการใหความรวมมือและรองรับการดําเนินงานของสภาประมุขฯ
ผานทางหนวยงานของสภาฯ ในรูปแบบตางๆ ตามสถานการณที่เหมาะสม
2.2 แนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
ตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเปน สวนหนึ่งของวิสัย ทัศน พันธกิจ นโยบายและแนวทางการดํา เนินงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย (วุฒิชัย, 2551)
3. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมาย และนโยบาย
จากการศึ ก ษาวิ เ คราะห คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ในฐานะเป น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทาง ในการผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
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จึงมีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบาย ตามที่ระบุไวใน
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 ดังนี้
ก. ปรัชญา
แสงธรรม นําปญหา และชีวติ
ข. วิสัยทัศน
วิทยาลัยแสงธรรม เปนแหลงความรูที่ใหแสงสวางสองทางชีวิตของมนุษย และ
จรรโลงคุณงามความดีของสังคมตามหลักธรรมของคริสตศาสนา
ค. พันธกิจ
1) จัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก
2) ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไปกับการเรียน
การสอน
3) คนควาและวิจัยทางวิชาการ เฉพาะอยางยิ่งดานปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
4) บริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
ง. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา เพื่อ
นําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม
2) ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มีความรู ความสามารถใหแกองคกรและ
สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร
3) เปน ผู นํ า และเป น แบบอยา งในด า นคุ ณ ธรรม จริย ธรรม และการอบรมแก
บรรดาคริสตชน เพื่อเปนพลเมืองที่ดีของประเทศ
4) เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่ อ ก อ ให เ กิ ด ความรู ความเข า ใจที่ ถู ก ต อ งถ อ งแท แ ละลึ ก ซึ้ ง รวมทั้ ง นํ า มาประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวัน
จ. เปาหมาย
1) เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสต
ศาสนา หรื อ องค ก รอื่ น ๆ อย า งผู มี ค วามรู ทั ก ษะ คุ ณ ธรรม และคุ ณ สมบั ติ อื่ น ที่ ส อดคล อ งกั บ
ตําแหนงหนาที่
2) เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
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ฉ. นโยบายการจัดการศึกษา
1) นโยบายดานการเรียนการสอน
1.1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่
เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่
เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ
1.2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา
(Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)
1.3) ปลู ก ฝ ง ศี ล ธรรม มนุ ษ ยธรรม และคุ ณ ธรรมด า นจิ ต ใจ สติ ป ญ ญา
อารมณ อันเปนคุณสมบัติที่มีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับ
พระเจา และที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา
1.4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารย ผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
2) นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ
2.1) ให ค วามสํ า คั ญ ต อ การค น คว า และการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ความเชื่ อ มโยง
ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็น
ตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
2.2) ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่
พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
2.3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
3) นโยบายดานการบริการแกสังคม
3.1) ดานวิชาการ
เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับ
ขอความเชื่อ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในคริสตศาสนจักร
และในสังคม ฯลฯ
3.2) ดานการอยูรวมกับสังคม
ร ว มกั บชุม ชนทองถิ่น และประเทศชาติ ใ นการอนุรัก ษ พัฒ นา หรือ
แกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมของชาติ
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4. คุณลักษณะบัณฑิต ตามอัตลักษณวิทยาลัยแสงธรรม
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ซึ่งมีลักษณะเปน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง วิทยาลัยแสงธรรมจึงนําแนวทางจากกระทรวงศึกษาธิการ ผานทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และแนวทางจากคริสตศาสนจักร ในเรื่องการจัดการศึกษา
อบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร ดังที่นําเสนอขางตน โดยเฉพาะในเรื่องกระบวนการผลิตบัณฑิตที่
พึ ง ประสงค ต ามอั ต ลั ก ษณ ข องสถาบั น ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเฉพาะในการดํ า เนิ น การของสถาบั น
(Institutional Autonomy) เพื่อใหเกิดคุณภาพภายใน (Internal Quality) อยางเต็มที่ โดยมีเปาหมาย
เพื่ อ จัด การศึ ก ษาอบรมนั ก ศึ ก ษา (ผู รั บ การอบรม) สู ก ารเป น ศาสนบริ ก รของคริ ส ตศ าสนจั ก ร
คาทอลิกในประเทศไทย ใหเปนผูที่เพียบพรอมดวยความรู ความสามารถในทุกๆดาน เพื่อรับใช
คริ สต ศ าสนจั ก ร สั ง คม ประเทศชาติ ใหมั่ น คงและเจริ ญ กา วหนา บนพื้ น ฐานของหลัก คํ า สอน
(ธรรมะ) ขององคพระเยซูคริสตเจา และคริสตศาสนจักร บนพื้นฐานของหลักการ ระบบและมิติ
ของการศึกษาอบรม ดังที่นําเสนอขางตน ซึ่งมีการนําเสนอในเอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา (2552) กลาวถึงอัตลักษณนักศึกษา คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงคและบทบาทของนักศึกษาเพื่อการบรรลุถึงการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน ดังนี้
(สํานักงานฝายกิจการนักศึกษา, 2552)
4.1 อัตลักษณของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
นัก ศึ ก ษาได รั บการพั ฒ นาตนแบบบู ร ณาการ (Integration) เพื่อ ใหเ ป น บุ คคลที่
เพียบพรอมดวยความรูความสามารถทางวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม สามารถเติบโตขึ้นเปนผูนํา
ทางศาสนา และเปนผูที่รูจักอุทิสตน เสียสละ เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขของปวงชน
ดังนั้น นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ตองเปนผูที่เต็มเปยมไปดวยความรูทางวิชาการ
คุณธรรม และจริยธรรมเปนผูที่มีความสามารถถายทอดความรู ความสามารถที่ไดมาจากการศึกษา
อบรม ทั้งทางดานฝายโลกและฝายธรรมะ โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบอยางของตนใหกับผูอื่น เพื่อให
สอดคลองกับปรัชญาที่วา แสงธรรมนําปญญาและชีวิต
4.2 คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงคของวิทยาลัยแสงธรรม
1) เปนผูที่เปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม
2) เปนผูที่มีความรูความสามารถในการเปนผูนําทางดานศาสนา และดานจิตใจ
3) มุงบําเพ็ญตนเพื่อประโยชนสุขใหแกสังคมตามหลักธรรมของศาสนา
4) ชวยสังคมมิใหหมกมุนในวัตถุนิยม บริโภคนิยม และแมแตปจเจกนิยม
5) เปนผูที่มุงรับใชสังคมเพื่อสรางคนใหมีความสุข มีคุณคา และศักดิ์ศรีในการ
เปนคนและเปนบุตรของพระเจา
6) สรางคุณภาพชีวิตใหแกครอบครัวตนเอง
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7) ถายทอดคุณคาของชีวิต
8) นําหลักพระธรรมคําสอนของศาสนามาดําเนินชีวิตใหบรรลุความสุขอยาง
แทจริง
9) เนนคุณคาการเสียสละอุทิศตนตามแบบอยางของพระเยซูคริสตเจาผูยอมพลี
พระชนม เพื่อความรอดพนของมวลมนุษย
10) มีความรับผิดชอบ จิตใจโอบออมอารี มีน้ําใจ รูจักเลือกและตัดสินใจได
อยางถูกตอง เที่ยงตรง มีความมั่นคงในจิตใจ รูจักแกไขสถานการณตางๆ
ในชีวิตไดอยางดี รูจักวางตัวอยางเหมาะสม สรางสัมพันธกับบุคคลอื่นดวย
ความประสานกลมกลืน สามารถรับรูถึงความยากลําบากและปญหาของ
ผูอื่น เสวนากับบุคคลอื่นอยางสนิทสนม มีความไววางใจและใหความ
รวมมือ เปนผูที่มีศักยภาพที่บรรลุวุฒิภาวะทั้งดานรางกายและจิตใจ
4.3 บทบาทของนักศึกษาเพื่อไปสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
การปฏิบัติตามแนวทางการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน นักศึกษาพึง
ปฏิบัติตนดังนี้
1) แตงกายถูกตองตามระเบียบของวิทยาลัย ถูกกาลเทศะ สะอาดและดูสบายตา
2) ตรงต อ เวลา มี วินั ย ในตนเอง เชน เข า เรี ย นตรงเวลา เลิ ก ชั้ น เรีย นพร อ ม
อาจารย สงงานที่ไดรับมอบหมายในเวลาที่กําหนด
3) ซื่อสัตย จริงใจ เชน มีคําพูดและการกระทําที่สอดคลองกัน ทํางานที่อาจารย
มอบหมายดวยตนเอง ยอมรับคําผิดพลาดที่เกิดขึ้น
4) ขยั น หมั่ น เพี ย ร เช น มี ค วามกระตื อ รื อ ร น ต อ การเรี ย น ไม ท อ แท ใ นการ
ทํางาน พยายามคนหาความรูอยางเอาจริงเอาจัง
5) รับผิดชอบ มุงมั่นในการทํางาน ใชเวลาอยางมีคุณคา ปฏิบัติงานใหครบถวน
มีวิธีการทํางานไปสูเปาหมาย มีการวางแผนอยางเหมาะสมทันเวลา วางแผน
อย า งมี ร ะเบี ย บ ปฏิ บั ติ ง านตามแผนอย า งรอบคอบ ครบถ ว น มี ก าร
ประเมินผล
6) ประหยัดและออม โดยการชวยรักษาสาธารณสมบัติของวิทยาลัย ไมแตง
กายเกินฐานะนักศึกษา รูจักเก็บเงินไมฟุมเฟอย
7) สามัคคีในการทํางานเปนกลุม เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือหวงใยเพื่อนๆ ไมดู
ดาย แนะนําเพื่อนใหเกิดสุข เปนกันเอง จริงใจ มีผลงานรวมกัน
8) มีสัมมาคารวะ มีมารยาทดีงาม ยกมือไหวทักทายอาจารย ไมพูดคุยในขณะ
อาจารยสอน เขาหองเรียนกอนอาจารย
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9) อดทนเมื่อเกิดอุปสรรค ปฏิบัติงานจนสิ้นสุด ไมทิ้งงานกลางคัน ควบคุม
อารมณ ไ ด ไม โกรธง าย อดทน อดกลั้ น ตอ การยั่ ว ยุ การวิจ ารณ แ ละการ
ตําหนิ
10) มีความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการวิเคราะห เปดรับขอมูลขาวสาร
ต า งๆ มี ค วามคิ ด เป น ของตนเอง รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น เชื่ อ และ
ยอมรับในสิ่งที่สามารถอธิบายไดพรอมทั้งกลาคิด กลาเสนอแนวความรู
ใหม และพร อ มรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น จากผู อื่ น โดยยอมรั บ การทบทวน
ปรับเปลี่ยนความคิดไปในทางที่ถูกตองและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
สอดคลองกับ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และนโยบายของฝายกิจการนักศึกษา
ที่เปนกําหนดทิศทางการดําเนินงานการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน ดังนี้ (สํานักงาน
กิจการนักศึกษา, 2552)
1) วิสัยทัศน
ฝายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม มุงเสริมสรางศักยภาพบัณฑิตสูความ
เปนเลิศแหงความเปนมนุษยในดานคุณธรรม ความรู และการอุทิศตนเพื่อสวนรวม
2) พันธกิจ
1. จัดการศึกษาอบรมที่เสริมสรางคุณธรรม ความรู โดยใหผูเรียนมีความสุข
2. ส งเสริมบรรยากาศการเสวนาระหวางศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี
ทองถิ่น
3. เชื่อมโยงความรูกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดทักษะสูการปฏิบัติ
จริงในชีวิต
4. จัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน เพื่อสรางสังคมแหงความรักและสันติ
3) เปาประสงค
1. นักศึกษาเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางดานจิตวิญญาณ สติปญญา อารมณและ
รางกาย
2. นักศึกษามีการพัฒนาเปนบุคคลแหงการเรียนรู โดยอาศัยการไตรตรองอยาง
สม่ําเสมอ
3. นักศึกษามีความรับผิด ชอบทํางานรวมกับผูอื่นได เสียสละและอุทิศตนเพื่อ
สวนรวม
4) นโยบาย
1. พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาด า นภาวะผู นํ า การสร า งที ม งาน และเป น ผู นํ า ทางด า น
วิชาการ งานวิจัย และงานบริการสังคมที่มีประสิทธิภาพ
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2. สนับสนุน และสงเสริมใหนักศึกษารวมมือกับสังคม ชุมชนทองถิ่นในการ
พัฒนาจิตใจ ดานคุณธรรมและจริยธรรม ดวยกระบวนการที่เหมาะสมกับความตองการของทองถิ่น
3. สงเสริมใหนักศึกษารวมใจกันทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คงไวซึ่ง
ความเปนไทย อนุรักษสิ่งแวดลอมและตระหนักถึงสิทธิหนาที่ในฐานะพลเมืองดี
4. ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษามี ส ว นร ว มกั บ สถาบั น อื่ น เพื่ อ สร า ง
สัมพันธภาพที่ดีงามระหวางสถาบันการศึกษา ในการพัฒนาตนเองสูการเปนบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ของฝายกิจการนักศึกษา
1. นักศึกษาทุกคนเปนสมาชิกสังกัดชมรมใดชมรมหนึ่งของสโมสรนักศึกษา
2. นักศึกษาเปนผูม ีความรับผิดชอบสวนรวมตอวิทยาลัยและชุมชนใกลเคียง
3. นักศึกษาเปนผูม ีจิตใจรักบริการสังคมดวยความเสียสละ
4. นักศึกษาเปนผูท ี่มีบุคลิกภาพของการเปนผูนําที่ดี
5. นักศึกษาเปนผูท ี่มีพลานามัยที่สมบูรณ และไมยุงเกีย่ วกับยาเสพติด
สอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
หลักสูตรปรับปรุงครั้งลาสุด พ.ศ. 2551 ที่เปนหลักในการกําหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ในปจจุบัน เพื่อพัฒนานั กศึกษาสูการเปนบัณฑิตที่พึงประสงคของสถาบัน ดังนี้ (สภาวิทยาลัย
แสงธรรม, 2552)
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
1. ปรัชญา
การศึก ษาปรัชญาและศาสนา คือ ระบบการศึ ก ษาเพื่อพัฒนานัก ศึ ก ษาสู
ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทววิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน
เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
2.2 เพื่อผลิตบัณ ฑิตใหใฝรู ใฝเรี ย น มี ความรอบรู ในกระบวนทั ศนทาง
ปรัชญาและศาสนา
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผล
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยที่ลึกซึ้ง
ตอไป
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2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
2) ปรั ช ญาและวั ต ถุ ป ระสงค ข องหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคริสตศาสนศึกษา
1. ปรัชญา
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนให
เปนศาสนบริกร ดานการสอนคริสตศาสนธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน
และเปนผูนําดาน จิตวิญญาณและปญญา
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอน
คริสตศาสนธรรม
2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมา
ปฏิบัติและประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งตอตนเองและผูอื่น
2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
3) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
1. ปรัชญา
การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปน
ผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาล
และการเผยแผ คริสตศาสนธรรม
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําของคริสตศาสนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม
เปนแบบอยางชีวิต คริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของคริสตศาสนา
ในการอภิบาลศาสนิกชน
2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซึ้งทางดานเทววิทยาของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
2.3 เพื่อผลิ ต บั ณ ฑิต ให มีจิต อาสา เสริ มสรางสั น ติสุขในชุมชน ดว ยการ
เสวนา และศาสนสัมพันธ
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2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ ทําใหเขาใจวา การจัดการศึกษาอบรมวิทยาลัย
แสงธรรมดําเนินไปอยางมีทิศทาง มีระบบ แนวทางที่ชัดเจน และการพัฒนาอยางตอเนื่อง ตาม
บริบทของการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ภายใตการดูแล เอาใจใสจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
แมการการจัดการศึกษาอบรมของวิทยาลัยแสงธรรมจะคาบเกี่ยวกันระหวางแนวทางของ
คริสตศาสนจักรและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
แตมีการผสานเปนองครวม ที่เชื่อมโยงและบูรณาการสูการบรรลุถึงการเปนบัณฑิตที่พึงประสงค
กลาวคือ การเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรที่มีคุณภาพ มีความรู คุณธรรมและอยูรวมกับคน
อื่นในสังคมอยางมีความสุข ในบริบทของสังคมไทย

