รายงานการวิจัย
ปจจัยที่สงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัยแสงธรรม
Factors Affecting Long-term Planning of Saengtham College for 15 Years (2011 - 2025)
โดย
บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
บาทหลวงไชโย กิจสกุล
บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
ภักดี กฤติกรัณย
พีรพัฒน ถวิลรัตน
พิเชษฐ รุงลาวัลย
ทิพยา แสงไชย
ลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
จิตรา กิจเจริญ
ปนัดดา ชัยพระคุณ
ทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป
ของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน 1) ปจจัยภายนอก (External Factor) 2) ปจจัยภายใน (Internal Factor)
3) ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ 4) ดานโครงสรางและการ
บริหาร 5) ทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา กลุม
ตัวอยาง ไดแก พระสังฆราช/อุปสังฆราช อธิการเจาคณะนักบวช อธิการบานอบรม กรรมการสภา
วิทยาลัย ผูใหการอบรม ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจากองคกรคาทอลิก จํานวน 120 คน
การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละและวิเคราะหขอมูล
เชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ภายนอกที่ น า จะมี ผ ลกระทบต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
แสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
1. กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรในประเทศ
ไทย
2. การดํ า รงชี วิ ต ของสั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสโลกกลายเป น สั ง คม
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม
ลดนอยลงไป
3. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนที่ยึดเศรษฐกิจเปนตัวนําเพื่อแสวงหาอํานาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง
4. สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มีการปรับแผนเปน
ระยะๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามการเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลแตละสมัย
2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม
ในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
1. ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
2. ความอ อ นแอของการสร า งองค ค วามรู นวั ต กรรมและการวิจั ย เพื่ อ การพั ฒ นา
คุณภาพบัณฑิตในระดับสากล
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3. ความร ว มมื อ และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งผู บ ริ ห ารและคณาจารย อ ย า ง
ตอเนื่องเพื่อการวางแผนระยะยาว
4. การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวช
และครูคําสอนเทานั้น
5. วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการพัฒนาวิทยาลัยอยาง
ตอเนื่อง
3. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการที่นาจะมีผลกระทบตอทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
1. การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอนและศักยภาพการเปนผูนําที่
สอดคลองกับความตองการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
2. การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและศาสนา
และสามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช แ ละพั ฒ นาในด า นการศึ ก ษา/จิ ต วิ ท ยา ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด า นสุ ข ภาพกายและจิ ต ด า นชุ ม ชน/ครอบครั ว และด า น
สิ่งแวดลอม
3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและ
เทววิ ท ยาในระดั บ สากลมี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห การสั ง เคราะห การ
ติดตอสื่อสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูสิ่งใหม
4. ขยายการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
5. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา
ทํางานรวมกับผูอื่นไดและมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย
4. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการบริหารที่นาจะ
มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
1. การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารเพื่ อ ให วิ ท ยาลั ย สั ม ฤทธิ ผ ลตามเป า หมายในการ
ดําเนินงานทุกๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและ
บุคลากรมีสวนรวม
2. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา”
3. ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจบทบาทของตน
และของสถาบัน
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4. การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง เพื่อ
การเรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน
5. ผู บริ ห ารมีค วามมุง มั่ น และจริ ง ใจในการแก ปญ หาและพร อมที่ เ ผชิ ญกั บ ความ
ผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
5. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาภาพรวมเรื่องวิวัฒนาการทางดานสังคม
และความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา เรียงตามลําดับไดดังนี้
1. การพัฒนาคุณ ภาพบั ณ ฑิต ให เ ป น ผูประพฤติดี มีวิสัย ทั ศน คุณ ธรรมจริย ธรรม
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสต
ศาสนา
2. การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักรที่เนนความรัก การ
รับใชและความสุภาพถอมตนเพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรที่
ทรงคุณคา
3. การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพื่อเสริมสรางบุคลากรของคริสตศาสนจักร
ตามนโยบายของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
4. การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พรอมกับการพัฒนาบุคลากรสายอื่นๆ ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
5. การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัตนดาน
ภาษาและวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซึ่งเปน
การสรางองคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม
คําสําคัญ :

1) แผนระยะยาว
2) วิทยาลัยแสงธรรม
3) ปจจัยที่สงผล
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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
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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
เปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร จึงตระหนักถึงความจําเปนในการพัฒนาสถาบันทามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของ
วิทยาลัย (พ.ศ.2554-2568) จะเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแนวทางเพื่อชวยใหวิทยาลัยแสงธรรม
กาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดอยางมีอัตลักษณ
คณะผู วิ จั ย จึ ง ได ศึ ก ษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568)
วิทยาลัยแสงธรรมในเรื่อง
1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568)
2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568)
3. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ
4. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสรางและการบริหาร
5. ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา
ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ที่ ช ว ยอํ า นวยความสะดวกและอนุ มั ติ ใ ห ง านวิ จั ย นี้ เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของแผนปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ป
การศึกษา 2552
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม
ตอไป
คณะผูวจิ ัย
พฤษภาคม 2553
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ที่
1
2
3
4
6

7

เรื่อง
บทคัดยอ
คํานํา
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจยั
ขอบเขตของงานวิจยั
นิยามศัพทเฉพาะ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวของ
ตอนที่ 1 ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย
1.1 ความเปนมาและภาพรวมเกี่ยวกับคริสตศาสนจักร
โรมันคาทอลิก ในประเทศไทย
1.2 สภาพสังคมไทยตามการศึกษาวิเคราะหของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย
1.3 บทบาท หนาที่และแนวทางการดําเนินงานของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
1.4 ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย
ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะที่เปน
สถาบันการศึกษาเฉพาะทาง
2.1 แนวทางการจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกร
ของคริสตศาสนจักร
2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย
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26
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37

ที่
เรื่อง
8 บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
กลุมตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลและสถิติที่ใช
9 บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูล
10 บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
วัตถุประสงคการวิจยั
วิธีดําเนินการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
11 บรรณานุกรม
12 ภาคผนวก
ภาคผนวก ก
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ
ภาคผนวก ข
เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล
13 ประวัติผูวิจัย
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หนา
55
56
56
62
62
63
63
75
75
76
80
80
82
84
85
86
87
94

ตารางที่
3.1 จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
4.2 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องปจจัยภายนอกที่สงผลตอทิศทางการ
พัฒนา
4.3 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องปจจัยภายในที่สงผลตอทิศทางการพัฒนา
4.4 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดาน
วิชาการ
4.5 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดาน
โครงสราง
4.6 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและ
ความเปนมนุษยที่สมบูรณดงั่ เจตนารมณของสถาบันการศึกษา
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หนา
56
64
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66
69
71
73

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
การจัดทําแผนระยะยาวเปนพันธกิจที่เหมาะสมแกกาลเวลาและจําเปนตอการพัฒนาระบบ
อุดมศึกษาไทยไปสูอนาคตที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน หากออกแบบ
ระบบอุ ด มศึ ก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สภาพสั ง คมไทย พร อ มกั บ ติ ด ตั้ ง ระบบเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นระบบ
อุดมศึกษาอยางกาวกระโดดก็จะเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณที่มุงใหคน
ไทยเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดทั้งการสรางความเขมแข็งในระบบเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันได
และการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนและสังคมไทย
วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นความจําเปนในการ
พัฒนาสถาบันทามกลางความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
วางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัย (พ.ศ.2554-2568) จะเปนขอมูลพื้นฐานในการสรางแนวทาง
เพื่อชวยใหวิทยาลัยแสงธรรมกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกไดอยางมีอัตลักษณ

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน
1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568)
2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568)
3. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ
4. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสรางและการบริหาร
5. ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของชุมชนคาทอลิกตอปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ.
2554-2568) ขอมูลที่ไดจะเปนแนวทางพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมใหมีกาวทันตอความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกอยางมีเอกลักษณ
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยนี้มุงศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว
15 ปของวิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2554-2568) โดยมีประเด็นศึกษากําหนดจากเนื้อหาตางๆ ดังนี้
1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ไดกําหนดประเด็นการศึกษาจากเนื้อหาเรื่อง
1.1 นโยบายดานการจัดการศึกษาของพระศาสนจักร/สภาพระสังฆราช/สังฆมณฑล/
หนวยงานการศึกษาคาทอลิก
1.2 นโยบายดานการจัดการศึกษาของสภาคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ไดกําหนดประเด็นศึกษาจากเนื้อหาเรื่อง
2.1 ทิศทางงานอภิบาลคริสตศักราช 2000 ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
สําหรับ ค.ศ. 2000-2010
2.2 ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินในวิทยาลัย
แสงธรรมประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ประกอบดวย
1. สังฆราช/อุปสังฆราช
2. อธิการเจาคณะ
3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บานนักบวช)
4. กรรมการสภาวิทยาลัย
5. ผูใหการอบรม
6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
7. องคกรคาทอลิก

2

นิยามศัพทเฉพาะ
1. แผนระยะยาว หมายถึง แผนสําหรับชี้ทิศทางเชิงยุทธศาสตรของวิทยาลัยแสงธรรมใน
อีก 15 ปขางหนา (พ.ศ.2554-2568)
2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลในการดําเนินการจัดการศึกษา
อบรมของวิทยาลัยแสงธรรม ในที่นี้ศึกษาขอบขายเรื่องสภาพสังคม เศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
3. ปจจัยภายใน หมายถึง ภาวะแวดลอมที่มีอิทธิพลในการดําเนินการจัดการศึกษาอบรม
ของวิทยาลัยแสงธรรม ในที่นี้ศึกษาของขายเรื่องศาสนา

ประโยชนที่ไดรับจากการศึกษา
1. ไดทราบความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของของวิทยาลัยเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
วิทยาลัยในภาพรวม
2. ไดทราบขอมูลดานปจจัยภายนอกที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
3. ไดทราบขอมูลดานปจจัยภายในที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
4. ไดทราบขอมูลภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ
5. ไดทราบขอมูลภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสราง
และการบริหาร
6. ไดทราบขอมูลภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่ง
เจตนารมณของสถาบันการศึกษา
7. เปนแนวทางในการนําขอมูลไปใชในการวางนโยบายจัดการศึกษาของวิทยาลัย
8. ไดขอมูลพื้นฐานสําหรับปรับปรุงการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมใหสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของสังคมปจจุบันไดมากขึ้น
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คริสตศาสนจักรคาทอลิก โดย สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย1
ดําเนินการจัดตั้ง “วิทยาลัยแสงธรรม” ขึ้น เพื่อตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันครั้ง
ที่ 22 (ค.ศ. 1962 -1965) ที่กําหนดไวในเอกสาร Optatam Totius (1966: 1) วาใหมีการจัดตั้งสถาน
อบรมบาทหลวงขึ้นในแตละประเทศ สงผลให วิทยาลัยแสงธรรม ไดถือกําเนิดขึ้น เพื่อรับผิดชอบ
จัดการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงในประเทศไทย
นอกจากนั้น คริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทยยั ง กํ า หนดให วิ ท ยาลั ย แสงธรรม เป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในประเทศไทย
ดําเนินการจนไดรับใบอนุญาตจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2519 รวมทั้ งให การรับรองมาตรฐานการศึกษาหลั ก สู ตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาปรัชญา3 และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ซึ่งสอดคลองกับแนว
ทางการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ที่กําหนดในประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักร4 (Cannon Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชา
1

หรือที่คริสตชนคาทอลิกเรียกวา “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย”.
สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัด
ขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุข
นายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่
ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทัน
ยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ.
3
ตอมา ปรับปรุงเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ใน พ.ศ. 2537 และเปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ใน พ.ศ. 2542 เพื่อจัดการศึกษาสําหรับครูสอนคริสตศาสนธรรม.
4
กฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law) เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและ
พัฒนาการเชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป โดยประมวลกฎหมายนี้มีเปาหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติเพื่อความ
สะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายทั่วไป กลาวคือ สืบเนื่องจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสนจักรทวี
2

ปรัชญาและเทววิทยา เพื่อความพรอมสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ซึ่งมีภารกิจในการ
ประกอบพิ ธี ก รรม การประกาศสอนพระวาจาของพระเจ า และการปกครองดู แ ลชุ ม ชน
(Presbyterotum Ordinem, 1966: 4-6)
อยางไรก็ตาม แมวาวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ตางๆ ในประเทศไทย แต เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบั น อุ ดมศึ กษาเฉพาะทาง ดังที่
ศ. ปรีชา ชางขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
รอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary”
(สามเณราลัย) เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้น
ระบบการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีอัตลักษณที่ตางจากการจัดการศึกษาของสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมนักศึกษา
สูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ดังนั้น การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัย
แสงธรรม คณะผูวิจัยจึงดําเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของที่ครอบคลุมอัตลักษณของ
วิทยาลัยแสงธรรม แบงออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย
1) ความเปนมาและภาพรวมเกี่ยวกับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
2) สภาพสังคมไทยตามการศึกษาวิเคราะหของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศ
ไทย
จํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน ผูนําของคริสต
ศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไขในแต
ละปญหา ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลาสุด ผลจาก
การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหม หลังจากไดมีการ
พิจ ารณารว มกั นของผู นํา คริส ต ศ าสนจัก รทั่ วโลก พระสัน ตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดป ระกาศใชป ระมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.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
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3) บทบาท หนาที่และแนวทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ประเทศไทย
4) ทิศทางงานอภิบาลของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
ตอนที่ 2 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
1) แนวทางการจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
2) แนวทางการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาในประเทศไทยโดยมี
รายละเอียดในการนําเสนอดังนี้

ตอนที่ 1 ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย
1.1 ความเปนมาและภาพรวมเกี่ยวกับคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก ในประเทศไทย
ธีรพล กอบวิทยากุล (2006 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549: 150 - 153) ไดสรุปความ
เปนมาของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิกไววา มีจุดเริ่มตนดวยการเดินทางเขามาในสยามของ
ชาวโปรตุเกส5ใน ค.ศ.1511 ภายใตการนําของอัลฟองโซ อัลบูรเคิรก ผูแทนกษัตริยโปรตุเกสที่เขา
มาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจาแผนดินแหงอาณาจักรอยุธยา โปรตุเกสจึงเปนชนยุโรปกลุมแรกที่
มาถึงประเทศไทย ตอมาชาวโปรตุเกสไดรับอนุญาตใหเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม โดยมี
มิสชันนารีสองทานแรกที่มาถึงสยาม คือ บาทหลวงเยโรนิโม ดา ครูส และบาทหลวงเซบาสติ
อาว ดา กันโต ทั้งสองเปนนักบวชคณะโดมินิกัน มาถึงสยามใน ค.ศ.1567 ตอมามีมิสชันนารีคณะ
อื่นๆ เขามาอีกคือ คณะฟรังซิสกัน คณะเอากุสติเนียน และคณะเยสุอิต ในชวงระหวาง ค.ศ.1582 –
1767
ตอมา พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่ 156 ทรงกอตั้งสมณกระทรวงเผยแพรความเชื่อใน
ค.ศ.1622 นับเปนเหตุการณที่มีความสําคัญตองานประกาศศาสนาคริสตในประเทศไทยอยางยิ่ง
โดยสมณกระทรวงฯ จะรับภาระในการเผยแผคริสตศาสนาทั้งหมด พระสันตะปาปาทรงแตงตั้ง
“ผูแทนพระสันตะปาปา” และสงผูแทนเดินทางไปยังดินแดนตางๆทั่วโลก ผูแทนพระสันตะปาปาที่
ถูกสงตัวมาในดินแดนภาคตะวันออกไกลไดแก มุขนายก ปแอร ลังแบรต เดอ ลาม็อต มุขนายก
ฟรังซัว ปลลือ ซึ่งเปนผูนําคณะมิสชันนารีชาวฝรั่งเศส ซึ่งจะตองไปทํางานในประเทศจีนและ
เวียดนาม บรรดามิสชันนารีชาวฝรั่งเศสกลุมนี้สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส (M.E.P.)
ซึ่งกอตั้งขึ้นใน ค.ศ.1660 บรรดามิสชันนารีเดินทางมาดวยความยากลําบาก มิสชันนารี ชุดแรก 17
ทานที่ออกเดินทางมาในครั้งนั้น มาถึงอยุธยาเพียง 9 ทาน เนื่องจากเสียชีวิตระหวางการเดินทาง
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มหาอํานาจของยุโรปในสมัยนั้นมีสองชาติ ไดแก โปรตุเกสและสเปน ทั้งสองชาติไดรับมอบหมายหนาที่
ประกาศคริสตศาสนาจากพระสันตะปาปาแกดินแดนที่ยังไมรูจักคริสตศาสนา.
6
ดํารงตําแหนงประมุขคริสตศาสนจักรคาทอลิก ระหวาง ค.ศ. 1921 – 1923.
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และยังไมสามารถเขาไปในประเทศจีนและเวียดนามได เนื่องจากยังมีการเบียดเบียนศาสนาคริสต
ในสองประเทศดังกลาว ในเวลานั้น ทั้งหมดจึงพักคอยอยูที่กรุงศรีอยุธยาใน ค.ศ.1662 - 1664
ขณะเดียวกัน มีการประชุมเรื่องการประกาศคริสตศาสนาในหมูมิสชันนารีที่อยุธยา หลังจากประชุม
ดังกลาว พวกทานตกลงจะเริ่มงานเผยแผคริสตศาสนาในสยาม ในชวงนั้นอยูในรัชสมัยสมเด็จพระ
นารายณ ซึ่งมีนโยบายเปดประเทศตอนรับคนตางชาติ เพื่อติดตอในดานการคาและการทูต คริสต
ศาสนามี ค วามเจริญ ก า วหน า อย า งมากในชว งสมั ย นี้ สามารถตั้ ง สถาบั น อบรมผูเ ตรี ย มตั ว เป น
บาทหลวง สรางโบสถ ประกาศศาสนาไดอยางเสรี มีคนที่สนใจและสมัครเขาเปนคริสตชนมากขึ้น
จนพระสันตะปาปาฯ ทรงกอตั้งและรับรองเขตปกครอง (มิสซังสยาม) ใน ค.ศ.1674 โดยมีมุขนายก
ลาโน เปนประมุของคแรก แตทวาในชวงรัชสมัยตอมา เกิดการเบียดเบียนศาสนาขึ้น ทําใหการ
ประกาศศาสนาหยุดชะงักไป และเหตุผลจากการมีมิสชันนารีเขามาทํางานไมมาก ทําใหงานเผยแผ
คริสตศาสนาไมคอยเกิดผลมากนัก จนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองใน ค.ศ.1767
คริสตศาสนา (โรมันคาทอลิก) เริ่มฟนตัวอีกครั้งในรัชสมัยสมเด็จพระเจาตากสิน
หลังจากทรงกอบกูเอกราชแลว ไดพระราชทานที่ดินเพื่อสรางวัดใหกับมิสชันนารีและคริสตชนที่
กลับเขามาในราชอาณาจักร ต อมาในรัชสมัยสมเด็ จพระพุทธยอดฟาจุฬ าโลก พระองคยั งทรง
ตอนรับมิสชันนารีอยางดี เพราะพระองคตองการเริ่มติดตอสัมพันธกับตางประเทศ และสนับสนุน
เรื่องการคาขายกับประเทศตาง ๆ เหมือนกับที่เคยเปนมาแตกอน จากนี้เปนตนมา คริสตศาสนาใน
สยามคอยๆ เจริญเติบโตขึ้น ทีละเล็กทีละนอย มีโบสถและจํานวนคริสตชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งคริสตชนชาวสยามเอง คริสตชนที่มีเชื้อสายโปรตุเกส คริสตชนชาวเขมร ชาวญวน และชาวจีน การ
เพิ่มขึ้นของจํานวน คริสตชนและงานเผยแผคริสตศาสนา ประกอบกับอาณาเขตของมิสซังสยามอัน
กวางใหญไพศาลที่ยากตอการเดินทาง ในค.ศ.1841 พระสันตะปาปาฯ ทรงแบงมิสซังสยามออกเปน
2 เขตปกครอง คือ มิสซัง “สยามตะวันตก” ประกอบดวยสิงคโปร มะละกา ปนัง มะริด และทวาย
อยูในการปกครองของมุขนายกกูรเวอรซี และมิสซัง “สยามตะวันออก” ซึ่งหมายถึงประเทศสยาม
นั้น อยูในการปกครองของมุขนายกปลเลอกัว
มุขนายกปลเลอกัว เปนมุขนายกที่เฉลียวฉลาด มีความรูลึกซึ้งในศาสตรและศิลป
แขนงตางๆ มีความรูภาษาบาลีและภาษาไทยอยางแตกฉาน ดวยความสัมพันธอันดีที่ทานมีตอ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว สงผลใหคริสตศาสนจักรในมิสซังสยามเจริญกาวหนาไป
พร อ ม ๆ การเป ด ประเทศติ ด ต อ กั บ ชนชาติ ยุ โ รปมากขึ้ น มี ก ารทํ า สนธิ สั ญ ญาทางการค า และ
สนธิสัญญาทางพระราชไมตรีกับชนชาติตางๆ มากมาย งานประกาศศาสนาในแผนดินสยามตอง
ถือวาเปนหนี้บุญคุณของมุขนายกปลเลอกัว ทานอุทิศตัวเองอยางไมรูจักเหน็ดเหนื่อย ตอบสนอง
ความตองการของประชากรพระเจา ทานไดสรางวัดหลายแหงในมิสซังสยาม จิตตารมณในการเผย
แผคริสตศาสนาของทาน ความเขาใจอันถองแทในวัฒนธรรม ประเพณี และเอกลักษณของคนไทย
7