ตอนที่ 2 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
ธีรพล กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549) ไดสรุปความเปนมาของศาสนา
คริสต นิกายโรมันคาทอลิก3ไววา มีจุดเริ่มตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของชาวโปรตุเกส4ใน
ค.ศ.1511 ภายใต ก ารนํ า ของอั ล ฟองโซ อั ล บู ร เ คิ ร ก ผู แ ทนกษั ต ริ ย โ ปรตุ เ กสที่ เ ข า มาเจริ ญ
สัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุมแรกที่มาถึง
ประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม
ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 155 ทรงกอตั้งสมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อในค.ศ.
1622 นับเปนเหตุการณที่มีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง โดย
สมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาทั้งหมด พระสันตะปาปาทรงแตงตั้ง “ผูแทน
พระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆ ทั่วโลก ผูแทนพระสันตะปาปาที่ถูกสง
ตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต มุขนายก ฟรังซัว
ปลลือ ซึ่งเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝรั่งเศส ซึ่งจะตองไปทํางานในประเทศจีนและเวียดนาม
บรรดามิสชันนารีชาวฝรั่งเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.) ซึ่งกอตั้ง
ขึ้นในค.ศ.1660 บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17 ทานที่ออก
เดินทางมาในครั้งนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง และยังไม
3

คริสตศาสนาแบงเปนนิกาย (กลุม) สําคัญ ๆ ไดแก โรมันคาทอลิก ออรธอดอกซ และโปรเตสตันต.
มหาอํานาจของยุโรปในสมัยนั้นมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา.
5
ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ระหวางค.ศ. 1921 – 1923.
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สามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสตในสอง
ประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ทั้งหมดจึงพักคอยอยูที่กรุงศรีอยุธยาในค.ศ.1662 - 1664 ขณะเดียวกัน
มีการประชุมเรื่องการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีที่อยุธยา หลังจากประชุมดังกลาว
พวกทานตกลงจะเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ
ซึ่งมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสตศาสนามี
ความเจริญกาวหนาอยางมากในชวงสมัยนี้ สามารถตั้งสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง สราง
โบสถ ประกาศศาสนาได อ ย า งเสรี มี ค นที่ ส นใจและสมั ค รเข า เป น คริ ส ตชนมากขึ้ น จนพระ
สันตะปาปาฯ ทรงกอตั้งและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ในค.ศ.1674 โดยมีมุขนายก ลาโน
เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาขึ้น ทําใหการประกาศ
ศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชันนารีเขามาทํางานไมมาก ทําใหงานเผยแผคริสต
ศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองใน ค.ศ.1767
คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เริ่มฟนตัวอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน หลังจาก
ทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานที่ดินเพื่อสรางโบสถใหกับมิสชันนารีและคริสตชนที่กลับ
เขามาในราชอาณาจักร ตอมาในรัชสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก พระองคยังทรงตอนรับมิส
ชัน-นารีอยางดี เพราะพระองคตองการเริ่มติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุนเรื่องการคา
ขายกับประเทศตางๆ เหมือนกับที่เคยเปนมาแตกอน จากนี้เปนตนมา คริสตศาสนาในสยามคอยๆ
เจริญเติบโตขึ้น ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งคริสตชนชาวสยาม
เอง คริสตชนที่มีเชื้อสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน การเพิ่มขึ้นของจํานวน
คริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยามอันกวางใหญไพศาลที่
ยากตอการเดินทาง ในค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยามออกเปน 2 เขตปกครอง คือ
มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด และทวาย อยูในการปกครอง
ของมุขนายกกู รเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวั นออก” ซึ่งหมายถึงประเทศสยามนั้น อยูในการ
ปกครองของมุขนายกปลเลอกัว
คริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศไทยเจริ ญ เติ บ โตขึ้ น ผ า นทางบรรดามุ ข นายก
บาทหลวง มิสชันนารี และครูสอนศาสนาที่ทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติบโตกาวหนามากขึ้น สมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อเห็นวา ถึ งเวลาแลวที่จะสถาปนาพระ
ฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นใน ค .ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ไดรับการสถาปนาขึ้น
ปจจุบันประเทศไทยแบงการปกครองเปน 10 เขตปกครอง (สังฆมณฑล) คือ 1. อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2. สังฆมณฑลราชบุรี 3. สังฆมณฑลจันทบุรี 4. สังฆมณฑลเชียงใหม
5. สังฆมณฑลนครสวรรค 6. สังฆมณฑลสุราษฎรธานี 7. อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง
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8. สังฆมณฑลอุบลราชธานี 9. สังฆมณฑลอุดรธานี 10. สังฆมณฑลนครราชสีมา แตละสังฆมณฑล
มีมุขนายกที่ไ ดรับการแตงตั้งจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล และประมุข
สังฆมณฑลมีอํานาจหนาที่ในเขตสังฆมณฑลของตน (ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปา) และจะรวมกัน
บริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของ “สภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”6 (Catholic Bishops Conference of
Thailand) โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูที่ เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
1. หลักการ ระบบ และโครงสราง
หลักการและระบบการดําเนินงานของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกมีลักษณะเปนสากล
ไมจํากัดเฉพาะชาติใดชาติหนึ่ง คริสตศาสนจักรจึงรับเอาศาสนบริกรจากชนทุกชาติที่คริสตศาสนจักรมีสมาชิกอยู และระบบการบริหารรูปแบบเดียวกันทั่วโลก ภายใตประมวลกฎหมายของคริสต
ศาสนจักร (Cannon law)7 ฉบับเดียวกันภายใตการรับรองของพระสันตะปาปา8
6

ในประเทศไทยสมาชิกสภามุขนายกฯ ประกอบดวยมุขนายกประจําสังฆมณฑลรวมกับตัวแทนพระสันตะปาปา
ประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย).
7
ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและพัฒนาการ
เชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป โดยประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรมีเปาหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติเพื่อ
ความสะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป กลาวคือ สืบเนื่องจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสนจักรทวีจํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน ผูนําของ
คริสตศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไข
ในแตละปญหา ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลาสุด ผล
จากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหม หลังจากไดมีการ
พิจารณารวมกันของผูนําคริสตศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่สอง ไดประกาศใชประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ในค.ศ. 1983 ซึ่งเปนประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับปจจุบัน มี
ทั้งหมด 1752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังนี้
บรรพ 1 วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป
บรรพ 2 วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา
บรรพ 3 วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของคริสตศาสนจักร
บรรพ 4 วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของคริสตศาสนจักร
บรรพ 5 วาดวยทรัพยสินของคริสตศาสนจักร
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในคริสตศาสนจักร
บรรพ 7 วาดวยกระบวนการทางศาล
8
เนื่องจากการหลักและระบบการดําเนินงานเปนไปตามรูปแบบเดียวกัน จึงขอนําเสนอรายละเอียดในบทตอไป.
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ศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกทุกประเทศทั่วโลก มีระบบโครงสรางการบริหารเปน
แบบเดียวกัน9 ภายใตอํานาจของพระสันตะปาปา
จากประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (ค.ศ. 1983) กําหนดใหการบริหารปกครอง
คริสตศาสนจักรคาทอลิกเปนแบบเดียวกันทั่วโลก โดยแบงยอยไดสามสวนคือ
1.1 แผนภูมโิ ครงสรางการบริหารของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกสากล
มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขปไดดังนี้
พระสันตะปาปา

สมณกระทรวง

สมณกระทรวง

สมณกระทรวง

สมณกระทรวง10

สํานักเอกอัครสมณทูตวาติกนั ประจําประเทศ...

สภาประมุขแหงบาทหลวงฯ แตละประเทศ
จากแผนภูมิที่แสดงใหเห็นการบริหารงานของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก วามี
พระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด และพระองคบริหารงานผานทางสมณกระทรวงตาง ๆ และทรง
สงผูแทนของพระองค (เอกอัครสมณทูตประจําประเทศหรือหลายๆ ประเทศ)11 และในแตละ

9

คริส ตศ าสนจักรโรมันคาทอลิก มีการปกครองในระบบสมณศักดิ์-ฐานันดรสงฆ (Hierarchy) เพราะยึดตาม
ธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องจากอัครสาวกวาพระเยซูเจาโปรดใหมีฐานันดรสงฆขึ้นในคริสตศาสนจักรที่พระองค
ตั้งขึ้น โดยสมณศักดิ์สงฆนี้ไดรับการถายทอดมาจากความเปนสงฆของพระเยซูเจา เปนสถานภาพที่มีลักษณะเปน
“หัวหนา” หรื อ ผูนํ าที่ เกิด ขึ้ น ในสมัย แรกเริ่ ม ของคริส ต ศาสนจั กร และพัฒ นาไดส ามลําดั บ ขั้ นคือ มุข นายก
(พระสังฆราช) บาทหลวง (พระสงฆ) และสังฆานุกร
10
ได แ ก ส มณกระทรวงประกาศพระวรสารสู ป วงชน สมณกระทรวงเผยแผ ค วามเชื่ อ สมณกระทรวงด า น
การศึกษา เปนตน แตละสมณกระทรวงมีระบบงานคลายกับกระทรวงของประเทศทั่วไป โดยมีพระคารดินัลเปน
เจากระทรวง (รัฐมนตรี)
11
ในประเทศที่มีคริสตชนจํานวนมาก จะมีผูแทน (สมณทูต) ประเทศละแหง ในกรณีประเทศที่มีคริสตชนจํานวน
นอย ผูแทนพระสันตะปาปาจะดูแลหลายประเทศ (เชน ในกรณีประเทศไทย สมณทูตฯ จะดูแลทั้งประเทศไทย
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ประเทศจะมีการจัดตั้งสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก เพื่อการบริหารปกครองคริสต
ศาสนจักรในประเทศนั้น ๆ จะไดเปนเอกภาพ ตามแนวทางคริสตศาสนจักรสากล
1.2 แผนภูมโิ ครงสรางการบริหารคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกประเทศไทย
มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขปไดดังนี้ (สื่อมวลชนคาทอลิกแหง
ประเทศ, 2009)
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ12
สํานักงานสภาฯ

สํานักเลขาธิการ

กรรมาธิการฝาย
อภิบาลคริสตชน

กรรมาธิการฝายธรรมทูตและ
การศึกษาคาทอลิก

คณะกรรมการฯเพื่อพิธีกรรม
คณะกรรมการฯเพื่อคริสตศาสนธรรม

สํานักงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคล

สํานักนโยบาย

กรรมาธิการฝายสังคม

กรรมาธิการฝาย
สื่อสารสังคม

คณะกรรมการฯเพื่อการพัฒนาสังคม

คณะกรรมการฯเพื่อสื่อมวลชน

คณะกรรมการฯเพื่อการอภิบาลสังคม

คณะกรรมการฯเพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการฯเพื่อการธรรมทูต

คณะกรรมการฯเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการฯเพื่อพระสงฆและผูถวายตัว
คณะกรรมการฯเพื่อคริสตชนฆราวาส

คณะกรรมการฯเพื่อมรดกวัฒนธรรม

จากแผนภูมิทแี่ สดงใหเห็นการบริหารงานอธิบายไดดังนี้ (วุฒิชยั อองนาวา, 2549)