มีความสําคัญอยางมากตอการวางรากฐานการเผยแผคริสตศาสนาใหลึกซึ้งและเขมแข็งขึ้น เปนตน
งานดานอภิบาล การเทศนสอน งานดานสังคม และการใหการศึกษา
งานที่มุขนายกปลเลอกัวไดเริ่มตนไว จะเกิดผลในสมัยตอมา นั่นคือ สมัยมุขนายก
ดือปองด และสมัยมุขนายกหลุยส เวย เปนชวงเวลาของการเจริญเติบโต โดยเฉพาะทานไดเริ่มสง
มิสชันนารีไปเผยแผคริสตศาสนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเปนจุดกําเนิดมิสซังภาคอีสานใน
ปจจุบัน เวลานั้นมีคริสตชนจํานวนกวา 23,600 คน โบสถจํานวนมากมาย สถาบันศึกษาอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวงหลายแหง บาทหลวงชาวสยาม นักบวชชายและหญิง ครูสอนคริสตศาสนธรรม วิทยาลัย 3 แหง โรงเรียนมากมายและโรงพยาบาล 1 แหง มีคณะนักบวชหลายๆ คณะเขามา
ทํางานในมิสซังมากขึ้น เชน คณะพระกุมารเยซูเขามาในค.ศ.1885 คณะเซนตปอล เดอ ชารตร เขา
มาสยามในค.ศ.1898 รับผิดชอบงานที่โรงพยาบาลเซนตหลุยส ซึ่งมุขนายกเวยไดสรางขึ้น และยัง
รับผิดชอบในการอบรมนักบวชหญิงพื้นเมือง ซึ่งพักอยูที่สามเสน เรียกวา “คณะรักกางเขน” และ
โรงเรียนตาง ๆ ในค.ศ.1901 โรงเรียนอัสสัมชั ญถูกตั้งขึ้นภายใตการดูแลของภราดาคณะเซนต
คาเบรียล ตามคําเชิญของมุขนายกเวย
มุขนายกเวย คิดถึงโครงการประกาศศาสนาในภาคเหนือของสยาม แตสภาพแวดลอม
ความจําเปนในดานวัตถุ และบุคลากร ซึ่งมีอยูนอย งานนี้จึงบรรลุผลในชวงสมัยมุขนายกแปรรอส
(ค.ศ. 1909-1947) มิสซังสยามขยายตัวมากขึ้น บรรดามิสชันนารีถูกสงไปทางภาคเหนือ เชน เชียงใหม
เชียงราย และลําปาง ในสมัยนี้คริสตศาสนาแพรกระจายไปทั่วทุกภาคของสยาม ใน ค.ศ.1930 มีการ
แบงทางภาคใตกลายเปนมิสซังราชบุรี ภายใตการดูแลของคณะซาเลเซียน มิสซังจันทบุรีกอตั้งในค.ศ.
1944 มิสซังเชียงใหมกอตั้งใน ค.ศ.1960 ในสมัยนี้และตอมาในสมัยมุขนายกหลุยส โชแรง มีคณะ
นักบวชอีกมากมายเขามาทํางานดานตาง ๆ ในประเทศไทย เชน คณะอุรสุลิน คณะคารแมล คณะ
ซาเลเซียน คณะพระมหาไถ คณะสงฆพระหฤทัยแหงเบธาราม คณะลาซาล คณะเยสุอิต คณะ
คามิลเลียน คณะศรีชุมพาบาล ฯลฯ รวมถึงคณะนักบวชใหมๆ อีกมากมายที่เขามาในประเทศไทย
ในสมัยตอมา นอกนั้นยังมีความตื่นตัวในเรื่องกิจการฆราวาสแพรธรรม การกอตั้งคณะกิจการแพร
ธรรมตาง ๆ มากมายอีกดวย
คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเจริญเติบโตขึ้นผานทางบรรดามุขนายก
บาทหลวง มิสชันนารี และครูสอนศาสนาที่ทํางานอยางกระตือรือรน ทําใหงานเผยแผคริสตศาสนา
เติบโตกาวหนามากขึ้น สมณกระทรวงเผยแพร ความเชื่อเห็นวา ถึ งเวลาแลวที่จะสถาปนาพระ
ฐานานุกรมคริสตศาสนจักรในประเทศไทย ดังนั้นใน ค.ศ.1965 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
อัครสังฆมณฑลทาแร-หนองแสง ไดรับการสถาปนาขึ้น
ป จ จุ บั น ประเทศไทยแบ ง การปกครองเป น 10 เขตปกครอง (สั ง ฆมณฑล) คื อ
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
สังฆมณฑลมีมุขนายกที่ไดรับการแตงตั้งจากพระสันตะปาปา เปนประมุขประจําสังฆมณฑล และ
ประมุขสังฆมณฑลมีอํานาจหนาที่ในเขตสังฆมณฑลของตน (ขึ้นตรงกับพระสันตะปาปา) และจะ
รวมกันบริหารปกครองคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ภายใตการกํากับดูแลของ
“สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย”7 (Catholic Bishops Conference of
Thailand) โดยมีสํานักงานศูนยกลางอยูที่ เลขที่ 122/11 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี ยานนาวา
กรุงเทพฯ 10120
จํ า นวนผู นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต นิ ก ายโรมั น คาทอลิ ก มี ป ระมาณ 330,000 คน มี
มุขนายกและบาทหลวงทั้งสิ้นราว 714 ทาน ภราดา (บราเดอร) 114 ทาน ภคินี (ซิสเตอร) 1,494
ทาน โบสถ 471 แหง8
สอดคลองกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม (2005: 10 - 12) อธิบาย
สภาพคริสตศาสนจักรในประเทศไทยวา คริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยเปนชนกลุมนอย
ที่มีจํานวนเพียง 0.46% ของประชากรไทยทั้งหมด หรือประมาณ 290,503 คน (จากปฏิทินคาทอลิก
ค.ศ. 2004) ในขณะที่มิชชันนารีกลุมแรกเขามาเผยแผศาสนาคริสตในประเทศมานานถึง 400 กวาป
มาแลว คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสวนใหญมีบรรพบุรุษเปนชาวจีนที่อพยพมาจากผืน
แผนดินใหญ ชาวญวนและชาวลาวที่มาจากประเทศเพื่อนบาน แมจะมีจํานวนไมมากนัก แต
คริสตชนคาทอลิกไทยก็ไดทําประโยชนใหกับแผนดินจนเปนที่ยอมรับของชาวไทย เปนตนในเรื่อง
ของการศึกษา การอนามัย และการสังคมสงเคราะห จุดแข็งของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศ
ไทยก็คือ การมีโครงสรางการปกครองที่เขมแข็ง การใหสมาชิกมีการศึกษาที่ดี การมีองคกรที่
ชวยเหลือเกื้อกูล ฯลฯ ประกอบกับประเทศไทยเปนประเทศที่ใหเสรีภาพกับประชาชนในการนับถือ
ศาสนา จึงทําใหคริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยสามารถอยูในสังคมไทยไดอยางมีความสุข
สามารถประกอบธุรกิจหรือรับราชการไดอยางอิสระเชนเดียวกับชาวไทยทุกคน
ในอีกดานหนึ่ง เนื่องจากคริสตศาสนาในประเทศไทย เริ่มมาจากการเผยแผโดยคณะ
มิชชันนารีจากประเทศทางทวีปยุโรป จึงทําใหชาวไทยทั่วไปมีความรูสึกวาคริสตศาสนาเปนศาสนา
ของฝรั่งตางชาติ และผลจากการเมืองในสมัยนั้น ทําใหคนไทยจํานวนหนึ่งมองวาศาสนาคริสตเปน
เครื่องมือทางการเมืองของชาติตะวันตก ประกอบกับการมีชีวิตเปนหมูคณะที่มีกฎระเบียบ และการ
ประกอบพิธีกรรมเฉพาะของคริสตศาสนจักร จึงทําใหคนในสังคมเกิดความรูสึกวาคริสตชน
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ในประเทศไทยสมาชิกสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกอบดวยมุขนายกประจําสังฆมณฑลรวมกับ
ตัวแทนพระสันตะปาปาประจําประเทศไทย (เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย)
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ขอมูลจากปฏิทินคาทอลิก ป 2007.
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คาทอลิกเปนกลุมบุคคลที่แปลกแยกไปจากคนไทยทั่วๆไป ดังจะเห็นวาสมัยหนึ่งมีการเรียก
คริสตชนคาทอลิกวาเปนพวก “เขารีต” เปนตน ทัศนคติในเรื่องนี้คอยๆ ดีขึ้นตามกาลเวลา
ในสวนชีวิตภายในของคริสตศาสนจักรเอง ทามกลางเสรีภาพและความสําเร็จของ
กิจการตางๆ ที่คริสตศาสนจักรไดดําเนินการ คริสตชนคาทอลิกจํานวนมาก รูสึกคริสตศาสนจักร
เปนคริสตศาสนจักรแหงสถาบันมากกวาคริสตศาสนจักรที่เปนประจักษพยานแหงความรักของพระ
เยซูคริสตเจาอยางแทจริง บรรดาผูนําใหความสําคัญกับความสําเร็จภายนอกมากกวาดานจิตใจ
ดําเนินนโยบายไปตามกระแสสังคมโลกมากกวาแนวทางแหงพระวรสาร บรรดาคริสตชนคาทอลิก
ยังมีความรูและความเชื่อที่ไมพอเพียงกับการดําเนินชีวิตที่เปนประจักษพยานในทามกลางกระแส
การเปลี่ยนแปลงของสังคมปจจุบัน
ดังนั้น คริสตศาสนจักรในประเทศไทยจึงจําเปนตองทบทวน และใชวิจารณญาณใน
การเจริญชีวิตของตนดวยความสุภาพถอมตนตามจิตตารมณพระวรสาร มิใหถูกกลืนโดยคานิยม
ความทันสมัยในมิติวิถีชีวิตทางโลก แตตองยึดมั่นในพันธสัญญาที่พระเยซูคริสตเจาประทานใหและ
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 ที่ขับเคลื่อนกลไกในโครงสรางและ
ปฏิบัติการทุกระดับของระบบการคาเศรษฐกิจและอิทธิพลทางดานความคิดและการเมือง ใหเปน
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว รุนแรง ไรพรมแดนและมิอาจตานทานได แรงขับดวยมิติ
แหงอํานาจและทรัพยสินของกลุมชนที่มีพลังทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคงทางการเมือง และมี
เทคโนโลยีล้ําหนามากกวา ชวงชิงและเอาเปรียบจากสัมพันธภาพระหวางมนุษยชาติ อาศัย
พัฒนาการทุกแขนงขามชาติเขาแทรกแซงหรือครอบงําแนวคิด ระบบเศรษฐกิจ การเมือง ทรัพยากร
และเทคโนโลยีของกลุมชนที่มีความพรอมนอยกวา การเคลื่อนตัวของวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวนี้ กําลัง
คุกคามความหลากหลายของนานาอารยธรรม และขยายชองวางของกลุมชนตางเชื้อชาติ ตาง
วัฒนธรรม ตางระบบ ตางพื้นฐานและตางคุณคาทางความคิด ทําใหแตละกลุมชนตองดิ้นรนเพื่อการ
ดํารงอยูและอนาคตของตนเอง
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เพื่อยืนยันการเปนตัวตนซึ่งธํารงอยูในกระแสคานิยมทางวัฒนธรรมที่นําไปสู
ความตาย แตละกลุมตางกําหนดแนวคิด แนวทาง การตีความ และนิยามใหมๆ เพื่ออาศัย
สัมพันธภาพและวาทกรรมการพัฒนา เปนเวทีและยุทธศาสตรเพื่อเปรียบเทียบและชวงชิงความ
ไดเปรียบจากกันและกัน โดยการสรางระบบการแขงขันและการชวงชิงที่ดุเดือดและพลิกแพลงมาก
ขึ้น อาศัยการพิสูจนจากมาตรวัดที่ตีคาเปนตัวเลขหรือจับตองไดเทานั้น โดยนัยนี้ มนุษยถูกใชเปน
ทรัพยากร หรือสินคา การรับใชหรือการชวยเหลือเกื้อกูลกลายเปนงานบริการ ที่ตองมีคาตอบแทน
ความเรียบงายหมายถึงไรชั้นเชิง ถูกเอาเปรียบและฉวยโอกาส และวิถีชีวิตทองถิ่น ถูกมองเปนความ
ลาสมัย
ดวยกลไกทางสังคมที่เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับพลังของอํานาจและมูลคาของ
ทรัพยสิน ศาสนาและคุณธรรมจึงออนแรง เปาหมายเพื่อการดํารงอยูของมนุษยบนพื้นฐานแหง
คุณธรรมและศักดิ์ศรีจึงเขวไปสูวัตถุนิยมและบริโภคนิยม แมกระแสหลักตางๆ ดังกลาวไดเพิ่ม
โอกาสและลดชองวางการมีปฏิสัมพันธของมนุษย พรอมทั้งเผยแพรความหลากหลายจากมุมตาง ๆ
ของโลก ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนที่เปนสากลมากยิ่งขึ้น กอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพใน
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลและกลุมชนมหาศาล มนุษยยังโหยหาความหมายของชีวิต การหยั่งลึกสู
รากเหงาของตน ความปติสุข และการธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีของตนในบริบทนี้พรอมๆไปกับการดิ้นรน
เพื่อกาวสูอนาคต
ความเปนจริงเหลานี้คือพลังที่ดึงดันมนุษยในโลกยุคโลกาภิวัตน ใหยอมรับ
ปรับตัว รวมคิดคนและพัฒนาไปตามกระแส ขณะเดียวกัน พลโลกอีกจํานวนหนึ่งเริ่มตั้งคําถามตอ
วาทกรรมการพัฒนาแตละทฤษฎี เพราะผลแหงพัฒนาการจากกระแสหลักของโลกดังกลาว ไดทํา
ใหมนุษยเริ่มตระหนักวา ตําแหนง เงินทอง ทรัพยสมบัติหรืออํานาจใด ๆ ที่พลโลกสวนใหญยึดถือ
เปนสรณะ ทดแทนสํานึกแหงความศักดิ์สิทธิ์ (พระเจา) นั้น ยังไมอาจเติมเต็มหรือทดแทนคุณคา
และศักดิ์ศรี ที่เปนมรดกของธรรมชาติความเปนมนุษยได แตกลไกและโครงสรางตามบริบทที่กําลัง
ขับเคลื่อนวิถีทางโลกนั้น กําลังบีบรัดใหมนุษยเรงรีบ รวบรัด เรารอน เควงควางไรสันติ และยิ่งบง
การใหวิถีและความเปนไปของมนุษยยิ่งเพิ่มพลังขันเกลียวใหกับวังวนที่เพิ่มมายา และทําใหชีวิต
มนุษยที่แมจะมุงดิ้นรนกาวหนา แตกลับตองทุรนทุรายมากขึ้น
สภาพแหงความขัดแยงชวงชิงระหวางกระแสหลักของโลก และกระแส
ธรรมชาติของความเปนมนุษย ที่ตองมีสัมพันธภาพกับสิ่งสรางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยางเหมาะสมนั้น
กอใหเกิดชองวางหรือสงครามที่ผลักดันใหมนุษยตองแขงขันเพื่อกาวหนาตอไปอยางหวั่นไหวและ
สับสน มนุษยกําลังแสวงหาความหมายและเปาหมายของชีวิตที่เขาไมอาจแนใจไดวาคืออะไร ใน
ที่สุด เขาจะบรรลุจุดนั้นไดหรือไม หรือจะบรรลุไดอยางไร
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สังคมไทยที่เคยมีพื้นฐานและวิวัฒนาการจากความผูกพันใกลชิดกับศาสนา
วัฒนธรรม และเกษตรกรรม กลับลดรูปแบบชีวิตตามวิถีและภูมิปญญาไทย รับเอาแนวคิด
พัฒนาการทางสังคมจากแหลงอื่น ซึ่งใชแนวคิดตามกรอบและขอมูลทางเศรษฐกิจเปนตัวนํา
ศาสนาและวัฒนธรรมไมอาจตานกระแสเศรษฐกิจ เกษตรกรรมถูกแทนที่ดวยอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ขณะที่วิถีและภูมิปญญาไทยถูกเบียดโดยนานากระแส ที่พรางมาพรอมกับสิ่งที่อาศัย
วาทกรรมเรียกวาความเปนสากล
การดําเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1-7 ไดสงผลทํา
ใหสังคมไทยเรียนรูวา การเดินตามนิยามของพัฒนาการดังกลาว ไดลดทอนคุณภาพชีวิตคน สังคม
และสิ่งแวดลอมไทยสูภาวะสับสน ทุกขเข็ญ และแรนแคนที่ตองจํายอม ดังปรากฏชัดใน
วิกฤตการณที่รุนแรงขึ้นในชวงทศวรรษที่ผานมา กระแสโลกาภิวัตนจากระดับมหภาคอันเชี่ยวกราก
ไดมวนเอาองคประกอบทุกสวนของสังคมไทยใหทบทวนบทบาทของตน ขณะที่ตองรุกไลใหทัน
ชวงกาวการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่เคลื่อนไปอยางรวดเร็วและรุนแรง
จากภาพปรากฏดังกลาว สังคมไทยไดเริ่มกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 และ 9 นําเสนอแนวทางและรูปแบบใหม โดยเนนกระบวนการและกลไก
ที่ใหความสําคัญแกบุคคลและสังคมทุกเชื้อชาติ ทุกเผาพันธุ และทุกระดับดวยความเสมอภาคมาก
ขึ้น มุงหวังการกระจายทรัพยากรอยางเปนธรรม พรอมทั้งเสริมสรางเศรษฐกิจแบบเกื้อกูลและ
พอเพียงที่ยั่งยืน แทนที่การเลือกปฏิบัติและการชวงชิงเอาเปรียบ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ที่เนนการพัฒนาคนและระบบ ใหสามารถปรับตัว
พรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันกระแสโลกาภิวัตนและ
สรางภูมิคุมกันใหทุกภาคสวนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2549)
ความเปลี่ยนแปลงนี้กําลังดําเนินไปพรอมกับการปฏิรูประเบียบ ขั้นตอนทาง
การเมืองและระบบราชการ ในขณะเดียวกันรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 และ 2550 ก็เนนธรรมรัฐ
หรือธรรมาธิปไตย ดวยการสงเสริมดุลยภาพและการตรวจสอบในระดับตางๆ ของสังคมปรับ
แนวคิดและระบบราชการยอมรับบทบาทและการตรวจสอบของประชาชนปรับเปลี่ยนโครงสราง
กระบวนการนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพื่อลดความฉอฉลทางการเมือง
ดวยความตระหนักในปญหาสิ่งแวดลอม ครอบครัวลมสลาย ปญหาคานิยมที่
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 ที่ปรากฏใน
สังคมเดนชัดมากขึ้น
อย า งไรก็ ดี แม ค วามเชื่ อ ในสิ่ งศั ก ดิ์ สิท ธิ์ การเคารพนับ ถื อ บรรพชนและผู
อาวุโส ความภาคภูมิใจในตน และความเอื้ออาทร จะยังอยูในธรรมชาติของคนไทยสวนใหญ ซึ่ง
พรอมจะใหคุณคาแกคุณธรรมและความดีตามวิถีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ และพรอมจะรื้อฟน
ภูมิปญญาทองถิ่นและดุลยภาพระหวางมนุษย สังคมและธรรมชาติ แตผลเสียอันลึกล้ําและยาวนาน
ของความออนลาทางศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไดรับแรงเสริมจากกระแสวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
ผนวกเขากับนิยามของความหมายอันหลากหลายของโลกยุคโลกาภิวัตน ไดเปนพลังสั่นคลอนและ
ทาทายความพยายามในกระบวนการสรางสรรคใหมๆ ทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดลอม
ศาสนาและวัฒนธรรมที่แมจะไดเริ่มตนในสังคมไทยแลว แตเนื่องจากกระบวนการตาง ๆ อยูใน
ระยะดําเนินการ และกําลังเปลี่ยนแปลงดวยจุดมุงหมายสูสิ่งที่ดีกวา จึงยังไมอาจสรุปผลของความ
พยายามเหลานี้ไดชัดเจน
ณ จุดหักเหในสังคมไทยที่ยังไมลงตัวนี้ ผูทุกขรอนตองการความบรรเทา ผู
สงสัยตองการคําอธิบาย ผูกําลังคิดคนตองการผูรวมยืนยัน ผูที่คนพบแลวตองการผูสนับสนุน ผูที่
ริเริ่มตองการแนวรวม ผูรูและมีความมั่นใจตองการเปาหมายและนโยบายที่เปนเอกภาพ ผูเชี่ยวชาญ
ตองการความรูและแนวทางใหมๆ ที่ลึกซึ้งและกวางไกลขึ้น จะเห็นไดวา แมสังคมไทยจะไดรับ
คําตอบหลากหลายจากมุมตางๆ แตก็กําลังเผชิญกับคําถามและปญหาที่ตามมาและทวีขึ้นตามความ
ซับซอนและความสับสน ที่มาพรอมกับความเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วและรุนแรง
ทามกลางระลอกคลื่นของปญหา ความทุกขยาก เควงควางสับสนที่พุงพลาน
ถาโถมอยางตอเนื่องเชนนี้ สมาชิกในสังคมไทยยังตองกาวตอไปในโลก ที่ขับเคลื่อนดวยกระแส
โลกาภิวัตน แตละบุคคลหรือกลุมชนมีพลัง ขอบเขต และปญหาเฉพาะตองดิ้นรนเพื่อธํารงไวซึ่ง
ความเปนไทย ที่ตนเชื่อวาภาคภูมิสงางาม ตางกําลังแสวงหาและพัฒนาสูสิ่งที่ดีกวา ถูกตองกวา เพื่อ
ปรับสูสัมพันธภาพอันสมดุล สังคมไทยกําลังเรียกหาสรณะแหงชีวิต
สั ง คมไทยเป น สั ง คมที่ มี พื้ น ฐานและวิ วั ฒ นาการมาจากคํ า สอนของ
พระพุทธศาสนา วิถีชีวิตคนไทยเปนไปอยางเรียบงาย มีความรัก ความเอื้ออาทร และความเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกัน ใหความเคารพและยึดมั่นในคําสั่งสอนของผูใหญ เปนตนบิดามารดามีความเชื่อใน
เรื่องของบาปบุญคุณโทษ หรือ “กรรม” เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตตอมา ชีวิตตามวิถีและภูมิปญญาไทยไดรับผล มาจากแนวคิดเรื่องการพัฒนาการทางสังคมจากแหลงอื่นๆ ซึ่งใชกรอบและ
ขอมูลทางเศรษฐกิจเปนตัวนํา ใชคําวาทันสมัยและความเปนสากลเปนแรงจูงใจ ความเชื่อทาง
ศาสนา การปฏิบัติตัวตามประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามดั้งเดิม ถูกทาทายดวยกระแสความคิด คานิยม
สมัยใหม วิถีชีวิตที่เรียบงาย กินอยูแตพอเพียงตามรูปแบบเกษตรกรรม จึงถูกแทนที่ดวยระบบการ
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แขงขัน และผลประโยชน ซึ่งมาจากระบบอุตสาหกรรมและพาณิชกรรม (สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 13 อางใน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม, 2005: 8 - 9)
ผลที่ตามมาจากกระแสสมัยใหม กอใหเกิดความเจริญกาวหนาแกประเทศ
มากมายหลายประการดวยกัน แตในอีกดานหนึ่งนั้น ความเจริญกาวหนาก็สงผลในเชิงลบใหกับ
สังคมไทยดวย เชน ปญหาสิ่งแวดลอม ครอบครัวลมสลาย ปญหาคานิยมที่ยกยองบุรุษเหนือสตรี
ปญหาสตรี เด็ก ปญหาการขายบริการทางเพศ ความยากจน ชองวางระหวางวิถีชีวิตในเมืองและ
ชนบท แรงงาน การแพรของโรคเอดส ยาเสพติด การพนัน การขาดความเขาใจดานศาสนาและชาติพันธุ วิกฤตการณทางวัฒนธรรม ปจจัยและวงจรของอิทธิพล ความรุนแรง (สภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 17 อางในคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อ
คริสตศาสนธรรม, 2005: 9)
อยางไรก็ดีเรายังพบวาความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเคารพนับถือบรรพบุรุษ
และผูอาวุโส ความภาคภูมิใจในตน และความเอื้ออาทรก็ยังคงอยูในธรรมชาติของ คนไทยสวน
ใหญซึ่งพรอมที่จะใหคุณคาแกคุณธรรมและความดีตามวิถีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ อีกทั้งพรอม
ที่จะรื้อฟนภูมิปญญาทองถิ่นและดุลยภาพระหวางมนุษย สังคมและธรรมชาติอีกดวย
1.3 บทบาท หน า ที่ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก
ประเทศไทย
1.3.1 การทบทวนความเปนมา บทบาทและหนาที่ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใน
สังคมไทย
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (2000: 17 – 19) อธิบาย
วาคริสตศาสนจักรเริ่มตนภารกิจในประเทศไทยในบรรยากาศยุคลาอาณานิคม สังคมไทยจึงมี
ปฏิ กิ ริ ย าต อ ต า น ผลั ก ดั น คริ ส ต ศ าสนจัก รให อ ยู ช ายขอบของสั ง คม
ระแวงถึ ง เจตนาของ
ความสัมพันธทางการเมือง ถือวาเปนวัฒนธรรมและศาสนาของมหาอํานาจตางชาติ กระนั้นก็ดี
คริสตศาสนจักรสํานึกในพระพรแหงความเชื่อที่ตนไดรับและเริ่มงานเผยแพรพระวรสาร ดวยการ
รับใชและสงเสริมศักดิ์ศรีมนุษย กับบุคคลที่สังคมไมยอมรับ เชน ผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูที่เปน
ทาส ฯลฯ เปนสวนมาก
แมจะมีความขัดแยงตึงเครียด ระหวางบุคคลและกลุมศาสนาอื่นบางเปนบางครั้ง แต
ดวยความเชื่อมั่นคงและการทุมเทอุทิศตนของคริสตศาสนจักร ซึ่งปฏิบัติงานการศึกษา งานสังคม
สงเคราะห และงานสุขภาพอนามัยอยางใกลชิดกับกลุมชนรากหญาตลอดเวลากวาสามศตวรรษที่
ผานมา คริสตศาสนจักรจึงสามารถขยาย และกระชับสัมพันธภาพกับสังคมไทย รัฐบาลไทย และ
กลุมความเชื่อตางๆ ดวยดีเสมอมา ภารกิจเผยแพรพระวรสาร ดวยความรักและการรับใช อยาง
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สุภาพถอมตนของคริสตศาสนจักรเปนที่ยอมรับ ทั้งไดรับสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกฉบับ
ในขณะที่กระแสตาง ๆ เขามามีอิทธิพลและเปลี่ยนแปลงโลกแตละยุคสมัย คริสต
ศาสนจักรก็ไดเปนสวนหนึ่งของกระแสเหลานั้น ดวยตามสภาพความจริงของเหตุการณ โดยที่พล
โลกสวนใหญ มองคริสตศาสนจักรวา มีหนาที่เหมือนกับเปนมโนธรรมของสังคมโลกแตละยุค
เสมอมา
ตราบจนปจจุบัน ทั้งคริสตศาสนจักรและสังคมไทยตางไดกาวเขาสู และเปนสวน
หนึ่ง ของกระแสสังคมทันสมัย ที่กําลังอยูในกระบวนการโลกาภิวัตน สังคมไทยกําลังอยูในภาวะ
วิกฤต กําลังแสวงหาสรณะความหมาย และหนทางสูดุลยภาพแหงความสัมพันธแหงชีวิตนี้ องคกร
และบุคลากร ที่ปฏิบัติภารกิจตางๆในคริสตศาสนจักร จึงถูกเรียกรองใหเสนอคําตอบ ในฐานะหลัก
ยึดประการหนึ่งในมโนธรรมของสังคมไทยวา คริสตศาสนจักรเชื่ออะไร กําลังทําอะไร เพื่อใคร มี
เปาหมายอยางไ รและมีคุณคาอะไรเปนแรงบันดาลใจ
ในสภาวะทาทายเชนนี้ คริสตศาสนจักรภาคภูมิใจในพระพรที่ไดอยูรวมทวีป
เดียวกับพระเยซูเจา9 ซึ่งประสูติ ดําเนินชีวิต สิ้นพระชนม และกลับคืนพระชนมชีพในทวีปเอเชีย มี
ความอิ่มเอิบในขาวดีที่ไดรับ ตระหนักในพลังของพระจิตเจา มีคริสตศาสนธรรมเปนขุมทรัพย
อมตะล้ําคาที่สามารถเปน “หนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน.14:6) สําหรับมนุษยทุกคน คริสต
ศาสนจักรสํานึกในพันธกิจที่ไดรับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจา จึงสามารถเปนหลักในการจัด
ระเบียบใหแกสังคมที่สับสน บรรเทาความทุกขยาก และใหคําตอบแกปญหาที่สังคมไทยกําลังเผชิญ
อยู ตามพระคริสตบัญชาที่วา “ทานทั้งหลายเปนเกลือดองแผนดิน…ทานทั้งหลายเปนแสงสวางสอง
โลก” (มธ.5:13-14) เหตุนี้คริสตศาสนจักรจึงตองดํารงอยูในความสนิทสัมพันธกับพระเยซูคริสตเจา
ดังพระดํารัสที่วา “เราเปนเถาองุน ทานทั้งหลายเปนกิ่งกาน ผูที่ดํารงอยูในเรา และเราดํารงอยูในเขา
ก็ยอมเกิดผลมาก เพราะวาถาไมมีเรา ทานก็ไมสามารถทําอะไรไดเลย…ถาทานทั้งหลายดํารงอยูใน
เรา และวาจาของเราดํารงอยูในทานแลว ทานอยากไดอะไร ก็จงขอเถิดและทานจะไดรับ” (ยน.
15:5,7)
ดังนั้น ในขณะที่สังคมไทยพยายามแสวงหาคุณคาแหงธรรมะเพื่อเติมชองวางแหง
ชีวิตใหเต็ม โดยแสวงหาจากวิถีชีวิตของคริสตศาสนจักรในประเทศไทยดวยนี้ คริสตศาสนจักรจึง
จําเปนตองเริ่มภารกิจ ที่จะทําใหชีวิตในสังคมไทยสมบูรณขึ้น ดวยการเขาเปนเนื้อเดียวกับบริบท
ใหมของสังคมทุกยุคทุกสมัยในทุกระดับ ตามพระฉบับของพระเยซูคริสตเจา ผูทรงรูจักและรัก
9