กัม พูชา ลาว ฯลฯ) ปจ จุบัน (ค.ศ. 2006) เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย คือ พระอั ครสังฆราช
ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ
12
ประกอบด วย ประธานฯ รองประธานฯ เลขาธิ ก าร และเหรั ญ ญิก และคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาเทววิ ท ยา
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายคริสตศาสนจักร สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรมในประเทศไทย และ
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายบานเมืองและเศรษฐกิจ.
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สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนองคกรทางดานการ
ปกครองสูงสุด ซึ่งดูแลคริสตชนทั่วประเทศไทย
1) มีคณะกรรมการดําเนินงานของสภาเปนผูดูแลรับผิดชอบงานตางๆ ทั้งหมด
ในระดับประเทศ กลาวคือ ในสํานักงานสภาฯ จะมีเลขาธิการสภาฯและรองเลขาธิการสภาฯ เปน
ผูดูแลรับผิดชอบและแบงงานออกเปน 3 ฝาย ไดแก (สื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2009)
1.1) สํานักเลขาธิการ
1.2) สํานักนโยบาย
1.3) สํานักงบประมาณและทรัพยากรบุคล
2) ในสํานักนโยบายจะประกอบไปดวยกรรมมาธิการ ในแตละกรรมาธิการ จะมี
มุขนายกเปนประธานและคณะกรรมาธิการของแตละฝายก็จะแตงตั้งคณะกรรมการที่ทํางานหรือ
ปฏิบัติหนาที่ในตามพรรณนางานของฝายนั้นๆ ใหชัดเจนและครอบคลุมงานทั้งหมดที่ฝายตอง
รับผิดชอบ ในแตละประเทศอาจมีรายละเอียดปลีกยอยตางกันเล็กนอย ขึ้นกับสภาพของแตละ
ประเทศ
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย แบงกรรมาธิการ
เปนสี่ฝาย ไดแก (สื่อมวลชนคาทอลิกแหงประเทศ, 2009)
2.1) กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน
ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม คณะกรรมการฯ
เพื่อคริ สตศาสนธรรม คณะกรรมการฯ เพื่อ พระสงฆแ ละผู ถ วายตัว และคณะกรรมการฯ เพื่ อ
คริสตชนฆราวาส
2.2) กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต คณะกรรมการฯ
เพื่อการศึกษา คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม
2.3) กรรมาธิการฝายสังคม
ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม และคณะ
กรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม
2.4) กรรมาธิการฝายสื่อสารสังคม
ประกอบดวยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสื่อมวลชนและคณะกรรมการฯ
เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. วิสัยทัศนและพันธกิจ
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2000) ในเอกสารทิศทาง
งานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย สําหรับ ค.ศ. 2000 –
2010 ไดเสนอวิสัยทัศนและพันธกิจของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ดังนี้
1. วิสัยทัศน
ประชากรของพระเจา รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศ
พระเยซูคริสตเจา
2. พันธกิจ
พระศาสนจักรในประเทศไทย มุงอุทิศตนฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา โดย
อาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ เปนหนึ่งเดียว รวมมือและแบงปนซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณคา
พระอาณาจักรในบริบทสังคม เสวนาฉันพี่นองกับผูมีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจาและ
เปนประจักษพยานดวยการดําเนินชีวิตเรียบงาย รักและรับใชปวงชน โดยเนนผูยากไร
ซึ่ง ทินรัตน คมกฤส (2000: 91 – 92) ในเอกสารทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช
2000 ไดวิเคราะหและอธิบายวิสัยทัศนและพันธกิจ สรุปไดดังนี้
วิสัยทัศนนี้ เริ่มตนดวยการประกาศความตระหนักวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทยถูกเรียกจากพระเจาใหมาเปนประชากรของพระองค อัตลักษณหรือธรรมชาติของ
ประชากรของพระเจา คือ มีความรักของพระคริสตเจาเปนสายสัมพันธที่หลอหลอมผูมีความเชื่อใน
พระเจาทุกคนเปนหนึ่งเดียวกัน เปนหมูคณะศิษยของพระเยซูที่มีความเปนอยูในชุมชนตางๆ แต
ลวนเชื่อมเปนครอบครัวใหญที่มีพระเจาองคเดียวกัน ประชากรของพระเจานี้ไมไดดําเนินชีวิตตาม
กระแสสังคมทั่วไป แตมีวิถีชีวิตคือ การติดตามพระเยซู โดยอาศัยพระจิตเจาทรงชี้นําตลอดเวลา ผูท ี่
ติดตามพระเยซูตองพยายามแสวงหาพระองคและพระอาณาจักร นอกจากนั้นยังแสวงหาคุณคาตางๆ
ที่สอดคลองกับพระอาณาจักรของพระเจา ประชากรของพระเจานี้ไมไดดําเนินชีวิตเพื่อตนเอง แต
ดําเนินชีวิตแบบพระเยซู คือ การดําเนินชีวิตเพื่อผูอื่น และปรารถนาใหผูอื่นไดรับสิ่งดีงามที่ตนเอง
ไดรับกอนแลว คือ เปนศิษย เปนหมูคณะของผูมีความเชื่อในพระเจาและดําเนินชีวิตในความรัก
ดังนั้น จึงอดไมไดที่จะแบงปนและประกาศขาวดีที่ตนไดรับมาดําเนินชีวิตอยางมีคุณคา พรอม
ประกาศพระเยซูวาพระองคทรงเปนพระผูไถแตผูเดียวผูชวยมวลมนุษยใหรอดพน
ดังนั้น การแสดงออกถึงการติดตามพระเยซูในฐานะเปนศิษย และเปนหมูคณะ
หลากหลายที่เปนเอกภาพ มีคุณคาพระอาณาจักรเปนสิ่งยึดมั่นในการบงบอกถึงอัตลักษณของวิถี
ชีวิตคริสตชน ซึ่งเปนประชากรของพระเจานี้ ลวนแสดงออกในพันธกิจอยางมุงมันและรับผิดชอบ
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งานวิจัยเรื่องความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางเปน
การศึ ก ษาเพื่ อ หาแนวทางพั ฒ นาบทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ให มี คุ ณ ภาพและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให ก ารวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว ผู วิ จั ย จึ ง ได ลํ า ดั บ
วิธีดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
1. กลุมผูใหขอมูล
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
3. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

กลุมผูใหขอมูล
กลุมผูใหขอมูลเปนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย จํานวน 140 คน

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้เปนแบบสอบถามเรื่องความคาดหวังจากหนวยงานของ
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสง
ธรรม ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของวิทยาลัย
กับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งมี
ขั้นตอนการสรางและพัฒนาดังนี้

1.1 ศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวของกับบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะทาง นํามาสังเคราะหรางเปนหัว ขอในแบบสอบถามและเขี ยนข อคําถามตาม
ประเด็นหัวขอที่กําหนดไว
1.2 กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
1.2.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เป น แบบเลื อ กตอบ โดยสอบถามอายุ สถานภาพผู ต อบ บทบาทหน า ที่ แ ละประสบการณ ก าร
บริหารงานหนวยงานของสภาฯ
1.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของ
วิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติม
คําตอบ มีขอคําถามทั้งสิ้น 6 ขอ
ตัวอยางคําถาม
เห็น ไมเห็น
ทานเห็นดวยกับวัตถุประสงคการจัดตั้งวิทยาลัยหรือไม
ขอเสนอแนะ
ดวย
ดวย
1. เพื่อจัดการอบรมศึกษาขัน้ อุดมศึกษาในสาขาวิชา
ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา
2. ....
3. ....
1.2.3 ขอมูลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมาย
ของวิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) มีขอคําถามทั้งสิ้น 2 ขอ
ตัวอยางคําถาม
1. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
1.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยาเพื่อนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอตนเองและสังคม

ไมสอดคลอง [1] [2] [3] [4] [5] สอดคลอง
1.2.4 ขอมูลความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายการจัดการศึกษา ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบจัดอันดับ มีขอคําถามทั้งสิ้น 3 ขอ
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ตัวอยางคําถาม
คําชี้แจง
ทานคิดวานโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมขอใดที่ควรมีการเนนย้ํา
หรือควรพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวนเพื่อรับกับสภาพที่เปนอยูและที่จะเปนไปในอนาคต โปรด
เรียงลําดับโดยใสหมายเลข 1 2 3 … หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. นโยบายดานการเรียนการสอน
........................ 1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนา
ที่เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่
เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลทั้งหมด
ดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยดําเนินการระหวางวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ถึงวันที่ 20 มีนาคม
2552 ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
ผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย
2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยนั้น นัดเวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวนระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน
3. เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น แล ว ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. สงแบบสอบถามไปจํานวน 140 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 129 ฉบับ คิดเปนรอยละ
92.14
5. เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น แล ว ได ต รวจสอบความครบถ ว นของการตอบ
แบบสอบถามเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ จากนั้น
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา
จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
24

3. ขอมูลความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน แลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง
4. ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละและ
การจัดอันดับ
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งานวิจัยเรื่องความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคาดหวั ง ของหน ว ยงานของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย ต อ บทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ในฐานะสถาบั น
อุดมศึกษาเฉพาะทาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สงใหบุคลากรในหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย จํานวน140 ฉบับ ไดรับกลับคืน 129 ฉบับ
คิดเปนรอยละ 92.14 วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปน 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน ความถี่
%
แทน คารอยละ
x
แทน คาเฉลี่ยของขอมูล
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ตอนที่ 1 ขอมูลของผูต อบแบบสอบถาม
จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเกี่ยวกับความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยต อ บทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรมในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทาง
สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคําตอบ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถี่และคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามตารางประกอบความเรียง
ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ
ขอมูลทั่วไปจําแนกตามอายุ
จํานวน
รอยละ
1. อายุ 31-40 ป
11
8.53
2. อายุ 41-50 ป
42
32.56
3. อายุ 51-60 ป
47
36.43
4. อายุ 61 ปขึ้นไป
29
22.48
รวม
129
100.0
จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีอายุ 51-60 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ
36.43 รองลงมามีอายุ 41-50 ป จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 32.56 มีอายุ 61 ปขึ้นไป จํานวน 29 คน
คิดเปนรอยละ 22.48 และมีอายุ 31-40 ป จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.53
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ
ขอมูลทั่วไปจําแนกตามสถานภาพ
จํานวน
รอยละ
1. พระสังฆราช
10
7.75
2. พระสงฆสังฆมณฑล
65
50.39
3. พระสงฆนกั บวช
19
14.73
4. นักบวช
18
13.95
5. ฆราวาส
17
13.18
รวม
129
100.0
จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญเปนพระสงฆสังฆมณฑล จํานวน 65 คน คิด
เปนรอยละ 50.39 รองลงมาเปนพระสงฆนักบวช จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.73 เปนนักบวช
จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 13.95 เปนฆราวาส จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 13.18 และเปน
พระสังฆราช จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.75
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ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามบทบาท
ขอมูลทั่วไปจําแนกตามบทบาท
จํานวน
รอยละ
1. ประธาน
10
7.75
2. เลขาธิการ/รอง/ผูชวยเลขาธิการ
52
40.31
3. ผูอํานวยการ
67
51.94
รวม
129
100.0
จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีบทบาทเปนผูอํานวยการ จํานวน 67 คน คิด
เปนรอยละ 51.94 รองลงมาเปนเลขาธิการ/รอง/ผูชวยเลขาธิการ จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 40.31
และเปนประธาน จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.75
ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามประสบการณ
ขอมูลทั่วไปจําแนกตามประสบการณ (ป)
จํานวน
รอยละ
1. จํานวน 1-3 ป
34
26.4
2. จํานวน 4-6 ป
23
17.8
3. จํานวน 7-9 ป
27
20.9
4. จํานวน 10-12 ป
5
3.9
5. จํานวน 13 ปขึ้นไป
40
31.0
รวม
129
100.0
จากตารางพบวาผูตอบแบบสํารวจสวนใหญมีประสบการณ 13 ปขึ้นไป จํานวน 40 คน คิด
เปนรอยละ 31.0 รองลงมามีประสบการณ 1-3 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 26.4 มีประสบการณ
7-9 ป จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 20.9 มีประสบการณ 4-6 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.8
และมีประสบการณ 10-12 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.9
ตอนที่ 2 ความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ป ระสงค เป า หมายและนโยบายของวิ ท ยาลั ย
แสงธรรม
จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยเกี่ยวกับความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยต อ บทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรมในฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเฉพาะทาง
สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) และเติมคําตอบ วิเคราะห
ขอมูลโดยใชคาความถี่ คารอยละ และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะหเนื้อหา ผลการ
วิเคราะหขอมูลนําเสนอตามตารางประกอบความเรียง แยกเปนประเด็นดังนี้
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2.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมใน
ภาพรวม
ตารางที่ 4.5 จํ านวนและรอยละความคิด เห็น เกี่ยวกับวัตถุประสงค เป าหมายและนโยบายของ
วิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมาย
และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม
f
%
f
%
1. วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
356 91.99
31
8.01
2. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
506 98.06
10
1.94
3. เปาหมายของวิทยาลัย
251 97.29
7
2.71
4. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
499 96.71
17
3.29
5. นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ 387 100.0
0.0
6. นโยบายดานการบริการแกสังคม
253 98.06
5
1.94
รวม
2252 96.99
70
3.01
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและ
นโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมในภาพรวม คิดเปนรอยละ 96.99 สวนที่ไมเห็นดวย คิดเปนรอยละ
3.01
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรมรายดาน
ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
เห็นดวย
วัตถุประสงคการจัดตั้งวิทยาลัย
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย
f
%
1.เพื่อจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
สาขาวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา

117

90.7

2.เพื่อสรางบุคลากรและผูนําทางคริสตศาสนา

122

94.6

3. เพื่อเปนแหลงเรียนรู และคนควาวิจัยดาน
ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา

117

90.7
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รอยละ 9.3 เห็นวา การตั้งวิทยาลัยตอง
มีนักศึกษาจํานวนมาก ดังนั้นควร
ประสานกับมหาวิทยาลัยคาทอลิก
อื่นๆ ดวย
รอยละ 5.4 เห็นวา แสงธรรมควร
เปนที่อบรมเตรียมเณรใหเปน
พระสงฆที่มีจิตตารมณและอุทิศตน
รอยละ 9.3 เห็นวา ควรมีสาขาวิชา
อื่นๆ ที่ตอบสนองตอความตองการ
ของคริสตศาสนจักรไทย

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดตั้ง
วิทยาลัยในขอ2 เพื่อสรางบุคลากรและผูนําทางคริสตศาสนา คิดเปนรอยละ 94.6 รองลงมาคือขอ1
เพื่อจัดการอบรมศึกษาขั้นอุดมศึกษาในสาขาวิชาปรัชญาศาสนาและเทววิทยา และขอ3 เพื่อเปน
แหลงเรียนรู และคนควาวิจัยดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยา คิดเปนรอยละ 90.7
ตารางที่ 4.7 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
เห็นดวย
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย
f
%
124
96.1
1. วิทยาลัยเปนผูผลิตบัณฑิตที่มีความรู
ความสามารถดานปรัชญา ศาสนา และเทว
วิทยา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอ
ตนเองและสังคม
2. วิทยาลัยเปนผูผลิตบุคลากรและผูนําทาง 129 100.0
ศาสนาที่มีความรู ความสามารถใหแก
สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร
129 100.0
3. วิทยาลัยมุงใหนกั ศึกษาเปนผูนําและ
เปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม
และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อเปน
พลเมืองดีของประเทศ
124
96.1 รอยละ 3.9 เห็นวาควรดู
4. วิทยาลัยเปนแหลงศึกษา คนควาวิจัย
งานวิจยั ของสถาบันอื่นๆ ดวย
ทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม เพือ่ กอใหเกิดความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้ง
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการจัด
การศึกษาในขอ2 วิทยาลัยเปนผูผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มีความรู ความสามารถใหแก
สถานศึกษาของคริสตศาสนจักร และขอ3 วิทยาลัยมุงใหนักศึกษาเปนผูนําและเปนแบบอยางใน
ดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อเปนพลเมืองดีของประเทศ คิดเปน
รอยละ 100.0 รองลงมาคือขอ1 วิทยาลัยเปนผูผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานปรัชญา
ศาสนา และเทววิทยา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและสังคม และขอ4 วิทยาลัยเปน
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แหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู ความ
เขาใจที่ถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้งนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน คิดเปนรอยละ 96.1
ตารางที่ 4.8 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับเปาหมายของวิทยาลัย
เห็นดวย
เปาหมายของวิทยาลัย
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย
f
%
124
96.1 รอยละ 5.4 เห็นวาควรให
1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง
เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัย
และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสต
เอกชนอื่นๆ
ศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู
ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่
สอดคลองกับตําแหนงหนาที่
129
100.0
2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจยั
ขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา
วัฒนธรรม และสังคม
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับเปาหมายของวิทยาลัยใน
ขอ2 เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือขอ1 เพื่อผลิตบัณฑิต
ซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมี
ความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่ คิดเปนรอยละ 96.1
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
เห็นดวย
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย
f
%
117
90.7
1. ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจาก
วิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่เปนวิชา
หลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดาน
ภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และ
วิชาอื่นๆ ที่เอื้อประโยชนตอ การปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอ
สถานการณ
ตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9 (ตอ)
นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
2. ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความ
ชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับ
การบําเพ็ญศาสนกิจ การสอนศาสนาและ
การปกครองดูแลชุมชน
3. ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และ
คุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อัน
เปนคุณสมบัตทิ ี่มีคุณคาตอการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีกับมนุษยและพระเจา
อีกประการคือ ความสัมพันธ และ
สมานฉันทระหวางศาสนา
4. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารย
ผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพ
ชีวิตของนักศึกษา