ศาสนาคริสตเชื่อในพระเจาองคเดียว ที่ทรงสรางความสัมพันธกับมนุษยในแบบสามพระบุคคล ไดแก พระบิดา
พระบุตร (พระเยซูคริสตเจา) และพระจิตเจา หรือที่เรียกวา "พระตรีเอกภาพ".
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แผนดินของพระองค ทรงมีสวนรวมเปนเนื้อเดียวกับประวัติศาสตร ทรงรัก ทรงรวมทุกขรวมสุข
ทรงรวมในความหวังทั้งมวลของประชาชน ทรงรักษามรดกและขนบประเพณีของชาวยิว ผูเปน
ประชากรรวมแผนดินกับพระองคในครั้งนั้น
คริสตศาสนจักรจึงตองทวนกระแสคานิยมทางโลกดวยความสุภาพถอมตนตามจิต
ตารมณพระวรสาร ดวยการทบทวนทัศนคติ ทาที บทบาท หนาที่ วิธีการ และการเขาเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย เพื่อปฏิบัติภารกิจอันไดแกการประกาศขาวดีแหงพระอาณาจักร และ
นําสังคมไทยใหรอดพนไดอยางแทจริง
เนื่องจากคริสตศาสนจักรตองรวมชะตากรรมในบริบทสังคมไทย คริสตศาสนจักร
จึงตองทบทวน และใชวิจารณญาณในการเจริญชีวิตของตน มิใหถูกกลืนโดยคานิยมความทันสมัย
ในมิติของวิถีชีวิตทางโลก แตตองยึดมั่นในพันธสัญญาที่พระคริสตเจาประทานให และทรง
เรียกรองใหกลับใจ (มก.1:15) เพื่อนําประชากรของพระเจา มุงไปสูคุณคาแหงพระอาณาจักรของ
พระองค ซึ่งดํารงอยูเปนเนื้อเดียวกับคุณคาของวัฒนธรรมชุมชน พรอมกับการสถิตอยูของพระเจา
เสมอมา
การเปลี่ยนแปลงภายในของคริสตศาสนจักร หมายความวา สมาชิกทุกคนตองตาย
จากตนเองและเกิดใหม เพื่อจะเปนสังคมใหม โดยการเสวนาดวยชีวิตกับประชาชนชาวไทย ตาม
โครงสรางของสังคมไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประชาชนผูยากไร วัฒนธรรมที่หลากหลายใน
สังคมไทย และพี่นองตางความเชื่อ เพื่อแสดงวาพระอาณาจักรของพระเจาไดเริ่มตนแลว และจะ
บรรลุถึงความสมบูรณไดในอนาคต คริสตศาสนจักรจึงตองเสวนาดวยชีวิตกับประชาชน เพื่อการ
ปรับเปลี่ยนตนเองใหเปนเนื้อเดียวกับแตละชุมชน ซึ่งรอคอยขาวดีของพระเยซูคริสตเจา เพื่อเปน
ประจักษพยาน ในการสรางปฏิสัมพันธที่สนองตอบการเจริญชีวิตในแตละบริบท ตามภารกิจที่พระ
เยซูคริสตเจาทรงมอบหมาย
ดังนั้นบทบาทและหนาที่ของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย คือ จะตองเปนเสมือน
เมล็ดพันธุแหงพระอาณาจักรพระเจา หมายถึง การที่คริสตศาสนจักรจะตองเปนแหลงภูมิปญญา
และเปนหลักอางอิง เพื่อใหคุณคาของพระวรสารจะไดอยูในชีวิตคริสตชนและประชากรทั้งมวล
จะตองเปนเครื่องหมายที่ชัดเจน และเปนประจักษพยานที่โดดเดนแกสังคมในปจจุบัน ถึงพระ
อาณาจักรของพระเจาที่ไดเริ่มตน และกําลังมุงไปสูความสมบูรณ อันไดแกสังคมใหมในอนาคต
จะตองเปนเครื่องมือในความพยายามรวมสรางพระอาณาจักรของพระเจา ซึ่งหมายถึงองครวมทุก
มิติของชีวิตมนุษย ไดแก มนุษยกับพระเจา มนุษยกับเพื่อนมนุษย มนุษยกับสิ่งสราง และสากล
จักรวาล
สอดคลองกับ วุฒิชัย อองนาวา (2549: 144 – 149) วิเคราะหบทบาทของคริสต
ศาสนจักรตอสังคมโลกวา
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1) คริสตศาสนจักรมีอยูเ พื่อรับใชแผนการแหงความรอดพน
คริ ส ต ศ าสนจั ก รเชื่ อ ว า พระเจ า โดยทางพระเยซู ค ริ ส ตเจ า ทรงสถาปนาคริ ส ต
ศาสนจักร และประทับอยูในคริสตศาสนจักรโดยทางพระจิต เพื่อสืบตอการชวยมนุษยสูความรอด
พนที่พระเยซูคริสตเจาทรงเผยแสดงแผนการแหงความรอดพนของพระเจาแกมนุษยชาติ พระเยซู
คริสตเจาทรงตั้งคริสตศาสนจักรเพื่อเปนเครื่องมือรับใชแผนการแหงความรอดพนของพระเจา
คริสตศาสนจักร ตระหนักถึงบทบาทและภารกิจที่พระเยซูคริสตเจาทรงจัดตั้งและมอบภารกิจใน
การชวยมนุษยชาติสูชีวิตที่สมบูรณในพระเจา ดังพระดํารัสของพระเยซูคริสตเจาที่วา “เรามาในโลก
นี้ไมใชเพื่อรับการปรนนิบัติ แตเพื่อรับใชผูอื่น” (มธ 11: 28) คริสตศาสนจักรตระหนักถึงคําสอน
และวิถีชีวิตของพระเยซูคริสตเจา โดยเฉพาะภารกิจในการสืบตองานของพระเยซูคริสตเจาในการ
ประกาศขาวดีแหงความรอดพน (กีรติ บุญเจือ, 2530: 147 – 149 อางใน วุฒิชัย อองนาวา, 2549)
กลาวคือ
1.1) คริสตศาสนจักรไมใชเครื่องมือรับใชอาณาจักรของโลก แตมีไวเพื่อรับใช
อาณาจักรของพระเจา
คริสตศาสนจักรไมตองการอํานาจหรือการเปนอภิมหาอํานาจของโลก แต
คริสตศาสนจักรยืนยันอยางซื่อสัตยตอธรรมชาติของคริสตศาสนจักร ที่พระเยซูคริสตเจาทรงตั้งขึ้น
เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติทั่วโลก ภารกิจของคริสตศาสนจักรจึงเปนงานฝายจิตวิญญาณ เพื่อ
ชวยมนุษยชาติสูชีวิตที่สมบูรณในพระเจา ตามแนวทางที่พระเยซูคริสตเจาทรงเผยแสดง
1.2) คริสตศาสนจักรตองปรับตัวเพื่อรับใชแผนการแหงความรอดพน
สืบเนื่องจากคริสตศาสนจักรตระหนักถึงภารกิจที่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบ
ใหใ นแผนการแห งความรอดพ น สมาชิ กของคริสต ศาสนจักรในระดับตางๆ จึงมีก ารทบทวน
ไตรตรองตนเองเสมอ รวมถึงการพิจารณาระบบการดําเนินการของคริสตศาสนจักรอยางตอเนื่อง
เพื่อการทันยุคสมัยในสังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อคริสตศาสนจักรจะไดเปน “เครื่องมือที่ทันสมัย”
ภายใตการนําของพระจิตเจาที่ประทับในคริสตศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ ดวย
การศึกษาคนควาคุณคาที่พระเยซูคริสตเจามอบใหแกมนุษยชาติใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อคริสตศาสนจักร
จะไดดําเนินการตามภารกิจดวยรูปแบบที่ทันสมัยในการรับใชแผนการแหงความรอดพน
1.3) คริสตศาสนจักรใสใจสถานการณปจจุบันเพื่อยืนหยัดในการสงเสริมความ
เปนมนุษย
จากชีวิตของพระเยซูคริสตเจาและธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบเนื่องจากอัครสาวก
ทําใหคริสตศาสนจักรดําเนินตามรูปแบบของพวกทาน ในการอุทิศตนรับใชแผนการของพระเจาใน
รูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติความรักตอเพื่อนพี่นอง ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภูมิภาคทั่ว
โลก โดยเฉพาะเจตนารมณของพระเยซูคริสตเจาที่อยูเคียงขางคนยากจนและคนมีความทุกข คริสต
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ศาสนจักรอุทิศตนเพื่อสงเสริมใหมนุษยชาติตระหนักถึงคุณคาและความหมายชีวิตของตน รวมถึง
การสงเสริมสนับสนุนใหมนุษยไดเติบโตและกาวหนาใหสมศักดิ์ศรีในฐานะเปนบุตรของพระเจา
คริสตศาสนจักรจึงสงเสริมใหมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม ดวยการใสใจตอสถานการณของ
สังคมปจจุบัน10ที่เปนทั้งความดีงามและแนวโนมที่อาจนําสูอันตรายของชีวิตมนุษย คริสตศาสนจักรจึงพยายามหารูปแบบที่ทันสมัย เปนตนการจัดตั้งสถาบันหรือองคกรตาง ๆ ทั้งในรูปแบบของ
สถาบันการศึกษา การรักษาพยาบาล ชุมชนตางๆ เพื่อการมีสวนรวมในการพัฒนาชีวิตมนุษยใหมี
ความพรอมทั้งดานรางกายและจิตใจ เพื่อพวกเขาไดสัมผัสถึงความรักของพระเจาผานทางองคกร
หรือสถาบันตาง ๆ ของคริสตศาสนจักร
2) คริสตศาสนจักรตองสงเสริมและรวมมือกันของมนุษยชาติ เพื่อความรอดพนของ
โลกโดยตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษยเปนพื้นฐาน
พระเยซูคริสตเจาทรงตั้งคริสตศาสนจักรเพื่อการอยูรวมกับคนอื่น มิใชเพื่อแยกตัว
จากผูอื่นหรือตั้งตัวเปนศัตรูกับฝายอื่นๆ แตเนนการสมานฉันท เพื่อรวมกันสรางความยุติธรรม
สันติสุขและสันติภาพในหมูมวลมนุษยชาติทั่วโลก ในขณะเดียวกัน คริสตศาสนจักรไดประณาม
กิจการที่กอใหเกิดความแตกแยก ความกาวราว ความรุนแรง รวมถึงการกดขี่ขมเหงเพื่อนมนุษยใน
รูปแบบตาง ๆ และสงเสริมใหมนุษยชาติมีจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตที่มุงสูความจริงแทที่พระเจา
นําเสนอแกมนุษยตามรูปแบบและวิธีการตางๆ รวมถึงการกระตุนใหมีการปรับปรุงโครงสรางทาง
สังคมเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในสังคม รวมถึงการที่ประเทศที่ร่ํารวย (รวมทั้งคนที่ร่ํารวย) ตองมี
สวนในการชวยเหลือประเทศที่ยากจน (คนที่ยากจน) โดยมีพื้นฐานที่ตระหนักถึงคุณคาและศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยที่ทุกคนมีเทาเทียมกัน ในการเปนภาพลักษณของพระเจา
ซึ่ง วัชรินทร สมานจิต (2548) ที่นําแนวคิดจากเอกสาร GAUDIUM ET SPES11
(1965) สรุปไดวาคริสตศาสนจักรตระหนักอยูเสมอวา ชีวิตของคริสตศาสนจักรเปนสวนหนึ่งของ
โลก ความเชื่อจะแยกจากโลกไมได ชีวิตกับความเชื่อมิใชเปนเสนทางคูขนาน แตเปนหนึ่งเดียวกัน
บนเสนทางสูความสมบูรณของพระอาณาจักรพระเจา เปนการมองแบบองครวมที่มีสัมพันธภาพ
และปฏิสัมพันธตอกัน ซึ่งแตกอนเรามีความคิดแบบแยกสวน กาย-วิญญาณ ความเชื่อเปนเรื่องของ
ศาสนา เปนเรื่องของพิธีกรรม ชีวิตก็คือเรื่องในทางโลกหรือการทํามาหากิน ดังนั้น ในฐานะ
ผูติดตามพระเยซูคริสต ชีวิตและความเชื่อของเราตองเปนหนึ่งเดียวและอยูกับความเปนจริงของโลก
นี้แตไมเปนของโลก ตามคําอธิษฐานของพระเยซูเจาวอนขอพระบิดาเจาอยายกศิษยของพระองค