เห็นดวย
f
129

%
100.0

124

96.1

129

100.0

ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายดานการจัดการ
เรียนการสอนในขอ2 ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ การสอนศาสนาและการปกครองดูแล
ชุมชน และขอ4 ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยผูมี
บทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คิดเปนรอยละ 100.0 รองลงมาคือขอ3
ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อันเปนคุณสมบัติที่มีคุณคา
ตอการเสริ มสรางความสัมพัน ธอั น ดี กับมนุษ ยแ ละพระเจา อีกประการคือ ความสั มพัน ธ และ
สมานฉันทระหวางศาสนา คิดเปนรอยละ 56.1 และขอ1 ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชา
ปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชา
สังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอ
สถานการณ คิดเปนรอยละ 90.7
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ตารางที่ 4.10 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายดานการคนควา และการวิจัยทาง
วิชาการ
นโยบายดานการคนควา และ
เห็นดวย
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย
การวิจัยทางวิชาการ
f
%
129
100.0
1. ใหความสําคัญตอการคนควาและการ
วิจัยเกีย่ วกับความเชื่อมโยง ระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรม
ของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมี
ประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม
ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี
และศิลปะทางศาสนา
129
100.0
2. ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัย
เกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่พึง
พัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
3. จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
129
100.0
จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายดานการคนควา
และการวิจัยทางวิชาการทุกขอ คิดเปนรอยละ 100.0
จํานวนและรอยละความคิดเห็นเกีย่ วกับนโยบายดานการบริการแกสังคม
เห็นดวย
นโยบายดานการบริการแกสังคม
ขอเสนอแนะเมื่อไมเห็นดวย
f
%
124
96.1
1. ดานวิชาการ เปดหลักสูตรที่เหมาะสม
กับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับขอความเชื่อ ศีลธรรม ปญหาใน
วิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสต
ชนในคริสตศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ
129
100.0
2. ดานการอยูร วมกับสังคม รวมกับชุมชน
ทองถิ่น และประเทศชาติในการอนุรักษ
พัฒนา หรือแกไขปญหาเกีย่ วกับ
สภาพแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
ตารางที่ 4.11
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จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นดวยเกี่ยวกับนโยบายดานการบริการแก
สังคมในขอ2 ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติในการอนุรักษ
พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ คิดเปนรอยละ 100.0
รองลงมาคือขอ1 ดานวิชาการ เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับขอความเชื่อ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในคริสต
ศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ คิดเปนรอยละ 96.1
ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของวิทยาลัยกับ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย สอบถามโดยการสงแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอตามตารางประกอบความเรียง ดังนี้
ตารางที่ 4.12 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการ
จัดการศึกษากับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
ขอความ
S.D.
แปลผล
x
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานปรัชญา
4.71
0.43
มากที่สุด
ศาสนาและเทววิทยาเพื่อนําไปใชใหเกิด ประโยชน
ตอตนเองและสังคม
2. ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มีความรู
4.79
0.24
มากที่สุด
ความสามารถใหแกองคกรและสถานศึกษาของ
คริสตศาสนจักร
4.86
0.24
มากที่สุด
3. เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม
จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อ
เปนพลเมืองดีของประเทศ
4.45
0.51
มาก
4. เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ถกู ตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้ง
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
รวม
4.70
0.35
มากที่สุด
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จากตารางพบว า ผู ต อบแบบสํ า รวจเห็ น ว า วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด การศึ ก ษามี ค วาม
สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.70) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาวัตถุประสงคที่มีคาเฉลี่ยความสอดคลองมากที่สุดคือขอ3 เปนผูนําและ
เปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ ( x =4.86) อยูในระดับมากที่สุด รองลงมาคือขอ2 ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มี
ความรูความสามารถใหแกองคกรและสถานศึกษาของคริสตศาสนจักร ( x =4.79) อยูในระดับมาก
ที่สุด และวัตถุประสงคที่มีคาเฉลี่ยความสอดคลองนอยที่สุดคือขอ4 เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัย
ทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ถองแท
และลึกซึ้ง รวมทั้งนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ( x =4.45) อยูในระดับมาก
ตารางที่ 4.13 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความสอดคลองระหวางเปาหมายของวิทยาลัย
กับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัย
ขอความ
S.D.
แปลผล
x
4.91
0.1
มากที่สุด
1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนํา
สถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกร
อื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และ
คุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่
2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจยั ของ
4.60
0.5
มากที่สุด
องคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
รวม
4.75
0,4
มากที่สุด
จากตารางพบว า ผู ต อบแบบสํ า รวจเห็ น ว า เป า หมายของวิ ท ยาลั ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยในภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( x =4.75) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวาเปาหมายของวิทยาลัยที่มีคาเฉลี่ยความสอดคลองมากที่สุดคือขอ1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะ
เปนบาทหลวง และผูนําสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ
คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่ ( x =4.91) อยูในระดับมากที่สุด
รองลงมาคือขอ2 เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกใน
ประเทศไทย เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม ( x =4.60) อยูในระดับมากที่สุด
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา
จากการสอบถามบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกใน
ประเทศไทยเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา โดยใชคําถามวา “ทานคิดวา
นโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมขอใดที่ควรมีการเนนย้ําหรือควรพัฒนาปรับปรุง
อย า งเร ง ด ว นเพื่ อ รั บ กั บ สภาพที่ เ ป น อยู แ ละที่ จ ะเป น ไปในอนาคต” สอบถามโดยการส ง
แบบสอบถามแบบจัดอันดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชรอยละและการจัดอันดับ ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอ ดังนี้
4.1 นโยบายดานการเรียนการสอน
อันดับ 1 2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ใน
ฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอนศาสนา
(Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)
อันดับ 2 3) ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา
อารมณ อันเปนคุณสมบัติที่มีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับ
พระเจา และที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา
อันดับ 3 1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนา
ที่เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่
เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ
อันดับ 4 4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารยผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดานการเรียนการสอน
เนื่องจากปจจุบันนี้อาจารยมืออาชีพมีนอยทําใหวิทยาการไมกาวหนาเทาที่ควร ดังนั้น
เราจึงควรเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในตางประเทศที่สังกัดมหาวิทยาลัยนักบวช/คาทอลิก
มาสอนในวิชาที่สําคัญ อาจารยพระสงฆที่ไปเรียนตอที่สถาบันใดๆ ประเทศใดๆ ควรใหเขาเรียน 45 ปกอนที่จะสอนเพื่อใหเขาใจเนื้อหาวิชาการและมีความมั่นใจเวลาสอน
การคนควาควรสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มในการคนควาเนนการทําการบาน
ใหมากขึ้นเพื่อความลึกซึ้งของวิชาที่เรียน ฝกฝนใหนักศึกษารูจักคนควาดวยตนเองมากๆ จน
กลายเปนนิสัย ควรเปนผูกระตือรือรน รูจักแสวงหา ติดตามและเปนศูนยกลางของการเรียนรูที่
แทจริง
วิทยาลัยแสงธรรมมีศักยภาพมากไมควรที่จํากัดบทบาทเฉพาะการผลิตบาทหลวงและ
ผูสอนคําสอนเทานั้นแตสามารถผลิตครู นักเทคโนโลยีหรือนักภาษาศาสตรแบบคาทอลิกและ
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นักจิตวิทยาในระดับมหาบัณฑิต ปลูกฝงคุณคาดานการรัก-รับใชสังคมและคนยากจนเปนพิเศษ
เพราะเปนกลุมเปาหมายที่มีจํานวนมากในสังคมไทย
4.2 นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ
อันดับ 1 1) ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยง
ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็น
ตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
อันดับ 2 2) ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่
พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อันดับ 3 3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ
ควรคนควาวิจัยเรื่องที่จะนําไปใชไดจริง โดยเฉพาะประเด็นของคริสตศาสนจักรและ
โบสถ ดานปญหาสังคม ตองมองถึงความเปนจริงที่เกิดขึ้นและชี้แนวทางแกไขโดยใชศาสนาซึ่งเปน
ประเด็นที่สําคัญและมีประโยชนตอการถายทอดและการอภิบาลไดอยางตรงประเด็นและสามารถ
นําไปเปนหลักปฏิบัติไดอยางแทจริง และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได เนนการวิจัยดานการ
พัฒนาสื่อการเรียนรู
4.3 นโยบายดานการบริการสังคม
อันดับ 1 2) ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติใน
การอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
อันดับ 2 1) ดานวิชาการ เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับขอความเชื่อ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนใน
คริสตศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายดานการบริการสังคม
เห็นควรอยางยิ่งที่จะเปนเปาประสงคหลักสุดทายที่จะนําความรูสูสังคมและชีวิตจริง
กับประชาสัตบุรุษใหเกิดผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง นอกจากนี้หลักสูตรควรมีความหลากหลาย
เพื่อรับใชทุกคน ทุกศาสนา
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การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทางซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ ความคาดหวั ง ของหน ว ยงานของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย ต อ บทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ในฐานะสถาบั น
อุดมศึกษาเฉพาะทาง
2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะที่มีตอบทบาทหนาที่ในการบริการทางวิชาการและบทบาทดาน
อื่นๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมผูใหขอมูลเปนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย จํานวน 140 คน
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องความคาดหวังจากหนวยงานของ
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรม
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัย
แสงธรรม ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิ ท ยาลัย กั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ งวิ ทยาลั ย ตอนที่ 4 ความคิ ด เห็น เกี่ย วกั บ นโยบายการจั ด
การศึกษา ซึ่งมีจํานวน 140 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 เดือน แจกแบบสอบถามไป
140 ฉบับ ไดรับกลับคืน 129 ฉบับ คิดเปนรอยละ 92.14 เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึง
ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนที่กําหนด

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
ค า ส ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน การจั ด อั น ดั บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพใช ก ารวิ เ คราะห เ นื้ อ หา ซึ่ ง สรุ ป
ผลการวิจัยและขอเสนอแนะของการวิจัย มีดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. บุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
เห็นดวยเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม คิดเปนรอยละ 96.99
2. ความสอดคล อ งระหว า งวั ต ถุ ป ระสงค ใ นการศึ ก ษากั บ วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด ตั้ ง
วิทยาลัยอยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาวัตถุประสงคขอ3 เปนผูนําและเปน
แบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด สวนวัตถุประสงคขอ4 เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจที่ถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้ง
นํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันมีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
3. ความสอดคลองระหวางเปาหมายของวิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยอยู
ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาเปาหมายของวิทยาลัยขอ1 เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะ
เปนบาทหลวงและผูนําสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ
คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด สวนขอ2 เพื่อเปน
ศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่อง
ศาสนาวัฒนธรรมและสังคมมีคะแนนเฉลี่ยต่ําที่สุด
4. นโยบายดานการเรียนการสอนบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรเรงฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying)
การสอนศาสนา (Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling)
5. นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นวาควรใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัย
เกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา
(Inculturation) ซึ่งมีประเด็นตางๆ อาทิเชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี
ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
6. นโยบายดานการบริการสังคมบุคลากรในหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมั นคาทอลิ กแห งประเทศไทยเห็นวา ใหความสําคั ญเรื่องการอยูรว มกับสังคมร ว มกับชุมชน
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ทองถิ่น และประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัย พบวาหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทาง เพื่อการจัดการศึกษาอบรมสําหรับศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
ประเด็นสําคัญที่ควรไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ คือ ความสนใจของหนวยงานของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยตอวิทยาลัยแสงธรรม คือ บทบาท หนาที่ของ
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางควรใหความสําคัญตอการขยายขอบเขต
และการตอยอดสําหรับการรองรับ และพัฒนาสถาบันเพื่อตอบสนองในการรับใชคริสตศาสนจักร
ในสังคมไทยสูอนาคต โดยเฉพาะการผลิตนักวิชาการและนักอภิบาลที่ชํานาญในภารกิจของศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร เปนตนหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอน
ศาสนา (Religious Teaching) และการปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) ควบคูกับการ
บริการวิชาการดานคริสตศาสนจักรที่ทันยุคสมัยตอสภาพสังคมไทย ทั้งการบํารุงรักษาและพัฒนา
อยางตอเนื่องตอการพัฒนาของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะในฐานะที่วิทยาลัยแสง
ธรรม เปนสถาบันที่เปนศูนยกลางของการผลิตบัณฑิต สูการเปนศาสนบริกร “แหงเดียว” ของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช
1. เกี่ยวกับนโยบายดานการเรียนการสอน เนื่องจากปจจุบันนี้อาจารยมืออาชีพมีนอยทํา
ใหวิทยาการไมกาวหนาเทาที่ควร ดังนั้นเราจึงควรเชิญอาจารยจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในตางประเทศ
ที่สังกัดมหาวิทยาลัยนักบวช/คาทอลิกมาสอนในวิชาที่สําคัญ อาจารยพระสงฆที่ไปเรียนตอที่
สถาบันใดๆ ประเทศใดๆ ควรใหเขาเรียน 4-5 ปกอนที่จะสอนเพื่อใหเขาใจเนื้อหาวิชาการและมี
ความมั่นใจเวลาสอน การคนควาควรสงเสริมใหนักศึกษามีความคิดริเริ่มในการคนควาเนนการทํา
การบานใหมากขึ้นเพื่อความลึกซึ้งของวิชาที่เรียน ฝกฝนใหนักศึกษารูจักคนควาดวยตนเองมากๆ
จนกลายเปนนิสัย ควรเปนผูกระตือรือรน รูจักแสวงหา ติดตามและเปนศูนยกลางของการเรียนรูที่
แทจริง วิทยาลัยแสงธรรมมีศักยภาพมากไมควรที่จํากัดบทบาทเฉพาะการผลิตบาทหลวงและผูสอน
คําสอนเทานั้นแตสามารถผลิตครู นักเทคโนโลยีหรือนักภาษาศาสตรแบบคาทอลิกและนักจิตวิทยา
ในระดับมหาบัณฑิต ปลูกฝงคุณคาดานการรัก-รับใชสังคมและคนยากจนเปนพิเศษ เพราะเปน
กลุมเปาหมายที่มีจํานวนมากในสังคมไทย
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2. เกี่ยวกับนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ ควรคนควาวิจัยเรื่องที่จะ
นําไปใชไดจริง โดยเฉพาะประเด็นของคริสตศาสนจักรและโบสถ ดานปญหาสังคม ตองมองถึง
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นและชี้แนวทางแกไขโดยใชศาสนาซึ่งเปนประเด็นที่สําคัญและมีประโยชนตอ
การถายทอดและการอภิบาลไดอยางตรงประเด็นและสามารถนําไปเปนหลักปฏิบัติไดอยางแทจริง
และสามารถเผยแพรสูสาธารณชนได เนนการวิจัยดานการพัฒนาสื่อการเรียนรู
3. เกี่ ย วกับ นโยบายด า นการบริ ก ารสั ง คมเห็ น ควรอย า งยิ่ งที่ จ ะเป น เป า ประสงคห ลั ก
สุดทายที่จะนําความรูสูสังคมและชีวิตจริงกับประชาสัตบุรุษใหเกิดผลและพัฒนาอยางตอเนื่อง
นอกจากนี้หลักสูตรควรมีความหลากหลายเพื่อรับใชทุกคน ทุกศาสนา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึ ก ษาประเด็ น เจาะลึ ก เกี่ ย วกั บ บทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรมในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง แยก 2 ประเด็นตามหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในปจจุบันคือ การรับ
ใชคริสตศาสนจักรและรับใชสถาบัน
2. การศึกษาความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของ
วิทยาลัยกับวัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยควรศึกษาในรูปแบบของความสัมพันธ
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ

คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552
1. บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
2. บาทหลวงชีวนิ
สุวดินทรกูร
3. อาจารยสุมาลี
จันทรชลอ
4. บาทหลวงวุฒชิ ัย
อองนาวา
5. บาทหลวงวิรัช
นารินรักษ
6. บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
7. บาทหลวงเชษฐา
ไชยเดช
8. บาทหลวงดร.ลือชัย
ธาตุวิสัย
9. บาทหลวงเจริญ
วองประชานุกลู
10. บาทหลวงบุญเลิศ
สรางกุศลในพสุธา
ถวิลรัตน
11. อาจารยพีรพัฒน
12. อาจารยทิพอนงค
รัชนีลัดดาจิต
13. อาจารยลัดดาวรรณ
ประสูตรแสงจันทร
14. อาจารยสุจิตตรา
จันทรลอย
15. อาจารยพิเชษฐ
รุงลาวัลย
16. น.ส. อิสรีย
กิจสวัสดิ์
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ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เรื่อง

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
ความคาดหวังจากหนวยงานของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกในประเทศไทย
ตอบทบาทหนาที่ของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง

คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ มีวั ตถุ ประสงคเ พื่อศึ กษาระดับความคาดหวั งของหนว ยงานของสภา
ประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก ต อ บทบาทหน า ที่ ข องวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ในฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2. ผู ตอบแบบสอบถามนี้ ไดแ ก หน ว ยงานของสภาประมุข แห งบาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก ใน
ประเทศไทย
3. โปรดขีดเครื่องหมาย 9 ลงใน ( ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางที่กําหนดตามความ
เปนจริง
4. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพทั้งดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบคําถาม ทั้งสอง
หนากระดาษใหครบทุกขอ
5. ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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ตอนที่ 1 ขอมูลของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดใสเครื่องหมาย 9 ลงในชองวางหรือเติมคําตอบในชอง หนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริง
1. อายุของทาน
.................... ป
2. สถานภาพผูตอบ
( ) พระสังฆราช
( ) พระสงฆสงั ฆมณฑล
( ) พระสงฆนกั บวช
( ) นักบวช
( ) ฆราวาส
3. บทบาท/ตําแหนง/หนาทีใ่ นกรรมาธิการ/สํานัก/สํานักงาน/คณะกรรมการ/แผนก
( ) ประธาน
( ) เลขาธิการ/รอง/ผูชวยเลขาธิการ
( ) ผูอํานวยการ
4. ประสบการณการบริหารงานหนวยงานของสภาฯ
( ) 1 – 3 ป
( ) 4 – 6 ป
( ) 7 – 9 ป
( ) 10 – 12 ป
( ) 13 ป ขึ้นไป
5. กรรมาธิการ/คณะกรรมการ/หนวยงานทีด่ ําเนินการ
สํานักงานสภาพระสังฆราชฯ
( ) สํานักเลขาธิการ
( ) สํานักนโยบาย
( ) สํานักงบประมาณและทรัพยากรบุคคล
กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อพิธีกรรม
( ) แผนกพิธีกรรมและศีลศักดิส์ ิทธิ์
( ) แผนกดนตรีศกั ดิ์สิทธิ์
( ) แผนกศิลปะและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตศาสนธรรม
( ) แผนกพระคัมภีร
( ) แผนกคริสตศาสนธรรม
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อพระสงฆและผูถวายตัว
( ) แผนกพระสงฆ
( ) แผนกผูถวายตัว
( ) แผนกสาเณราลัยและกระแสเรียก
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( ) คณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
( ) แผนกฆราวาส
( ) แผนกครอบครัว
( ) แผนกเยาวชน
กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อการธรรมทูต
( ) แผนกงานธรรมทูต
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อศาสนสัมพันธและคริสตสัมพันธ
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อการศึกษา
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม
กรรมาธิการฝายสังคม
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อการพัฒนาสังคม
( ) แผนกพัฒนาสังคม
( ) แผนกยุติธรรมสันติ
( ) แผนกสุขภาพอนามัย
( ) แผนกกลุมชาติพันธุ
( ) แผนกสตรี
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อการอภิบาลสังคม
( ) แผนกผูอพยพยายถิ่นและผูถูกคุมขัง
( ) แผนกผูทองเทีย่ วและผูเดินทะเล
( ) แผนกผูประสบภัยและผูลี้ภยั
( ) แผนกผูยากไรและดอยโอกาส
กรรมาธิการฝายสื่อสารสังคม
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อสือ่ มวลชน
( ) แผนกการพิมพ
( ) แผนกวิทยุและโทรทัศน
( ) แผนกการแปลและบัญญัติศัพท
( ) คณะกรรมการฯ เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง ทานเห็นดวยหรือไมวา วัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
ควรเปนดังที่กลาวดังตารางขางลางนี้โปรดทําเครื่องหมาย 9 ลงในชองที่ตรงกับความ
คิดเห็นของทาน
1. วัตถุประสงคในการจัดตัง้ วิทยาลัย
ทานเห็นดวยกับวัตถุประสงคการจัดตั้งวิทยาลัยหรือไม