10
11

หรือที่เรียกวา “เครือ่ งหมายของกาลเวลา”

เปนหนึ่งในเอกสารสําคัญที่นําเสนอแนวคิดของสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่นําเสนอในเรื่องเกี่ยวกับคริสต
ศาสนจักรในยุคปจจุบัน.
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ออกไปจากโลก แตขอใหเขาอยูในโลก (ยน 17:14-17) ดังนั้น ความรอดพนของคริสตศาสนจักร
และเพื่อนมนุษยทั้งหลายเริ่มแลวตั้งแตในโลกนี้ มิใชรอการหลุดพนในโลกหนา
1.3.2 แนวทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย
ก. หลักการ
คริสตศาสนจักรคาทอลิก นําแนวทางจากสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 มา
เป น หลั ก ในการพั ฒ นาการดํ า เนิ น งาน ดั ง ที่ วั ช ริ น ทร สมานจิ ต (2548) วิ เ คราะห แ นวทางการ
ดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย ซึ่งดําเนินงานตามแนวทางของคริสตศาสนจักรสากล วาการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ใหความสําคัญตอ
การพิจารณาเครื่องหมายของกาลเวลา และการทํางานแบบเครือขาย ดังนี้
1) การพิจารณาเครื่องหมายของกาลเวลา
แนวทางการการดํา เนิน งานของคริส ต ศ าสนจั ก รในแต ล ะประเทศ สภา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เรียกรองใหวิเคราะห “เครื่องหมายของกาลเวลา” ไดแก สถานการณ หรือ
สภาพขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ดวยกระบวนการวินิจฉัย แยกแยะและตรึกตรองอยางลึกซึ้ง
(Social Discernment) ซึ่งกระบวนการนี้เปนงานของพระจิตเจา พระองคเปนทั้งเครื่องมือและ
เปาหมายในการแสวงหาพระประสงคของพระเจาตอสภาพการณที่เปนจริง ชวยใหคริสตศาสนจักร
ตื่ น ตั ว และรู เ ท า ทั น ต อ สถานการณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
และตระหนั ก ถึ ง พระประสงค ข องพระเจ า
ที่ทรงเชื้อเชิญหรือทาทายเราใหวางแผนงานสูการปฏิบัติเพื่อการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ทั้งใน
ชีวิตสวนตัวและในสังคมสวนรวม ซึ่งเอกสารคูมือแนะแนวทั่วไปสําหรับการสอนคริสตศาสนธรรม (General Directory for Catechesis, 1997: 32) อธิบายวา การพิจารณาเครื่องหมายของ
กาลเวลาต อ งกระทํ า ภายใตบ ริ บ ทของความเชื่อ อาศั ย ศาสตรแ ละวิท ยากรของมนุษ ย (Human
sciences) อั น เป น สิ่ ง สํ า คั ญ เสมอในการแสวงหาความหมายของสภาพการณ ป จ จุ บั น ทั้ ง นี้
กระบวนการพิ จ ารณาเครื่ อ งหมายของกาลเวลามี ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ สามขั้ น ได แ ก (วั ช ริ น ทร
สมานจิต, 2548)
1.1) การศึกษาสภาพความเปนจริงของชุมชน เปนการเรียนรูขอมูลจาก
สภาพจริงของชุมชน โดยอาศัยการศึกษาเอกสารขอมูลเชิงวิชาการหรือการเรียนรูแบบรวมชีวิตใน
ชุมชน ตอจากนั้นเปนกระบวนการรวบรวมขอมูล วิเคราะหแยกแยะขอมูลที่ไดศึกษาหรือไดเรียนรู
ดวยประสบการณตรง พรอมกับเชื่อมโยงประเด็นตางๆ เพื่อทําความเขาใจภาพรวมของสภาพความ
เปนจริงทั้งดานบวกและดานลบ
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1.2) การไตรตรองทางเทววิทยา เปนขั้นตอนของการพินิจพิเคราะห
ประสบการณที่ไดรับมาอยางลึกซึ้งโดยอาศัยแสงสวางจากพระคัมภีร คําสอนของบรรดาปตาจารย12
และคําสอนของคริสตศาสนจักรในเรื่องตางๆ เพื่อจะไดคนพบแรงบันดาลใจใหม กรอบความคิด
พื้นฐานใหม อันจะนําไปสูจุดเปลี่ยนของชีวิตและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน สามารถตอบสนอง
ตอพระประสงคของพระเจาในสถานการณนั้นๆ ไดอยางถูกตอง กอเกิดคุณประโยชนตอกลุมชนที่
เราทํางานอยูดวย
1.3) การลงมือปฏิบัติ เปนขั้นตอนสุดทายของกระบวนการ โดย
(1) กําหนดยุทธศาสตร วางแผนเชิงกลยุทธ / วางแผนปฏิบัติงาน และ
ดําเนินการตามแผนที่วางไว
(2) ติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
(3) ขยายผลการปฏิบัติในการวางแผนงานใหม
2) การสงเสริมระบบเครือขาย
การดําเนินงานคริสตศาสนจักร ควรมีทาทีแสวงหาพันธมิตร และรวมกัน
ทํางานเครือขายแบบบูรณาการ เพื่อทําใหการอภิบาลมีความหมายและมีคุณคาที่เปยมไปดวยพลังใน
ชีวิต โดย
2.1) แสวงหาเพื่อน (Co-alliance) ที่มีอุดมการณและมีจุดประสงคเดียวกัน
คือ ทํางานสงเสริมความเปนมนุษย ใหความสําคัญตอชีวิตมนุษย และเนนมนุษยเปนศูนยกลางของ
งานสงเสริมและสนับสนุน
2.2) รวมมือกัน (Collaboration) ซึ่งมิใชเฉพาะการรวมมือทํางานของ
บุคลากรระดับเดียวกัน แตตองเปนการรวมมือของผูที่มีบทบาท-หนาที่ที่ตางกันอยางประสาน
สัมพันธ และยึดแนวทางการทํางานแบบองครวม เพื่อเสริมสรางชีวิตและงานของกันและกัน
2.3) เปนหุนสวนกับคนทุกขยาก (Corporation) คือความพยายามเขาใจถึง
สภาพความเปนจริงที่คนทุกขยากกําลังเผชิญอยู ตระหนักถึงความตองการของคนเหลานี้ รวมเปน
หนึ่งเดียวและเปนปากเปนเสียงแทนพวกเขา ที่สําคัญเราตองมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของพวกเขา
และพรอมที่จะเปนเพื่อนรวมเดินทางพรอมกับพวกเขา
2.4) ร ว มกั น รับ ผิด ชอบ (Co-responsibility)
ตอ งมีสํ านึ ก ตอ การรว ม
รับผิดชอบเรื่องใดก็ตามที่เปนความเดือดรอนของผูอื่น ถึงแมวาเราไมไดรับผลกระทบใดๆ แตเรา
ตองถือวา เราตองรวมรับผิดชอบในการบรรเทาความเดือดรอนของเขาเหลานั้น เพราะพวกเขาเปน
ลูกของพระบิดาเดียวกันกับเราและเปนพี่นองของเรา

12

ปตาจารย หมายถึง บรรดาผูสอนและอธิบายความเชื่อในศาสนาคริสต ในชวงหาคริสตศตวรรษแรก.
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2.5) ความเปนหนึ่งเดียวกัน (Communion Base) เปนธรรมชาติของคริสต
ศาสนจักร ที่แสดงออกมาถึงความเชื่อในพระตรีเอกภาพผูทรงเปนพระเจาหนึ่งเดียวแตมีสามพระ
บุคคล ความเปนหนึ่งเดียวกัน (เอกภาพ) ในความหลากหลาย (ความตาง) จึงเปนชีวิตของคริสต
ศาสนจักร ทั้งในดานโครงสรางการบริหารและในการดําเนินพันธกิจ และเปนพื้นฐานของการ
ทํางานรวมกันแบบบูรณาการ (องครวม) คือ การประสานสัมพันธ เชื่อมโยงสิ่งที่แตกตางและ
หลากหลายซึ่งแตละสวนก็คงอัตลักษณเฉพาะ เขามาสูความเปนเอกภาพและมุงสูทิศทางเดียวกัน
2.6) มีเปาหมายเดียวกัน (Common Goal) คือ รักและรับใช มุงสูความ
สมบูรณครบครันในพระเยซูคริสตเจา (Completion in Christ) ซึ่งเอกสาร GAUDIUM ET SPES
(1965) ไดใหโครงสรางการทํางานใหมแกคริสตศาสนจักร เปนการสรางคริสตศาสนจักรที่อยูบน
รากฐานแหงความเปนเอกภาพ (Communion) โดยมีจุดหมายเดียวกันคือ การปฏิบัติพันธกิจแหง
ความรักและการรับใชอันเปนจิตตารมณคริสตชน เพราะฉะนั้น การแขงขัน(Competition) กับการ
มุงสูความสมบูรณในองคพระคริสตเจา (Completion) นั้นแตกตางกัน และผลที่เกิดขึ้นก็แตกตางกัน
คานิยมการแขงขันที่เกิดขึ้นในสังคม นําไปสูการแตกแยก ความโศกเศรา ความกังวล แตความ
สมบูรณนําไปสูการประสานพลังสรางสรรคของเราแตละคน การชวยเหลือเกื้อกูล ความรวมมือ
และความรับผิดชอบตอการทํางานรวมกัน สิ่งที่ไดมา คือ ความชื่นชมยินดี ความผาสุกของ
ประชาชน ซึ่งก็คือ ความสมบูรณครบครันในพระเยซูคริสตเจา (Completion in Christ)
ซึ่ง วุฒิชัย อองนาวา (2549: 146 – 149) วิเคราะหวาหลังสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 ทาทีของคริสตศาสนจักร ทําใหคริสตชนมองดูศาสนาอื่นที่ไมใชคริสตศาสนาในแงบวก
เห็นคุณคาของหลักธรรมคําสอนในแตละศาสนาโดยมีพื้นฐานบนความรักเมตตาของพระเจาที่ทรง
มีวิธีการหลากหลายในการชวยมนุษยใหรอดพน คริสตชนมีความเชื่อวาใครก็ตามที่เปนผูมีน้ําใจดี
และพยายามปฏิบัติตนตามหลักธรรมในศาสนาของตนและมุงสูความรอดตามความเชื่อของศาสนา
ของตน ภายในหัวใจของพวกเขามีพระพรของพระเจา โดยผานทางพระเยซูคริสตเจาที่สิ้นพระชนม
เพื่อมนุษยทุกคน ทรงทํางานอยูภายในจิตใจของพวกเขา พระเจาทรงมีวิธีการชวยมนุษยชาติสูความ
รอดพน แตละศาสนาตางสนองตอบการดลใจของพระเจาในรูปแบบที่ตางกัน พระเยซูคริสตเจา
ทรงเผยแสดงพระอาณาจักรของพระเจาและทรงสถาปนาคริสตศาสนจักรเพื่อการประกาศขาวดี
แหงอาณาจักรพระเจา แตคริสตศาสนจักรไมไดผูกขาดการบรรลุถึงอาณาจักรของพระเจาไวแต
เพียงผูเดียว คริสตศาสนจักรเปนเพียงผูรับมอบภารกิจจากพระเยซูคริสตเจาผานทางอัครสาวกใน
การประกาศขาวดีแหงความรอดพน13 คริสตศาสนจักรยืนยันถึงความรอดพนจากพระเจาผานทาง
13