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ขอเสนอแนะ

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ขอเสนอแนะ

1. เพื่อจัดการอบรมศึกษาขัน้ อุดมศึกษาในสาขาวิชา
ปรัชญาศาสนาและเทววิทยา
2. เพื่อสรางบุคลากรและผูนาํ ทางคริสตศาสนา
3. เพื่อเปนแหลงเรียนรู และคันควาวิจัยดานปรัชญา
ศาสนา และ เทววิทยา
2. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ทานเห็นดวยกับวัตถุประสงคการจัดการศึกษาหรือไม
1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานปรัชญา ศาสนา
และเทววิทยา เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนตอตนเองและ
สังคม
2. ผลิตบุคลากรและผูนําทางศาสนาที่มีความรู ความ
สามารถ ใหแกองคกรและสถานศึกษาของพระศาสนจักร
3. เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม
และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อเปนพลเมืองดีของ
ประเทศ
4. เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู ความเขาใจที่
ถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้งนํามาประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน
49

3. เปาหมายของวิทยาลัย
ทานเห็นดวยกับเปาหมายของวิทยาลัยหรือไม

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ขอเสนอแนะ

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ขอเสนอแนะ

1. เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะ
อื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมี
ความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับ
ตําแหนงหนาที่
2. เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจยั ขององคกร
คริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย เกีย่ วกับเรื่องศาสนา
วัฒนธรรม และสังคม
4. นโยบายดานการจัดการเรียนการสอน
ทานเห็นดวยกับนโยบายจัดการสอนหรือไม
1. ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและ
วิชาทางศาสนาที่เปนวิชาหลักแลวยังเสริมดวยการให
ความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชา
อื่นๆ ที่เอื้อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทาง
ศาสนาอยางทันตอสถานการณ
2. ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่
เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ การสอนศาสนาและการ
ปกครองดูแลชุมชน
3. ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ
สติปญญา อารมณ อันเปนคุณสมบัติที่มีคุณคาตอการ
เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยและพระเจา อีก
ประการคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา
4. ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
โดยเฉพาะอยางยิ่งคณาจารยผูมีบทบาทหลักในการ
สรางสรรคคุณภาพชีวติ ของนักศึกษา
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5. นโยบายดานการคนควา และการวิจัยทางวิชาการ
ทานเห็นดวยกับนโยบายดานการคนควา และการวิจยั ทาง
วิชาการหรือไม
1. ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกีย่ วกับความ
เชื่อมโยง ระหวางวัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวติ ตามหลักธรรม
ของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็นตางๆ อาทิ
เชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี
ดนตรี และศิลปะทางศาสนา

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ขอเสนอแนะ

เห็น
ดวย

ไมเห็น
ดวย

ขอเสนอแนะ

2. ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็น
ตางๆ ทางสังคมที่พึงพัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
3. จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
4. นโยบายดานการบริการแกสังคม
ทานเห็นดวยกับนโยบายดานการบริการแกสังคมหรือไม
1. ดานวิชาการ เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
เปาหมาย เพื่อใหความรูเกี่ยวกับขอความเชือ่ ศีลธรรม
ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนใน
พระศาสนจักรและในสังคม ฯลฯ
2. ดานการอยูร วมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถิ่น และ
ประเทศชาติในการอนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหา
เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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ตอนที่ 3 ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาและเปาหมายของวิทยาลัยกับ
วัตถุประสงคในการจัดตัง้ วิทยาลัย
คําชี้แจง ท า นเห็ น ว า วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการจั ด การศึ ก ษา เป า หมายมี ค วามสอดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคในการจัดตั้งวิทยาลัยมากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย X (กากบาท)
ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา
ผลิต บั ณ ฑิ ตที่ มี ความรู ค วามสามารถด า นปรัช ญาศาสนาและเทววิ ท ยาเพื่ อ นํา ไปใช ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอ ตนเองและสังคม

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

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] สอดคลอง

เปนผูนําและเปนแบบอยางในดานคุณธรรม จริยธรรม และการอบรมแกบรรดาคริสตชนเพื่อ
เปนพลเมืองดีของประเทศ
ไมสอดคลอง

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] สอดคลอง

เปนแหลงศึกษา คนควาวิจัยทางดานปรัชญา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อกอใหเกิดความรู
ความเขาใจที่ถูกตอง ถองแทและลึกซึ้ง รวมทั้งนํามาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
ไมสอดคลอง

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] สอดคลอง

2. เปาหมายของวิทยาลัย
2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคกรคริสตศาสนา หรือ
องคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับตําแหนงหนาที่
ไมสอดคลอง

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] สอดคลอง

2.2 เพื่อเปนศูนยปฏิบัติงานคนควา และวิจัยขององคกรคริสตศาสนาคาทอลิกในประเทศไทย
เกี่ยวกับเรื่องศาสนา วัฒนธรรม และสังคม
ไมสอดคลอง

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] สอดคลอง
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ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา
คําชี้แจง ทานคิดวานโยบายการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมขอใดที่ควรมีการเนนย้ําหรือ
ควรพัฒนาปรับปรุงอยางเรงดวนเพื่อรับกับสภาพที่เปนอยูและที่จะเปนไปในอนาคต
โปรดเรียงลําดับโดยใสหมายเลข 1 2 3 … หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
1. นโยบายดานการเรียนการสอน
........................ 1) ถายทอดความรูเชิงวิชาการซึ่งนอกจากวิชาปรัชญาและวิชาทางศาสนาที่เปน
วิชาหลักแลวยังเสริมดวยการใหความรูดานภาษาตางประเทศ วิชาสังคมวิทยา และวิชาอื่นๆ ที่เอื้อ
ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาอยางทันตอสถานการณ
........................ 2) ฝกอบรมใหรูหลักการและมีความชํานาญเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในฐานะ
ผูนําทางศาสนาเปนตนวาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ(Sanctifying) การสอนศาสนา
(Religious teaching) และการปกครองดูแลชุมชน(Community ruling)
........................ 3) ปลูกฝงศีลธรรม มนุษยธรรม และคุณธรรมดานจิตใจ สติปญญา อารมณ อัน
เปนคุณสมบัติที่มีคุณคาตอการเสริมสรางความสัมพันธอันดีกับมนุษยดวยกันและกับพระเจา และที่
สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือ ความสัมพันธ และสมานฉันทระหวางศาสนา
........................ 4) ใหความสําคัญตอการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คณาจารยผูมีบทบาทหลักในการสรางสรรคคุณภาพชีวิตของนักศึกษา
**
หากทานมีความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายดานการเรียนการสอน โปรดเสนอแนะ
เพิ่มเติมโดยเขียนในชองวาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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2. นโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ
........................1) ใหความสําคัญตอการคนควาและการวิจัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยง ระหวาง
วัฒนธรรมไทยกับวิถีชีวิตตามหลักธรรมของคริสตศาสนา (Inculturation) ซึ่งมีประเด็นตางๆ อาทิ
เชน เทววิทยา พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ ธรรมเนียมประเพณี ดนตรี และศิลปะทางศาสนา
........................2) ใหความสนใจที่จะคนควาและวิจัยเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ทางสังคมที่พึง
พัฒนาหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
........................3) จัดใหนักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม
**
หากทานมีความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ
โปรดเสนอแนะเพิ่มเติมโดยเขียนในชองวาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. นโยบายดานการบริการสังคม
........................1) ดานวิชาการ เปดหลักสูตรที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลเปาหมาย เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับขอความเชื่อ ศีลธรรม ปญหาในวิถีชีวิตคริสตชน การมีสวนรวมของคริสตชนในพระศาสน
จักรและในสังคม ฯลฯ
........................2) ดานการอยูรวมกับสังคม รวมกับชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติในการ
อนุรักษ พัฒนา หรือแกไขปญหาเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ศิลปพ และวัฒนธรรมของชาติ
**
หากทานมีความคิดเห็นอื่นๆ เกี่ยวกับนโยบายดานการบริการสังคม โปรดเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยเขียนในชองวาง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามฉบับนี้
โปรดสงกลับคืนศูนยวิจัยฯ กอนวันที่ .................................................
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1. หัวหนาโครงการ
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน
2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน

บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Licence Philosophy U.Urbaniana, Rome Italy
จิตวิทยาการแนะแนว มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาเอก Ph.D. Education, U.Adamson Philippines
อธิการดีวิทยาลัยแสงธรรม
บาทหลวงไชโย กิจสกุล
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
Metodologia, Rome, Italy
- รองอธิการบดีฝายบริหาร
- รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
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3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นางสาวทิพยา แสงไชย
รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร ดานวางแผนพัฒนาและการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
รองผูอํานวยการสํานักงานงานบริหาร ดานสงเสริมและพัฒนาเครือขาย/
เลขานุการอธิการบดี
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปริญญาโท
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นางสาวจิตรา กิจเจริญ
หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป
วิทยาลัยครูนครปฐม
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6. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
7. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นางสาวปนัดดา ชัยพระคุณ
รองผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการการศึกษา
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
นางสาวลลิตา กิจประมวล
หัวหนาแผนกสารสนเทศ
ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : lalita@saengtham.ac.th
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

8. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกียรตินิยมอันดับ 1)
วิทยาลัยแสงธรรม จังหวัดนครปฐม
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาวิจยั และประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน นักวิจัยศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
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ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรส ใน สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ.
2550 – 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย)
(พ.ศ. 2551)
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551)
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