คริสตชนตองทําหนาที่ในการประกาศขาวดีแหงความรอดพน เพราะเปนคําสั่งของพระเยซูคริสตเจา เพราะความรักที่ปรารถนาดีตอ
คนอื่น แตการที่ผูรับการประกาศขาวดีจะมีความเชื่อและเขามาเปนคริสตชนหรือไม ไมใชหนาที่ของคริสตศาสนจักร แตเปนพระพร
ของพระเจา หนาทีข่ องคริสตศาสนจักร คือ การประกาศขาวดี แมวาผูรับการประกาศขาวดีจะเขามาเปนคริสตชนหรือไมก็ตาม.
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พระเยซูคริสตเจา แตพระเจา (โดยทางพระเยซูคริสตเจา) อาจมีวิธีการอื่นๆ เพื่อชวยมนุษยชาติสู
ความรอดพนก็ได แตคริสตศาสนจักรไมทราบ เพราะคริสตศาสนจักรยืนยันเฉพาะคําสอนและหลัก
ปฏิบัติที่พระเยซูคริสตเจามอบแกคริสตศาสนจักรผานทางอัครสาวกเทานั้น สวนรูปแบบหรือ
วิธีการอื่นๆ ของการชวยใหรอดพนทางพระเยซูคริสตเจา คริสตศาสนจักรไมทราบ
ด ว ยเหตุ นี้ คริ ส ต ศ าสนจั ก รจึ ง ส ง เสริ ม สิ่ ง ที่ เ รี ย กว า “คุ ณ ค า อาณาจั ก รของ
พระเจา” ไดแก สันติภาพ ความยุติธรรม เสรีภาพ ภราดรภาพ (โรเบิรต กอสเต, 2547: 360 อางใน
วุฒิชัย อองนาวา, 2549) สงเสริมการเสวนาระหวางศาสนาตางๆ และวัฒนธรรมตางๆ เพื่อวาอาศัย
การส ง เสริ ม กั น และกั น ให มั่ น คงและเข า ใจลึ ก ซึ้ ง ยิ่ ง ขึ้ น จะช ว ยมนุ ษ ยชาติ ใ ห ก า วหน า สู พ ระ
อาณาจักรของพระเจาไดมากยิ่งขึ้น คริสตชนเชื่อวามีการทํางานของพระเยซูคริสตเจาในหัวใจ
มนุษย ในประวัติศาสตร ในวัฒนธรรมและในศาสนาตางๆ เพราะมนุษยทุกคนเปนบุตรของพระเจา
ทุกคนได รับการเชื้อเชิญสู ชีวิตที่สมบูรณในพระเจา ดังนั้น คริสตศาสนจักรจึงเห็นคุณคาและ
พิจารณาทุกสิ่งที่เปนความดีและความจริง (CCC, 1994: 843) ซึ่งอาจพบไดในศาสนาและวัฒนธรรม
ตาง ๆ ในฐานะที่มนุษยชาติไดรับการเชื้อเชิญจากพระเจาสูความรอดพน สําหรับคริสตชนถือวา
มนุษยชาติ (ที่แมจะมีภาษา วัฒนธรรม ศาสนา เชื้อชาติที่แตกตางกัน) แตทุกคนก็เปนประชาคม
เดียวกัน มีสภาวะธรรมชาติ (เกิด แก เจ็บ ตาย) เหมือนกัน มีตนกําเนิดและจุดหมายปลายทางอัน
เดียวกัน คือ พระเจาผูเปนพระบิดาและเปนความรอดของมนุษยทุกคน และความรอดนีม้ นุษยทกุ คน
ไดรับโดยผานทางพระเยซูคริสตเจา พระบุตรของพระเจาที่ทรงลงมาบังเกิดเปนมนุษย เพื่อเผย
แสดงและเปนทั้งหนทาง ความจริงและชีวิต เพื่อนํามนุษยชาติสูชีวิตที่สมบูรณในพระเจา โดยมีพระ
จิต ผูสถิตและทํางานในใจของมนุษยเปนผูดลใจใหเขาใจเกี่ยวกับความเชื่อนี้
ดังนั้น การประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ถือเปนการเปด “วิสัยทัศน”
ใหม ข องคริ ส ต ศ าสนจั ก ร โดยเฉพาะการตระหนั ก ถึ ง พระเมตตาของพระเจ า โดยทางพระเยซู
คริสตเจา ที่มีแผนการชวยมนุษยชาติสูชีวิตที่สมบูรณในพระองคในหลายวิธีการ คุณคาของความ
จริงในศาสนาตางๆ ไดรับการพิจารณาอยางเอาใจใส และดวยความเคารพในความจริงของศาสนา
นั้นๆ คริสตศาสนจักรจึงสงเสริม “การเสวนา” ในฐานะเปนการสรางความสัมพันธระหวางคริสต
ศาสนจักรกับผูนับถือศาสนาอื่นๆ การเสวนาไมไดหมายความวาจะยกเลิกการประกาศขาวดีแหง
ความรอดพนที่พระเยซูคริสตเจาทรงมอบหมายแกคริสตศาสนจักร และไมไดเปนกลอุบายเพื่อที่จะ
ลอลวงใหคนอื่นมาเปนคริสตชน แตเปนการศึกษาเรียนรู ใหความเคารพ เสริมสรางความสัมพันธ
และสงเสริมใหมีการดําเนินชีวิตตามวิถีของแตละศาสนาอยางจริงจัง โดยมีพื้นฐานบนความเคารพ
ตอความจริงของแตละศาสนา มีการจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการเสวนาระหวางศาสนาใน
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คริสตศาสนจักรสวนกลาง14 และคริสตศาสนจักรในแตละประเทศ15 เพื่อการสมานฉันทระหวางผู
นับถือศาสนาตาง ๆ จะไดเกิดขึ้นและนําศาสนามาใชเปนเครื่องมือสรางสันติภาพในโลกอยาง
แทจริง16
สอดคลองกับ วีระ ผังรักษ (2552) สรุปวา ผลจากสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
ถือเปนจุดเปลี่ยนแนวการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เรียกรองใหคริสตศาสนจักรรวมมือกัน มี
แผนงาน มีระบบ หนวยงานและโครงสรางการบริหารจัดการ และเรียกรองการมีสวนรวมของ
บุคคลากรทุกระดับมากขึ้น
ข. ระบบ โครงสรางและเขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศ
ไทย
หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 คริสตศาสนจักรไดดําเนินการ
ปฏิรูประบบการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร กําหนดใหการบริหารปกครองคริสตศาสนจักร
คาทอลิ กเปนแบบเดี ยวกั นทั่ วโลก ดังในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจั กร ค.ศ. 1983 กําหนด
แนวทาง สรุปภาพรวม ดังที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ (2007) นําเสนอไว
ดังนี้

14

สําหรับประเทศไทย ใชชื่อวา “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการเสวนาระหวางศาสนาฯ” อยูภายใตสังกัด ของคณะกรรมาธิการฝาย
ศาสนาและวัฒนธรรมสัมพันธ ในสังกัดสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย.

15

สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิกประเทศไทย มีการจัดตั้งคณะทํางานดานศาสนสัมพันธ (การเสวนาระหวางศาสนา) เพื่อสาน
สัมพันธฉันทมิตร (สมานฉันท) ระหวางพี่นองผูนับถือศาสนาอื่น ๆ (รวมถึงพี่นองคริสตชนในกลุม/นิกายอื่น ๆ ในประเทศไทยดวย)

16

ตัวอยางที่เดนชัดอยางหนึ่งคือ พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ทรงเชิญบรรดาผูนําศาสนาตาง ๆ ทั่วโลก รวมกันอธิษฐานภาวนา
เพื่อสันติภาพของโลก ที่นครรัฐวาติกัน และเมื่อพระองคเสด็จเยือนประเทศตาง ๆ พระองคจะเยี่ยมคํานับผูนําศาสนาตาง ๆ ใน
ประเทศนั้น ๆ และพระสันตะปาปา เบเนดิกซที่ 16 ไดถือปฏิบัติดวยเชนกัน
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1) คริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิกสากล (สวนกลาง)
มีแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขปได ดังนี้
พระสันตะปาปา

สมณกระทรวง

สมณกระทรวง

สมณกระทรวง

สมณกระทรวง17

สํานักเอกอัครสมณทูตวาติกนั ประจําประเทศ...

สภาประมุขแหงบาทหลวงฯ แตละประเทศ

จากแผนภูมิที่แสดงใหเห็นการบริหารงานของคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก
วามีพระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด และพระองคบริหารงานผานทางสมณกระทรวงตาง ๆ และ
ทรงสงผูแทนของพระองค (เอกอัครสมณทูตประจําประเทศหรือหลาย ๆ ประเทศ)18 และในแตละ
ประเทศจะมีการจัดตั้งสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก เพื่อการบริหารปกครองคริสต
ศาสนจักรในประเทศนั้น ๆ จะไดเปนเอกภาพ ตามแนวทางคริสตศาสนจักรสากล
2) คริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
คริ ส ตศ าสนจั ก รคาทอลิก ประเทศไทย โดยสภาประมุข แห ง บาทหลวง
โรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย นํ า แนวทางจากประมวลกฎหมายคริ ส ต ศ าสนจั ก ร และการ
พิจารณาสภาพบริบทสังคมไทยปจจุบัน จึงกําหนดแผนภูมิโครงสรางการบริหารปกครองสังเขป
ดังที่คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนสัมพันธ (2007) นําเสนอไว ดังนี้

17

ไดแกสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสูปวงชน สมณกระทรวงเผยแผความเชื่อ สมณกระทรวงดานการศึกษา เปนตน แตละ
สมณกระทรวงมีระบบงานคลายกับกระทรวงของประเทศทั่วไป โดยมีพระคารดินัลเปนเจากระทรวง (รัฐมนตรี)

18

ในประเทศที่มีคริสตชนจํานวนมาก จะมีผูแทน (สมณทูต) ประเทศละแหง ในกรณีประเทศที่มีคริสตชนจํานวนนอย ผูแทนพระ
สันตะปาปาจะดูแลหลายประเทศ (เชน ในกรณีประเทศไทย สมณทูตฯ จะดูแลทั้งประเทศไทย กัมพูชา ลาว ฯลฯ) ปจจุบัน (ค.ศ.
2009) เอกอัครสมณทูตวาติกันประจําประเทศไทย คือ พระอัครสังฆราชซัลวาตอเร เปนนักคีโอ
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สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ...
คณะกรรมการดําเนินงานสภาฯ19
สํานักงานสภาฯ

สํานักเลขาธิการ

กรรมาธิการฝาย
อภิบาลคริสตชน

คณะกรรมการฯเพื่อพิธีกรรม
คณะกรรมการฯเพื่อคริสตศาสนธรรม

สํานักงบประมาณและ
ทรัพยากรบุคคล

สํานักนโยบาย

กรรมาธิการฝายธรรมทูตและ
การศึกษาคาทอลิก

กรรมาธิการฝายสังคม

กรรมาธิการฝาย
สื่อสารสังคม

คณะกรรมการฯเพื่อการพัฒนาสังคม

คณะกรรมการฯเพื่อสื่อมวลชน

คณะกรรมการฯเพื่อการอภิบาลสังคม

คณะกรรมการฯเพื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ

คณะกรรมการฯเพื่อการธรรมทูต

คณะกรรมการฯเพื่อการศึกษา

คณะกรรมการฯเพื่อบาทหลวงและผูถวายตัว
คณะกรรมการฯเพื่อคริสตชนฆราวาส

คณะกรรมการฯเพื่อมรดกวัฒนธรรม

จากแผนภูมิทแี่ สดงใหเห็นการบริหารงานอธิบายไดดังนี้
(1) สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเปนองคกร
ทางดานการปกครองสูงสุด ซึ่งดูแลคริสตชนทั่วประเทศไทย
(2) มี ค ณะกรรมการดํ า เนิ น งานของสภาเป น ผู ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบงานต า งๆ
ทั้งหมด ในระดับประเทศ
(3) ในสํานักงานสภาฯ จะมีเลขาธิการสภาฯและรองเลขาธิการสภาฯ เปน
ผูดูแลรับผิดชอบและแบงงานออกเปน 3 ฝาย คือ
(3.1) สํานักเลขาธิการ
(3.2) สํานักนโยบาย
19

ประกอบดวย ประธานฯ รองประธานฯ เลขาธิการ และเหรัญญิก และคณะกรรมการที่ปรึกษาเทววิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา
กฎหมายคริสตศาสนจักร สมณองคกรสนับสนุนการแพรธรรมในประเทศไทย และคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายบานเมืองและ
เศรษฐกิจ.
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(3.3) สํานักงบประมาณและทรัพยากรบุคล
(4) ในสํานักนโยบายจะประกอบไปดวยกรรมมาธิการ20 4 ฝายคือ
(4.1) กรรมาธิการฝายอภิบาลคริสตชน21
(4.2) กรรมาธิการฝายธรรมทูตและการศึกษาคาทอลิก22
(4.3) กรรมาธิการฝายสังคม23
(4.4) กรรมาธิการฝายสื่อสารสังคม24
ซึ่ง ประยูร นามวงศ (2552) เสนอวา ผลการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2
ส ง ผลให คริ สต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ในประเทศไทยมี ค วามมั่น คง มี ก ารพั ฒ นาตา งๆ มี ระบบ มี
โครงสราง คณะกรรมการตางๆ เรียกรองใหทุกภาคสวนในคริสตศาสนจักรมีสวนรวมตามบทบาท
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานขององคกร หนวยงานภาคสวนตาง
ของคริสตศาสนจักร เพื่อการรับใชและประกาศอาณาจักรของพระเจาในสังคมไทยอยางแทจริง
1.4 ทิศทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย
สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก แหงประเทศไทย (2000: 19 – 21) กําหนด
แนวทางการดําเนินงานของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยวา เมื่อไดไตรตรองถึงแผนการ
สรางของพระเจา และภารกิจการไถกูมนุษยชาติของพระเยซูคริสตเจา ไดเขาใจถึงความหมายของ
สัญญาณแหงกาลเวลา และความเปนจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยดังที่นําเสนอขางตน ทําใหคริสต
ศาสนจักรตระหนักถึงปญหามากมายที่เกิดขึ้นกับมนุษย และความจําเปนเรงดวน ที่จะตองมุงมั่น
สานตอแผนการสรางโลกและสากลจักรวาล อีกทั้งมีสวนรวมในแผนการไถกูของพระเยซูคริสตเจา
พระเจาและพระอาจารย
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ในแตละกรรมาธิการ จะมีมุขนายกเปนประธานและคณะกรรมาธิการของแตละฝายก็จะแตงตั้งคณะกรรมการที่ทํางานหรือปฏิบัติ
หนาที่ในตามพรรณนางานของฝายนั้นๆ ใหชัดเจนและครอบคลุมงานทั้งหมดที่ฝายตองรับผิดชอบ ในแตละประเทศอาจมี
รายละเอียดปลีกยอยตางกันเล็กนอย ขึ้นกับสภาพของแตละประเทศ
21

สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทย ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม คณะกรรมการฯ เพื่อ
คริสตศาสนธรรม คณะกรรมการฯ เพื่อบาทหลวงและผูถวายตัว และคณะกรรมการฯ เพื่อคริสตชนฆราวาส
22

สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต คณะกรรมการฯ เพื่อ
การศึกษา คณะกรรมการฯ เพื่อมรดกวัฒนธรรม
23

สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม และคณะกรรมการฯ
เพื่อการอภิบาลสังคม
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สําหรับคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ประกอบดวย คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อสี่อมวลชน และคณะกรรมการฯ เพื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ดวยเหตุนี้ อาศัยแสงสวาง พละกําลัง และความหวังที่ไดรับจากพระจิตเจา คริสต
ศาสนจักรในประเทศไทย จึงกําหนดทิศทางงานอภิบาลเพื่อการทํางานรวมกันอยางจริงจังโดย
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ หลักการ และนโยบายปฏิบัติ ดังตอไปนี้ (สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 19 – 21)
1.4.1 วิสัยทัศน
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย กําหนดทิศทางเพื่อการทํางานรวมกันอยาง
จริงจัง โดยกําหนดวิสัยทัศนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทยวา “ประชากรของพระเจา
รวมเปนหนึ่งเดียวในความรัก แสวงหา ติดตามและประกาศพระเยซูคริสตเจา”
1.4.2 พันธกิจ
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย กําหนดทิศทางเพื่อการทํางานรวมกันอยาง
จริงจัง โดยกําหนดพันธกิจของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย ดังนี้ “คริสตศาสนจักรใน
ประเทศไทย มุงอุทิศตนฟนฟูชีวิตใหสนิทกับพระคริสตเจา โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ25์
เปนหนึ่งเดียว รวมมือและแบงปนซึ่งกันและกัน แสวงหาคุณคาพระอาณาจักรในบริบทสังคม
เสวนาฉันมิตรกับผูมีความเชื่ออื่น ประกาศพระเยซูคริสตเจาและเปนประจักษพยาน ดวยการดําเนิน
ชีวิตเรียบงาย รักและรับใชปวงชน โดยเนนผูยากไร”
1.4.3 หลักการ
1) คริสตศาสนจักรมุงมั่นสงเสริมความเปนมนุษย ผูมีภาพลักษณของ
พระเจาและไดรับการไถกู โดยเนนการสรางเสริมสถาบันครอบครัวและชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง
ใหความสําคัญกับฆราวาส ในการชวยเหลือเกื้อกูลกันอยางแทจริง ดําเนินชีวิตดวยคุณคาที่ดีงาม
และดวยกระแสคานิยมทางวัฒนธรรมที่นําไปสูความรัก ตามจิตตารมณของพระเยซูคริสตเจา เพื่อ
รวมสรางพระอาณาจักรของพระเจาในโลกนี้
25

คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก (ซึ่ง
ไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึง
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
ใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับ
พระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และ
พิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.
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2) การดําเนินชีวิตของคริสตศาสนจักร จะตองสอดคลองสัมพันธกับ
การแพรธรรมและการอภิบาลอยางมีดุลยภาพ ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอยางผสมกลมกลืนกัน ทั้งฝาย
จิตวิญญาณและฝายโลก ทั้งดานคุณคา ศาสนา ศีลธรรม สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม การเมือง
สิทธิมนุษยชน และสัมพันธกับคนทุกกลุม ทุกศาสนาและทุกเพศทุกวัย โดยใหความสําคัญตอคน
ยากไร ทั้งนี้โดยเนนบทบาทฆราวาสเปนพิเศษ
3) คริสตศาสนจักรในประเทศไทยจะเรงสงเสริมและสนับสนุนการมี
สวนรวมของทุกคนอยางแทจริง ดวยความเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันระหวางมุขนายก บาทหลวง
นักบวช และฆราวาส อีกทั้งจะรวมมือกับพี่นองตางนิกาย ศาสนาและความเชื่ออื่น รวมทั้งผูม นี า้ํ ใจดี
ทั้งมวล บนพื้นฐานของการใหเกียรติซึ่งกันและกัน ดวยความจริงใจ และดวยความเสมอภาค โดย
อาศัยการเสวนาดวยชีวิตกับทุกฝาย
คริสตศาสนจักรถือวา หลักการทั้งสามขอขางตนเปนหัวใจการทํางาน
ของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะในยุคสมัยนี้ และจะเรงนําหลักการทั้งสามไปปฏิบัติอยางสอดคลอง
ตอเนื่องกัน โดยใหความสําคัญเรงดวนตอนโยบายปฏิบัติเปนพิเศษ ดังรายละเอียดที่จะนําเสนอ
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 ผูอพยพยายถิ่นฐาน ผูถูกจองจํา เกษตรกร กลุม
ชาติพันธุ เปนตน
3) จัดใหมีการศึกษาและไตรตรองคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักรอยางจริงจังตอเนื่องในทุกระดับ พัฒนากระบวนการการเรียนรูสําหรับบาทหลวง นักบวชและ
ฆราวาส เพื่อใหการอภิบาลสอดคลองกับสภาพสังคม สงเสริมและพัฒนาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ตามภาพลักษณของพระเจา
4)
จั ด ให มี ก ารศึ ก ษาไตร ต รองคุ ณ ค า ทางศาสนา วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่นและของชาติ โดยอาศัยกระบวนการเสวนาดวย
ชีวิต ซึ่งเปนการประสานสัมพันธแบบองครวม เพื่อเปนการนําขาวดีเขาสูวัฒนธรรมไทยและให
คริสตศาสนจักรในประเทศไทยเขาใจ ยอมรับคุณคาที่ดีงามและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
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5) สงเสริมและสนับสนุนใหครอบครัวคริสตชนเปน “คริสตศาสนจักร
ระดับบาน” ที่เชิดชูและปกปองคุณคาชีวิตอยางจริงจัง รื้อฟนคุณคาที่ดีงามของครอบครัวไทย และ
สนับสนุนใหแตละครอบครัวรวมกันเปนชุมชนคริสตชน โดยอาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ อีก
ทั้งเสริมสรางชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็ง
6) ดําเนินการใหสถานศึกษาเปนสนามแพรธรรมมากขึ้น โดยใหการ
อบรมและฟนฟูชีวิตนักเรียน เยาวชน และบุคคลที่เกี่ยวของ ในการดําเนินชีวิตตามจิตตารมณของ
พระคริสตเจา เพื่อใหการศึกษาเปนกระบวนการที่สงเสริมศักดิ์ศรีมนุษย สรางคุณธรรม จริยธรรม
และสันติในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย ใหโอกาสแกนักเรียนคาทอลิกและผูยากไร เนนการมี
สวนรวมระหวาง บาน วัด สถานศึกษาและชุมชน เพื่อใหทุกสถาบันและองคกรไดเปนสนาม
ประกาศขาวดีแหงความรอดพนอยางแทจริง
7) มุงสรางและเปดโอกาสใหฆราวาสทั่วไป โดยเฉพาะสตรีและ
เยาวชน ไดแสดงบทบาทของตนในพันธกิจของคริสตศาสนจักรตามวุฒิภาวะโดยมีสวนรวมทุก
ขั้นตอนในงานของคริสตศาสนจักรทุกระดับ อยางเปนจริงเปนจังและเสมอภาค
8) สงเสริมการเสวนาระหวางศาสนาในทุกระดับ เพื่อใหเกิดการเรียนรู
ซึ่งกันและกัน เคารพ ใหเกียรติ และรวมมือกันสรางสรรคสังคมที่มีความยุติธรรม สันติสุข และ
ความเปนพี่นองกัน
9) เรงฟนฟูจิตตารมณการเปนธรรมทูต สงเสริม และสนับสนุนให
บุคลากรของคริสตศาสนจักร รวมสรางสรรค และเผยแพรคุณคาพระอาณาจักรของพระเจา
ประกาศขาวดีแหงความรอดและประกาศพระเยซูคริสตเจาแกประชาชนกลุมตางๆ ในสังคมไทย
10) สนับสนุนการผลิตและใชสื่อตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพในงานของทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในงานประกาศขาวดี การสงเสริมคุณคาชีวิตและศักดิ์ศรีมนุษย อีกทั้งเสริมสรางเครือขายคริสต
ศาสนจักรในทุกระดับ แบงปนและแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน ขอมูลขาวสาร และความ
เคลื่อนไหวตางๆ
10) เรงสรรหาและพัฒนาบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบและตอเนื่อง
พรอมทั้งจัดสวัสดิการใหอยางเหมาะสมและยุติธรรม อีกทั้งกระตุนใหสถาบันคริสตศาสนจักรใน
ทุกระดับ มีสวนรวมแบงปนทรัพยากรบุคคล วัตถุปจจัยและงบประมาณ ในการดําเนินงานของ
คริสตศาสนจักร
11) กําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานที่ชัดเจน เพื่อนําทิศทาง
งานอภิบาลนี้ไปดําเนินการอยางจริงจังและเกิดผล รวมทั้งจัดใหมีการประสานงาน รวมมือ ติดตาม
และประเมินผลอยางเปนระบบและตอเนื่อง
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นโยบายปฏิบัติ ดังกลาวขางตนนี้ ถือเปนความสําคัญเรงดวนของคริสต
ศาสนจักร ที่จะตองนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยมี วิสัยทัศน – พันธกิจและหลักการ
เปนหัวใจในการทํางาน และสอดคลองกับ แผนกิจกรรม ที่แตละฝายตามโครงสรางการบริหาร
จัดการ (การดําเนินงาน) ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทยไดกําหนดไว

ตอนที่ 2 การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมในฐานะที่ เ ป น สถาบั น การศึ ก ษา
เฉพาะทาง
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑมาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี และแนวทางจากสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ การเปนสถาบัน
อบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักร ดังนั้น ในเรื่องสาระสําคัญของการบริหาร
จัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักรเปนแนวทางการจัดการบริหาร
จัดการ และการจัดการเรียนการสอน ดังที่คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ได นํ า เสนอว า “วิ ท ยาลั ย แสงธรรมเป น
สถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตาง
กับสถาบันอุดมศึกษาของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชที่สามารถบริหาร
องคการและเผยแผศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษา
ทางคริสตศาสนา ภายใตการควบคุมดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย (สภาพระสังฆราช)” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19)
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังที่คณะ
ผู ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซึ่งความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติที่เปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการ
ชี้นําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณราลัย” (Seminary) ดังที่ ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา ชางขวัญยืน,
สั ม ภาษณ ) กล า วคื อ เป น สถาบั น อบรมศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มนั ก ศึ ก ษาสู ก ารเป น บาทหลวง ดั ง นั้ น
หลักการพื้นฐานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
และเจตนารมณ ข องคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก ประเทศไทย (สภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
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โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย) ซึ่งมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และ
ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร26
นอกจากนั้ น ในฐานะที่ ส ภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนิน
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่วา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา
(1) การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ประเทศไทย และ
(2) การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
2.1 แนวทางการจัดการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
คริสตศาสนจักรคาทอลิกใหความสําคัญตอการศึกษาอบรมเพื่อเตรียมบุคลากรสูการ
เปนศาสนบริกรอยางตอเนื่อง มีการจัดระบบและสถาบันการศึกษาอบรมสูการเปนศาสนบริกร
อยางจริงจัง มีทั้งแนวทางที่เปนสากล ภายใตหนวยงานที่รับผิดชอบ และแนวทางการประยุกตให
เขากับชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงคาทอลิก ซึ่งถือเปน
ศาสนบริกรสําคัญในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในภารกิจการปกครองดูแลชุมชน การประกอบ
พิธีกรรมและการประกาศเผยแผคําสอน
เนื่ อ งจากวิ ท ยาลั ย แสงธรรม เป น สถาบั น เตรี ย มบุ ค ลากร (นั ก ศึ ก ษา) สู ก ารเป น
ศาสนบริ ก รของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร ดั ง นั้ น จึ ง ต อ งนํ า แนวทาง/นโยบายจากคริ ส ต ศ าสนจั ก ร
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 ในฐานะที่
วิทยาลัยแสงธรรม จัดตั้งโดยสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปน
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รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก
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สถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนศาสนบริกรในคริสตศาสนจักร ประเทศไทย ดังนั้น จึงตองนํา
แนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยที่มอบนโยบาย
แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ
ในเอกสารสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 (Presbyterotum Ordinem, 1966: 13-15) ซึ่ง
ขยายความในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (1983 มาตรา 248 – 261) สรุปความไดวาคริสต
ศาสนจักรใหแนวทางการจัดการเรียนการสอนสําหรับผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก วาตองมีเปาหมายเพื่อความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําทางศาสนาเปนตน
วาหนาที่เกี่ยวกับการบําเพ็ญศาสนกิจ (Sanctifying) การสอนศาสนา (Religious Teaching) และการ
ปกครองดูแลชุมชน (Community Ruling) โดยมีพื้นฐานบนการมีความรูและความสัมพันธที่ลึกซึ้ง
กับพระเจาและเพื่อนมนุษย ในบริบทวัฒนธรรม การประสานความรูเปนบูรณาการและสามารถ
อธิบายความเชื่อและคําสอนในคริสตศาสนาไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้นยังกําหนดวาวิธีสอนทั้งหมดจะตองมุงกระตุนใหผูเรียนรักความจริงชอบ
แสวงหา พิจารณา พิสูจนอยางเขมงวด (Presbyterotum Ordinem, 1966: 15) และตองสอนใหให
สามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการคนควาที่เหมาะสมดวยตนเอง ตามหลักวิชาการ ดังนั้นใหมี
การฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนําของอาจารย เพื่อใหไดเรียนรูที่จะศึกษาดวยความพยายามของ
ตนเอง (Canon Law, 1983 มาตรา 254)
2.1.1 การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรในประเทศไทย
ไชโย กิจสกุล (2549: 13 – 15) สรุปหลักการ ระบบและมิติการศึกษาอบรม ที่
ดําเนินตามแนวทางของคริสตศาสนจักร โดยประยุกตแนวคิดจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน
ครั้งที่ 2 รวมทั้งเอกสารทางการของคริสตศาสนจักรที่สืบเนื่อง จึงสรุปหลักการ ระบบและมิติ
การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ดังนี้
ก. หลักการ
1) พระเยซูคริสตเจา (สงฆสูงสุดและนายชุมพาบาลที่ดี)
หลักการสําคัญของงานดานการศึกษาอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของ
คริสตศาสนจักร คือ “พระเยซูคริสตเจา” การศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรดังกลาว ตองมี
พระคัมภีรในคริสตศาสนาเปนศูนยกลางและเขามาเกี่ยวของโดยตรง เปนตนพระวรสาร ซึ่งเปน
พระวาจาของพระเจา เปนการเผยแสดงพระคริสตเจาและพระประสงคของพระองคใหเราทราบ
จําเปนและสําคัญยิ่งยวดที่จะตองสรางความสัมพันธสวนตัวกับพระองค และถายทอดประสบการณ
ความชื่อศรัทธาในพระองคลงสูชีวิตของผูรับการอบรมในชีวิตจริงแตละวัน ผูใหการอบรมจะตอง
ชวยใหผูรับการอบรมมีประสบการณพระเจาในชีวิต โดยการสัมผัสธรรมล้ําลึกปสกาของพระองค
นั่นคือยอมรับ “ความตาย” พรอมกับพระคริสตเจาในปญหาความยากลําบากตางๆในชีวิตประจําวัน
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ซึ่งเปนความหมายของ “ความรัก” ตอพระเจา ตอคริสตศาสนจักรของพระองค และตอพระเจาใน
เพื่อนพี่นอง และจะไดสัมผัส “การกลับคืนชีพ” พรอมกับพระองคในเหตุการณเหลานั้น โดยการ
เห็นคุณคาและความหมายใหมของชีวิต นี่คือการเติบโตในชีวิตแหงความเชื่อศรัทธาในฐานะ
คริสตชนและในวิถีชีวิตของการการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
2) คริสตศาสนจักร
นอกจากจะรูจักพระคริสตเจาที่เปนหลักการสําคัญของงานศึกษาอบรมผู
เตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ทางชีวิตแหงความเชื่อศรัทธาสวนบุคคลแลว ยังรูจัก
พระองคไดอีก โดยทางคําสอนของคริสตศาสนจักร เปนตนแนวทางจากเอกสารของสภาสังคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 โดยเฉพาะ “Optatam Totius” (1966) ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมนําแนวคิดและคําสอน
จากเอกสารดังกลาว มาสรุปเปนแนวทางการอบรมวา วิทยาลัยแสงธรรมจะใหการอบรมนักศึกษา
โดยจะพยายามใหผูรับการอบรมสัมผัสธรรมล้ําลึกปสกา ในสภาพชีวิตประจําวัน ใหผูรับการศึกษา
อบรมคนพบความหมายของชีวิตในมิติทาง ความเชื่อศรัทธาของตน และโดยอาศัยชีวิตกลุมใน
การเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจา การเขารวมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เพื่อใหผูรับการอบรมฝกการ
เปดมิติชีวิตไปสูการเปนพยาน และการประกาศองคพระคริสตในทามกลางสังคมปจจุบัน”
ข. ระบบการอบรม
มีระบบการอบรม 3 แบบ เปนแนวทางในการใหการศึกษาอบรมแกผูเตรียม
ตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร เพื่อพัฒนาชีวิตผูรับการอบรมใหบรรลุเปาหมายของการ
เปน “ผูอภิบาลที่ดี” ระบบการอบรมทั้ง 3 แบบ ไดแก
1) การหลอเลี้ยง (Animation)
เปนบทบาทหนาที่สําคัญยิ่งของผูใหการอบรม (Formator) หรือคณาจารย
ในสถาบัน ในการอุทิศตนอยางเต็มที่เพื่อการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร ใหเวลากับพวกเขา
โดยการใชชีวิตและรวมกิจกรรมในมิติตางๆ เพื่อปลูกฝงและเสริมสรางคุณคาชีวิตศาสนบริกรใหแก
ผูรับการอบรม รวมในการไตรตรอง และกาวเดินตลอดกระบวนการฝกอบรมอยางสม่ําเสมอ
ทาทีของผูใหการอบรมหรือคณาจารยประจําสถาบันในความสัมพันธกับ
ผูรับการบอบรมตองเปนแบบ พอ แม พี่ และเพื่อน เพื่อกอใหเกิดความวางใจ การเปดใจยอมรับ
คุณคาตางๆที่นําเสนอเพื่อการพัฒนาชีวิต การเปนแบบอยางหรือการเปนประจักษพยานชีวิตเปนสิ่ง
สําคัญยิ่งยวด การเดินเคียงขางไปดวยกัน (Accompaniment) การแนะนําชวยเหลือดวยวิธีการเสวนา
(Dialogue) การพบแต ล ะบุ ค คลเป น การส ว นตั ว (Colloquium) และการให ก ารอบรมแบบรวม
(Conference) อาศัยการประชุม สัมมนา และการเรียนการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการ
ดําเนินชีวิตผูอภิบาล
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2) โครงการอบรมสวนตัว (Personal Program of Formation)
บทบาทของนักศึกษาหรือผูรับการอบรมแตละคน นอกจากจะรับเนื้อหาจาก
การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตร และการอบรม สัมมนาเพิ่มเติม หรือการหลอเลี้ยงตางๆ แลว
นักศึกษาตองมีสวนสําคัญในการหลอหลอมตนเอง ในการบูรณาการเนื้อหาความรูและการหลอ
เลี้ยงตางๆ เขากับการดําเนินชีวิต นักศึกษา หรือผูรับการอบรมจะตองเปนฝายกระทําหรือวางแผน
ดําเนินชีวิตในการพัฒนาตนเอง ใหเปนศาสนบริกรซึ่งเปนผูอภิบาลที่ดีอยางมีบูรณาการทั้งทางดาน
ชีวิตจิต อารมณ สติปญญา สังคม และการเผยแผธรรม ดวยการอุทิศตนและเจริญชีวิตตามคุณคา
พระวรสาร ผูรับการอบรมจึงมิใชเพียงแตรับอยางเดียว (Passive) แตเขาจะตองเติบโตเปนผูใหญ
และสามารถรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองไปสูเปาหมายดวยความกระตือรือรน จริงจัง ดังนั้น
เพื่อใหระบบการอบรมบังเกิดผลอยางเต็มที่ วิทยาลัยแสงธรรมจึงจําเปนตองสนับสนุนใหผูรับการ
อบรมแต ล ะคนวางโครงการอบรมตนเอง (PPF) และนํ า โครงการนั้ น ไปปรึก ษาขอคํ า แนะนํ า
สนั บสนุน และเปนการค้ําประกันจากผูใ หการอบรมหรืออาจารยประจําสถาบัน และผูใ หก าร
ปรึกษาของแตละคน เพื่อเขาจะสามารถกาวเดินไปอยางมั่นใจและถูกตองตอไป ทั้งนี้เพื่อเปนการ
ปลุกจิตสํานึกความรับผิดชอบของผูรับการอบรมแตละคน ในการพัฒนาตนเองอยางเปนรูปธรรม
และเปนการอบรม “แบบผูใหญ” ที่เหมาะสมกับวัย
3) ชีวิตกลุม (Community)
การศึกษาอบรมโดยอาศัยกลุม หมายถึงการที่ผูรับการอบรมเจริญชีวิต และ
กาวเดินไปดวยกันในความสัมพันธแบบชุมชนคริสตชน (Communion) สมาชิกแตละคนของกลุม
หรือชมรมตางๆ ที่ตนสังกัดและรวมรับผิดชอบในกิจกรรมของสถาบัน มีบทบาทในการชวยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันใหกาวหนา เติบโตในวิถีชีวิตสูการเปนศาสนบริกรดวยจิตตารมยความรักแบบ
พระวรสาร โดย
(1) ความสํ า นึ ก ร ว มในความรั บ ผิ ด ชอบของทุ ก คนต อ กั น และกั น เพื่ อ
เปาหมายชีวิตผูอภิบาล
(2) การอุทิศตนเพื่อชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ในการกาวเดินไปสู
เปาหมาย คือชีวิตผูอภิบาล
ค. มิติดานการศึกษาอบรม (Dimension of Formation)
จากแนวทางของคริสตศาสนจักร สงผลใหวิทยาลัยแสงธรรม แบงการศึกษา
อบรมเปนสี่มิติ ซึ่งมีลักษณะเปนเอกภาพและเปนบูรณาการสูชีวิตนักศึกษาหรือผูรับการอบรม
ไดแก
1) การอบรมด า นความเปน มนุ ษ ย (Human
Formation): พื้น ฐานชีวิ ต
ศาสนบริกร
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มิติดานความเปนมนุษย เปนพื้นฐานของการอบรมดานอื่นๆ บาทหลวง
ไดรับการเรียกมาใหเปนภาพลักษณที่มีชีวิต (Living Image) ของพระเยซูคริสต สงฆและผูอภิบาล
ดังนั้น ศาสนบริกรตองสะทอนถึงคุณสมบัติ ความดีงาม ความสมบูรณขององคพระคริสต
การอบรมจึงตองชวยพัฒนาผูรับการอบรมใหเปนบุคคลที่มีวุฒิภาวะ จิตใจดี
งาม เอื้ อ อาทร เข า ใจผู อื่ น มี คุ ณ ธรรมขั้ น พื้ น ฐานต า งๆ เช น ความจริ ง ใจ ความซื่ อ สั ต ย ความ
รับผิ ดชอบ ความเสี ยสละ ความยุ ติธรรม ความรอบคอบ ความอดทนอดกลั้น วุฒิภ าวะในด าน
ความสัมพันธกับผูอื่น เรื่องเพศและความรัก (Affective Maturity) การรูจักประมาณตน ฯลฯ
2) การอบรมดานจิตภาวะ (Spiritual Formation) : หัวใจของชีวิตศาสนบริกร
มิติดานจิตภาวะ ถือเปนหัวใจของการศึกษาอบรม เนื่องจากผูรับการอบรม
ไดรับการเรียกมาใหพยายามเจริญชีวิตตามแบบอยางองคพระเยซูคริสต (Configuration to Christ)
จึงจําเปนที่ผูรับการอบรมแตละคน ตองมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งและมีประสบการณตรงกับผูที่
เขาติดตาม คือ พระเยซูคริสต
การอบรมดานจิ ตภาวะ เปนการช ว ยใหผูรับการอบรมมีความสัมพั น ธที่
ลึกซึ้งกับองคพระเยซูคริสต ผูทรงเปนนายชุมพาบาลที่ดี และชวยผูรับการอบรมใหมอบชีวิตของตน
ภายใตการนําของพระจิตเจา ดวยทาทีของบุตรตอพระบิดาเจา และมีความผูกพันอยางไววางใจใน
คริสตศาสนจักร (Pastores dabo vobis, 1992: 45)
อบรมใหเติบโตในการดําเนินชีวิตตามแบบอยางขององคพระคริสตในความ
ศักดิ์สิทธิ์ เติบโตในความรักของผูอภิบาลที่บริการและรับใชผูอื่น
อบรมใหเ จริ ญ ชีวิ ต ตามคํา แนะนํา พระวรสาร กล า วคื อ การถื อ โสดเพื่ อ
อาณาจักรพระเจา ความยากจนและความนอบนอมเชื่อฟง เปนชีวิตแหงความรักและอุทิศตนอยาง
สมบูรณ เพื่อรับใชพระเจาและเพื่อนมนุษย อบรมใหเติบโตดานชีวิตภาวนา
3) การอบรมด านสติป ญญา (Intellectual
Formation): เครื่อ งมือสูชีวิ ต
ศาสนบริกร
มิติการอบรมดานสติปญญา (การศึกษา) เปนเครื่องมือชวยใหการปฏิบัติ
หนาที่ไดบังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคของชีวิต คือการอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการ
ชวยใหรอดพนขององคพระเยซูคริสต
การศึกษาในแขนงวิชาตางๆ ที่ครอบคลุมเกี่ยวของกับชีวิตการเตรียมตัวเปน
ผูอภิบาล โดยเฉพาะการศึกษาดานปรัชญา และเทววิทยา ตามระบบและหลักสูตรการเรียนการสอน
ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่รับผิดชอบการศึกษาอบรมดานสติปญญา อันเปนเครื่องมือเพื่อพัฒนา
ผูรับการอบรมสูชีวิตผูอภิบาลที่มีคุณภาพ
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4) การอบรมดานการอภิบาลและเผยแผธรรม (Pastoral Formation): การ
อภิบาลและเผยแผธรรม เปนเปาหมายของชีวิตศาสนบริกร
งานอภิบาลและการเผยแผธรรมเปนเปาหมายของการศึกษาอบรมของผู
เตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร การอบรมทุกดานตองมุงชวยใหผูรับการอบรมเปนผู
อภิบาลและผูประกาศที่ดีตามแบบอยางองคพระคริสต มีความชิดสนิทสัมพันธในความรักกับองค
พระคริสตนายชุมพาบาลที่ดี มีความรอนรนและอุทิศตนเสมอในการรับใชพระเจาและเพื่อนพี่นอง
2.1.2 ทิศทางการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย
สภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย (2000) ให
แนวทางการศึกษาอบรมเบื้องตนสําหรับผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในประเทศไทย ดังนี้
1) กําหนดทิศทางและวางแผนงานอภิบาลผูเตรียมเปนศาสนบริกรอยางชัดเจน
เปนระบบและอยางเรงดวน การปรับปรุงเอกสารและหลักสูตรการอบรมอยางเปนระบบและการ
จัดเตรียมผูใหการอบรมอยางชัดเจน กลาวคือ (2000: 30)
1.1) ใหดําเนินการในรูปแบบคณะกรรมการที่บุคลากรของคริสตศาสนจักร
มีสวนรวม มีการประชุมเพื่อวางแผน ดําเนินงานและติดตามประเมินผล รวมทั้งการประชาสัมพันธ
เพื่อความเขาใจและตระหนักถึงคุณคาของชีวิตการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร
1.2) ปรับปรุงเอกสารและหลักสูตรการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกร
ทั้ ง ระบบ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการด า นการอภิ บ าลของคริ ส ตศาสนจั ก ร โดยจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการจัด ทําและปรั บปรุง เอกสารการฝ ก อบรมผูเ ตรี ย มตั ว เป นศาสนบริ ก ร และจั ด ทํ า
หลั ก สู ต รและคู มื อ การศึ ก ษาอบรมผู เ ตรี ย มตั ว เป น ศาสนบริ ก รทุ ก ระดั บ ให ส อดคล อ งกั บ การ
อภิบาลคริสตชนคาทอลิกในทศวรรษตอไป
1.3) สรรหาและเตรียมผูใหการอบผูเตรียมเปนศาสนบริกรลวงหนาอยาง
เหมาะสม ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยการทําขอตกลงรวมกันระหวางสังฆมณฑลตางๆ
รวมทั้งการปลุกจิตสํานึกถึงความสําคัญของผูใหการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร
2) เนนการพัฒนาจิตภาวะ ปลูกฝง สงเสริมและหลอเลี้ยงการพัฒนาจิตภาวะ
ของผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกร โดยเนนการลงไปสัมผัสชุมชน เพื่อเนนการพัฒนา “ใจ” ควบคูกับ
การพัฒนาความรูเชิงเหตุผล โดย (2000: 48)
2.1) สนับสนุนกระบวนการศึกษาสัมผัสและรวมชีวิต เพื่อปรับเปลี่ยนทาที
และทัศนคติตอชีวิตศาสนบริกร
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2.2) สงเสริมกระบวนการศึกษาสังคมดวยจิตวิเคราะห เพื่อเรียนรูสัญญาณ
แหงกาลเวลา
2.3) ใหศึกษาคําสอนดานสังคมของคริสตศาสนจักรอยางจริงจัง
ซึ่ง ยอด พิมพิสาร (2000) ขยายความเพิ่มเติมดวยการวิเคราะหเอกสารคริสต
ศาสนจักรในเอเชีย (Ecclesia in Asia, 1999) สรุปวาการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนศาสนบริกรของ
คริสตศาสนจักร ใหเนนการศึกษาอบรมดานชีวิตใหมากขึ้นโดยมีนักจิตวิทยาที่ใหคําแนะนําแกผู
เตรียมเปนศาสนบริกรมากยิ่งขึ้น
2.2 แนวทางการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
ตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการจัดตั้ง
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเปนการ
ดําเนินการตามสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ ที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
(ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ ว า “สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษามี ห น า ที่ เ สนอนโยบาย
แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทาง
วิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยสถานศึกษาแตละแหง และกฎหมายที่
เกี่ยวของ” (2545: 34 วรรค 3)
2.2.1 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565
เพื่ อ กํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งานของการจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป พ.ศ. 2551 –
2565 โดยมีหลักการ สาระและแนวปฏิบัติ ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)
ก. หลักการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแผนอุดมศึกษาระยะยาว
15 ป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 – 2565 โดยมีสาระและกรอบแผนตั้งอยูบนพื้นฐานแนวคิดวา
“การศึกษาเปนหัวใจหลักของการพัฒนาประเทศ” และมุงเนนใหเกิด “เอกภาพดานนโยบาย แต
หลากหลายในการปฏิบัติ” มีการทํางานในเชิงรุกไปขางหนาภายใตการวิเคราะหสภาพแวดลอมและ
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ความตองการใหมเพื่อใหอุดมศึกษาเอื้อตอการพัฒนาทั้งปวง รวมทั้งเนนความตอเนื่องจากแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 1(พ.ศ. 2533 – 2547) ไดแก (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550)
1)
การสร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ หรื อ การเป น
มหาวิทยาลัยอิสระ/ในกํากับของรัฐ (Public Autonomous University)
2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐโดยการขยาย
สาขาวิชาที่เปนที่ตองการของสังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัยและ
การใหบริการทางวิชาการ
3) สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนา
ระบบอุดมศึกษาดวย
4) ลดความซ้ําซอนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิใหเกินความจําเปนหรือเกิน
ความตองการของสังคม ยกเวนสาขาวิชาที่ขาดแคลน
ข. สาระสําคัญ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) นี้
หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถาบันคลังสมอง
ของชาติ ไดออกแบบโดยคํานึงถึงมิติบูรณาการและองครวมของการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกําหนด
ทิศทางยุทธศาสตร (Strategic Direction) โดยมีสาระสําคัญสองสวน คือ สวนแรกเปนการวิเคราะห
ภาพฉายและนัยยะสําคัญที่เปนปจจัยแวดลอมรุมเรา สงผลกระทบตอมนุษย โลก ประเทศไทย
จนถึ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ซึ่ ง ประกอบด ว ย ความเปลี่ ย นแปลงด า นประชากร พลั ง งานและ
สิ่งแวดลอม การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง
การกระจายอํานาจการปกครอง โดยพิจารณาถึง เยาวชนไทย ผูเปนนักศึกษาไทยและบัณฑิตใน
อนาคต ดวยการจัดการศึกษาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสวนที่สอง เปนการพิจารณาถึงปจจัย
ภายในระบบอุดมศึกษาซึ่งประกอบดวย รอยตอกับการศึกษาระดับอื่น 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) ความเปลี่ยนแปลงดานประชากร :
จํานวนเด็กและเยาวชนลดลง อัตราการปนผลประชากรที่จะหมด
ไปและผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นอุดมศึกษาตองลดขยายตัวอยางไมมีจุดสิ้นสุด โดยเนน
คุณภาพ เพิ่มบทบาทดานการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจวัยทํางาน เนนการศึกษาตอเนื่องเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม และตองสงเสริมผูสูงอายุใหยังมีผลิตภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจ
(2) พลังงานและสิ่งแวดลอม :
การพึ่งพิงการนําเขาพลังงานที่สูง สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ การใชพลังงานจากฟอสซิลสรางปญหามลภาวะตอสิ่งแวดลอม อุดมศึกษาตองสรางความ
ตระหนักในการอนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และทรัพยากรธรรมชาติในการศึกษาทุกระดับและใน
หมูประชาชน ผลิตบัณฑิตและความรูลึกดานการอนุรักษ และการจัดการพลังงาน พลังงาน
หมุนเวียน ทํางานรวมกับภาคการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานจนถึงการสรางคนและ
องคความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติทั้งดิน น้ํา ปาไม และระบบนิเวศ
(3) การมีงานทําและตลาดแรงงานในอนาคต :
ปจจัยที่สงผลกระทบตอตลาดแรงงานไดแก โครงสรางทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโลกสารสนเทศ
อุดมศึกษาตองทํางานกับภาคผลิตจริง ทั้งอุตสาหกรรมรายสาขาและกลุมอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ ตอง
ชวยเตรียมความรูและสรางทักษะใหแกแรงงานเพื่อเขาสูภาคการผลิต ตองเตรียมความพรอมดาน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อใหเกิดมาตรฐานการศึกษา และ “ศตวรรษแหงเอเชีย” ที่จีนและ
อินเดียเปนผูเลนที่สําคัญ และตองตระหนักวาความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนํามาซึ่ง “ผลิตภาพ”
และ “นวัตกรรม” รวมถึงโลกยุคสารสนเทศที่การเขาถึงขอมูลขาวสารและความรูกระทําไดงาย
(4) การกระจายอํานาจการปกครอง :
เปนการดําเนินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. 2534 ได กํา หนดให มีก ารกระจายอํา นาจสูทองถิ่น โดยมี แ นวทางการกระจายอํา นาจ
ประกอบดวย การถายโอนภารกิจการกระจายอํานาจการเงิน การถายโอนบุคลากร ฯลฯ อุดมศึกษา
ควรทํางานรวมกับทองถิ่น เพื่อเสริมภารกิจหลักดานการบริการสังคมใหโดดเดน และควรรวมตัว
ทํางานเปนเครือขายพื้นที่ และเครือขายเชิงประเด็น เพราะโจทยทองถิ่นเปนโจทยบูรณาการ
ตองการความรูหลายระดับและหลากสาขา
(5) การจัดการความขัดแยงและความรุนแรง :
สถานการณความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต สงผลการจัดการ
เรียนการสอนระดับอุดมศึกษาตองเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในปจจุบัน ควบคูกับการ
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สรางความเขาใจและโอกาสดานการศึกษาอยางถาวรตอไปในอนาคตดวย เยาวชนไทย นักศึกษา
ไทยและบัณฑิตในอนาคต : มีการเปลี่ยนแปลงในมิติการใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจน
ภาวะเสี่ยงตาง ๆ ที่สะทอนถึงแนวโนมของสังคมหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัย อุดมศึกษา
พึงจัดใหมีการศึกษาในระบบ “ศิลปศาสตร” (Liberal Arts Education) ในยุคหลังนวยุค (Post
Modern) ทั้งนี้หมายรวมทั้งสาระแหงศาสตรและกระบวนการแหงศาสตร เรียนรูบนฐานการทํางาน
ในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work – based/Community – based Education) และเศรษฐกิจ
พอเพียง อุดมศึกษาเปนผูนําใหวิเคราะหไดและปฏิบัติได บนฐานทรัพยากรภูมิสังคม สรางความรู
ใหมใหเกิดผลเปนรูปธรรมทั้งระดับโลก ครอบครัวชุมชน พื้นที่ องคกร และภาคการผลิต
2) การพิจารณาถึงปจจัยภายในระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษา ไดแก
(1) รอยตอกับ การศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานและการอาชีว ศึ ก ษา
นัก เรีย น
มัธยมศึกษาที่เปนตัวปอนอุดมศึกษามีคุณภาพโดยรวมต่ําลง คานิยมในเรื่องปริญญาทําใหผูเรียน
อาชีวศึกษานอยลงเปนลําดับ ทําใหขาดแรงงานระดับกลางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
อุดมศึกษาตองใหเวลากับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการอาชีวศึกษาในเรื่อง
(1.1) การพั ฒ นาและสร า งอาจารย คุ ณ ภาพสู ง ซึ่ ง เป น ตั ว คู ณ
(Multiplier)
(1.2) การพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
(1.3) เปดโอกาสใหผูจบอาชีวศึกษาและกําลังทํางานสามารถเขา
ศึกษาตอในอุดมศึกษาไดดวยความยืดหยุน
(2) การแกปญหาอุดมศึกษาในปจจุบัน :
ใชกลไกมาตรฐานและการจัดสรรทรัพยากร เพื่อใหเกิดอุดมศึกษาที่
แบงงานกันทํา (Division of labor) วางตําแหนงของแตละสถาบันใหเหมาะสม (Positioning) และ
แบงอุดมศึกษาเปน 4 กลุม คือ
(2.1) กลุมวิทยาลัยชุมชน
(2.2) กลุมมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปศาสตร
(2.3) กลุมมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เฉพาะทาง
(2.4) กลุมมหาวิทยาลัยวิจยั มหาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
(3) ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ :
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยต อ งปรั บ ปรุ ง เรื่ อ งนี้ ตั้ ง แต ร ะดั บ สภา
มหาวิทยาลัยและผูบริหารทุกระดับโดยสรางกลไกพัฒนาผูดํารงตําแหนงสภามหาวิทยาลัยและ
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ผูบริหารระดับตาง ๆ รวมถึงการปรับโครงสรางสภามหาวิทยาลัย และการมีสํานักงานเลขาธิการ
สภามหาวิทยาลัยทํางานเต็มเวลา
(4) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ :
ด ว ยความจํ า กั ด ของทรั พ ยากรและนั ก วิ จั ย คุ ณ ภาพสู ง สถาบั น
อุดมศึกษาตองมีตั้งจุดศูนยกลาง โดยกําหนดโจทยวิจัยและสรางกลไกความเปนเลิศ ควรนําระบบ
การประเมินศักยภาพงานวิจัย (Research Assessment Exercise, RAE) มาประยุกตและปรับใชเพื่อ
การประเมินความสามารถการวิจัยและจัดสรรทรัพยากรเพื่อการวิจัย ควรผลักดันใหเกิด “ระบบวิจัย
แหงชาติ” สราง “ระบบความเชื่อมโยงระหวางอุดมศึกษาและภาคการผลิต” และมี “กลไกการ
ทํางานรวมในลักษณะพหุภาคี”
(5) การพัฒนาบุคลากรในอุดมศึกษา :
การพัฒนาอาจารยและบุคลาการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาตอง
คํานึงถึงการพัฒนาหลายมิติ เชน ดานวิชาการ ความเปนครู ความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน ความสามารถดานการวิจัยสมรรถนะทางวิชาชีพ การบริหารจัดการ การขัดเกลาทางสังคม
คํานึงถึงชวงวัยตางๆ ของการทํางานและการศึกษา (Life Cycle Development) และจัดใหมี
กระบวนการตามระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) โดยผูมีความรูและประสบการณบนฐานของการพัฒนา
จากการทํางานจริง
(6) เครือขายอุดมศึกษา :
มหาวิทยาลัยมีความแตกตางสูงและมีชองวางของระดับการพัฒนา
หลากหลายมิติ รัฐควรสนับสนุนและผลักดันใหเกิดเครือขายดวยนโยบายและกลไกงบประมาณ
อุดมศึกษาควรควบรวมการเรียนการสอน การทํางาน และการลงทุนโครงสรางพื้นฐานรวมกันจน
นําสูการควบรวมสถาบันเมื่อมีความพรอม
(7) การพัฒนาอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต :
ประกอบดวย การพัฒนาเด็ก เยาวชน และนักศึกษา การพัฒนาครูและ
บุคลากรในพื้นที่ การสรางความเขมแข็งของสถาบันอุดมศึกษา และการพัฒนาอุดมศึกษาสูอาเซียน
และประชาคมโลกมุสลิม
(8) โครงสรางพื้นฐานการเรียนรูของอุดมศึกษา :
สถาบันอุดมศึกษาตองตระหนักวาการอุดมศึกษาอนาคตเปนทั้ง “การ
เตรียมคนเขาสูชีวิตและการปรับแตงคนเขาสูงาน” รัฐพึงสนับสนุนการศึกษา “ศิลปศาสตร”
(Liberal Arts Education) ในฐานะโครงสรางพื้นฐานการเรียนรู สงเสริมใหอุดมศึกษาพัฒนาและใช
ศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อรองรับนโยบายเทคโนลยีสารสนเทศและ
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การสื่อสารของชาติ ผานนโยบายการจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (Government Procurement)
อุดมศึกษาตองจัดเก็บ “ขอมูล” ของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอเพื่อใหบริการขอมูลสารสนเทศแก
ผูเรียนและผูปกครองในฐานะผูบริโภค และใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง
(Access) และการลดชองวางดิจิทัล (Digital Divide) เพื่อการเรียนรู จัดทําสื่อการเรียนรูของ
มหาวิทยาลัยออกสูสาธารณะ (Open Courseware) จัดระบบเครือขายหองสมุดและแหลงเรียนรู
รวมถึงการจัดตั้งกองทุน พั ฒนาโครงสรางทางกายภาพของสถาบันอุ ดมศึกษาและจัดทํ ากรอบ
นโยบายการพัฒนาระบบ “การเรียนรูตลอดชีวิต”
นอกจากนั้ น เพื่ อ การมี ส ว นร ว มในทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด
การศึ กษาระดับอุ ดมศึก ษา สงผลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษาแหงชาติ ไดจัด ตั้ง
เครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565 เครือขายดังกลาว
ทําการศึกษาวิเคราะหเพื่อใหเกิดการสนับสนุนการทํางานที่ใชองคความรูและทรัพยากรรวมกัน
เพื่อใหเกิดความเขมแข็งทางวิชาการและผลผลิตที่ตอบสนองความตองการของทองถิ่นและชุมชน
และประเด็นที่เครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแผนอุดมศึกษาระยาว 15 ป พ.ศ. 2551 – 2565
เสนอใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติพิจารณาเพื่อหาแนวทางดําเนินการใน
ลักษณะเครือขาย ดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550)
(1) การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศดวยการ
เชื่อมโยงอุดมศึกษากับภาคการผลิต
(2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในระบบอุดมศึกษา
(3) การปรับโครงสรางพื้นฐานการเรียนรูดานการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการ รวมถึงการเชื่อมโยงกับภาคการผลิต การสรางฐานความรูในมหาวิทยาลัยและชุมชน
การเรียนรูตลอดชีวิต (Life Long Learning)
(4) การจําแนกประเภทสถาบันอุดมศึกษา
(5) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
(6) การพัฒนาระบบขอมูลอุดมศึกษา และ
(7) การพัฒนามหาวิทยาลัยในเขตพัฒนาพิเศษ
ค. แนวปฏิบัติ
การขับเคลื่อนแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565
ไปสูการปฏิบัตินั้น มีปจจัยที่จะนําไปสูการปฏิบัติไดจริง คือ (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2550)
1) ความชัดเจนของแผนปฏิบัติในแตละชวงเวลา
2) การสนับสนุนจากรัฐบาล/หนวยงานของรัฐ
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3) การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา
4) ความพรอมของระบบบริหารจัดการ ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสูการปฏิบัติทั้งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติและสํานักงบประมาณตางก็เห็นดวยกับกรอบแผนอุดมศึกษายะยะยาวฯ เนื่องจาก
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศที่มุงสู “สังคมเศรษฐกิจฐานความรูเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขัน” และ “สังคมฐานความรูเพื่อวางรากฐานการพัฒนา” โดยมีเปาหมายรวมคือ “สังคม
แหงการเรียนรู” โดยมีขอเสนอแนะวา อุดมศึกษาจะตองผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับความ
ตองการกําลังคนของภาคการผลิต/การบริการ (การเจริญเติบโตแตละภาคการผลิต) และภาคสังคม
ตามความจําเปนและโครงสรางประชากร
2.2.2 แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
การพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษา
เปนกลไกที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดอยาง
เต็มที่ ทําใหเปนคนที่รูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทัน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุข สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรา 6 ที่กําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับคนอื่นไดอยางมีความสุข นอกจากนั้น ในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 7 กําหนดวา
กระบวนการเรียนรูตองมุ งปลูก ฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาที่ เสรีภาพ
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถิ่น และความรูอันเปนสากล ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะที่ผานมา
จะพบวาวิกฤตการณทางการศึกษาที่สําคัญประการหนึ่งคือ เรื่องคุณภาพการศึกษาที่แตกตางกันใน
แตละพื้นที่ ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยทําใหคนไทยบางสวนที่มีฐานะร่ํารวยหาทาง
ออกโดยสงลูกหลานไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะที่คนไทยอีกสวนหนึ่งก็พยายามใหลูกหลานได
เขาเรียนในโรงเรียนที่คิดวามีคุณภาพดี ถึงแมวาโรงเรียนจะอยูไกลและเด็กจะตองเสียเวลาและเหน็ด
เหนื่อยจากการเดินทางก็ตาม สวนคนที่ไมมีทางออกซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศจําตองยอมให
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ลูกหลานเรียนในโรงเรียนที่ไมแนใจในคุณภาพตอไป การพัฒนาสถานศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจที่จะสงลูกหลานไปเรียนนั้นจะตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา และทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกที่สถานศึกษาใชในการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่ตองการ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 มาตรา มาตรา 4 วรรค 6 อธิบายมาตรฐาน
การศึกษาวาหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค และมาตรฐานที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและการ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ การประกันคุณภาพการศึกษา
ดังนั้น แนวคิดเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีแนวคิดและหลักการอยูที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 เรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
ขยายความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตราที่ 34
ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนผูจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติขึ้น โดยมุงคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไป
พรอมๆ กัน ซึ่งเปาหมายที่สําคัญของการจัดทํามาตรฐานอุดมศึกษานั้นก็คือ เพื่อใชเปนแนวทาง ใน
การสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบประเมิน และประกันคุณภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ใชเปน
แนวทางใน การวิจัยเพื่อตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
ในการจัด การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอีกทั้งเพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต ความเพียงพอ
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ตอมามี
ประกาศพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (สมศ.) ใน พ.ศ. 2543 เพื่อดําเนินภารกิจในการพัฒนาระบบและเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก ใหการรับรองผูประเมินภายนอกกํากับ
ดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจําป เพื่อเผยแพรตอหนวยงาน ที่เกี่ยวของ และสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2544)
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ก. ความสําคัญและปจจัยที่เกีย่ วของ
แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 )
พ.ศ. 2545 วาเปนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ ไดแก การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกคนในสถาบันการศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ เพื่อใหผลผลิตที่
ดําเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดแก บัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544) เนื่องจากการ
ดําเนินการตามพันธกิจทั้งสี่ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและภายในซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2550: 8 - 12) อธิบายวาปจจัยดังกลาวประกอบดวย
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง
กันมากขี้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศโดยสวนรวมระยะยาว
2) มี ก ารแขงขั น กั น ในเชิ งคุ ณ ภาพของการจัด การศึก ษาและคุณ ภาพของ
บัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมากขึ้น
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองพัฒนาองคความรูใหเปนสากล
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปน
ประโยชนตอ นักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
6) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability)
7) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดย
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
8) คณะรั ฐ มนตรี ในการประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2547 ได ใ ห ค วาม
เห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุก
ระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา
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9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษา และระดั บ หน ว ยงาน โดยทุ ก หน ว ยงานระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจะได ใ ช เ ป น กรอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550: 4 – 7) ที่อางถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 วาการ
ประกันคุณภาพจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่
กํากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มี
หนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละ
แหง และกฎหมายที่เกี่ยวของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตาม กอนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน อุดมศึ กษา ทั้ งนี้ ภายใต หลักการสําคัญสามประการ คือ การให
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (Institutional
Freedom) และความพรอมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการ
ของความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability)
ข. ความหมาย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(2544) ใหความหมายวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินกิจกรรม และพันธกิจ
ตางๆ ทั้งดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ เพื่อสรางความมั่นใจใหผูรับบริการทางการศึกษา
ทั้งผูรับบริการโดยตรง คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม คือ สถานประกอบการ
ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียน
มีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาที่ไดกําหนดไว การประกันคุณภาพ
มีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการ "ปองกัน" ไมใหเกิดการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตทีไ่ ม
มีคุณภาพ ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงรวมถึงกิจกรรม หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ที่หากได
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ดํ า เนิ น การตามระบบ และแผนที่ ไ ด ว างไว แ ล ว จะทํ า ให เ กิ ด ความมั่ น ใจว า จะได ผ ลผลิ ต ของ
การศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะที่พึงประสงค
นอกจากนั้น อุทุมพร จามรมาน (2543: 1 อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ,
2544) ไดเสนอวาการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) มีคําที่เกี่ยวของ 4 คํา คือ การ
ควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การรับรองคุณภาพ
(Quality Accreditation) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) และไดสรุปความหมาย
ของคําสําคัญทั้งสี่คํา ไวดังนี้ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544)
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กระบวนการหรือกลไก
ภายในสถาบัน เพื่อกํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเกณฑที่กําหนด
2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบการ
ดํา เนิน การการควบคุมคุณ ภาพโดยหนว ยงานภายในหรือ ภายนอกก็ไ ด วา เปน ไปตามเกณฑ ที่
กําหนดขึ้นหรือไม
3) การรับรองคุณภาพ (Quality Accreditation) หมายถึง การรับรองวา
สถานศึกษาไดดําเนินการครบถวนตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด
4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การตัดสินผลการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะตามเกณฑที่กําหนด
นําสูการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เพื่อไดวิธี
ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
ดังนั้น จึงกลาวไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการ
ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหมั่นใจวา การศึกษามี
คุณภาพบรรลุตามเกณฑที่กาํ หนด และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องนั่นเอง
ค. หลักการและแนวปฏิบัติ
พุทธิตา ทิมสันเทียะ (ไมระบุป ) ไดศึกษาและวิเคราะหหลั กการและแนว
ปฏิบัติ ดังนี้
1) หลักการ
ระบบการประกันคุ ณ ภาพการศึก ษาในสถาบัน อุด มศึ กษาจะยังคงยึด ถือ
หลักการของการใหเสรีภาพ และอิสระภาพในการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติแกสถาบัน
อุดมศึกษากลาวคือ ยังคงความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการ
กําหนดแนวทาง ในการบริหารและดําเนินการใด ๆ ทางวิชาการ (Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพ
ภายในสถาบันอยางเต็มที่ แตทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจาก
หนวยงาน หรือองคการภายนอกดวย ในฐานะที่เปนองคกรหลักของสังคม ระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษาที่ไดกําหนดขึ้น จะเปนไปตามหลักการที่วา หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถ
ควบคุมองคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิตใหเปนไปอยางมีคุณภาพพรอมทั้งมีระบบของ
การตรวจสอบ และประเมินจากภายนอกแลวคุณภาพของบัณฑิตจะดีดวย
2) แนวปฏิบัติ
(1) ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเบื้องตนขึ้น พรอมทั้ง
จัดทําคูมือการดําเนินการที่เปนตัวอยางการปฏิบัติขึ้น เพื่อใชเปนแนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดวิธีดําเนินการ
และกฏเกณฑการปฏิบัติที่จะทําใหไดมาซึ่งคุณภาพดวยตนเอง ซึ่งเปนการใหอิสระ และใหความ
คลองตัวที่จะกําหนดกฏเกณฑ และการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในสถาบันดวย
ตนเอง ทั้งนี้ ในแนวปฏิบัติดังกลาวจะเนนการใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีระบบควบคุมคุณภาพขึ้น
ภายในสถาบัน เพื่อเปนกลไกในการกํากับดูแลการดําเนินการขององคประกอบตางๆ ที่จะมีผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ
(2) ในการดําเนินการภายในสถาบันนั้น จะเนนใหสถาบันไดมีระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ที่จะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเปนหลัก
ซึ่งทบวงมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดตัวอยางองคประกอบเหลานี้ให แตทางสถาบันอาจปรับลด-เพิ่ม
ไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้แลวสถาบันยังสามารถกําหนดวิธีการ และรายละเอียดการควบคุม
คุณภาพไดตามที่เห็นสมควร
(3) เพื่อใหการดําเนินการควบคุมคุณภาพภายในของสถาบัน สามารถ
นําไปสูระบบการประกันคุณภาพโดยสมบูรณและไดรับการยอมรับจากฝายตาๆทบวงมหาวิทยาลัย
จึงจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ (Quality Auditing and Assessment) ของระบบ
การควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น ในระดับของคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
คณะวิชาที่ผานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการแลว จะไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในคณะวิชานั้นๆ สวนกรณีที่ไมผานการตรวจสอบและประเมินผล ก็จะไดรับการ
พิจารณาวาสาเหตุเกิดจากอะไร และใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขตอไป
(4) ทบวงมหาวิทยาลัยจะใหเวลาสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน และการนําไปสูการปฏิบัติประมาณ 1-2 ป และหลังจากนั้นจึงจะเริ่มใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป
ซึ่ง อุทุมพร จามรมาน (2543: 2 อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) ยัง
อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพภายในและ
โดยภายนอก แลวตัดสินตามเกณฑ ซึ่งครอบคลุมทั้งในสวนของสถาบัน คณะ หรือโปรแกรมวิชา
ตองดําเนินงานไดผลตามเกณฑที่ตั้งไวกอนเปนการลวงหนา หรือประกันวาสถาบันดําเนินงานได
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บรรลุตามพันธกิจและเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ผูปกครอง ผูสนับสนุน หรือสังคม
โดยรวม ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544)
อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและเพื่อสนองตอความตองการของผูรับบริการทาง
การศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้
1) สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป
2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัด
การศึกษา และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาที่สอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามที่กําหนด
ไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการที่ชัดเจน และดําเนินงานตาม
แผน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชมุงเนนการจับผิดหรือใหคุณ
ใหโทษบุคลากรของสถานศึกษา
3) การดําเนินการประกันคุณภาพทุกขั้นตอนใหเนนการประสานงานและการมี
สวนรวมของทุกกลุมทุกฝายที่เกี่ยวของ ไดแก บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา กรรมการโรงเรียน
ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน และองคกรตาง ๆ ในชุมชน เขตพื้นที่การศึกษาและภูมิภาค
เพื่อใหสอดคลองกับหลักการในการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 ของ
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ โดยสถานศึกษาควรชวยเตรียมพรอมใหผูที่เกี่ยวของเกิดความตระหนัก
เห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4) สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปการศึกษาใหเรียบรองภายในเดือน
เมษายนของทุกป โดยใหแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานที่เกี่ยวของตามที่กระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุป ปดประกาศไวที่โรงเรียน แจังใหผูปก
คองและเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ รวมทั้งมีรายงานฉบับสมบูรณที่พรอมจะใหผูที่สนใจ
ขอดูไดตลอดเวลา
5) จั ดเตรีย มเอกสารหลักฐานและขอมูลเกี่ ยวกับการพัฒนาคุ ณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ที่
มุงเนนการพัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ตามหลักการและจุดมุงหมายของ พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ และเตรียมพรอมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยบุคลากรที่ไดรับการ
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รับรองจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกรอบ
หาป
สอดคลองกับ Harman (1996 : 88-89 อางใน ประสิทธิ์ เขียวศรี, 2000) ได
เสนอวิธีการประกันคุณภาพ ที่เหมาะสมกับสภาพการณในสมัยปจจุบัน ไดแกการศึกษา หรือ
ประเมินตนเองภายในสถาบัน การตรวจสอบกันเองภายในกลุมสถาบัน และเชิญบุคคลภายนอก
มารวมดวย การวิเคราะหเอกสารทางสถิติตาง ๆ และ/หรือ การวิเคราะหจากตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงาน การสํารวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือนักศึกษา ผูจบการศึกษา นายจาง และองคกร
วิชาชีพตางๆ การจัดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถของผูเรียน
สอดคลองกับแผนกพัฒาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายวา
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ ดวยการจัดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
ตามที่มีระบุอยูในมาตราตางๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
ด ว ยความจํ า เป น ดั ง กล า วมาแล ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาร ว มกั บ ต น สั ง กั ด จึ ง
จําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
(แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 10 – 11)
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น ทั้งนี้โดย
วิเคราะห เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน
2) เพื่ อ ให ค ณะวิ ช าหรื อ หน ว ยงานเที ย บเท า ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทราบ
สถานภาพของตนเองอั น จะนํ า ไปสู ก ารกํ า หนดแนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพไปสู เ ป า หมาย
(Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไวและเปนสากล
3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุด
แข็ง จุดออน จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อเสริม
จุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง
4) เพื่ อให ข อมู ล สาธารณะที่เ ป น ประโยชนต อผู มีส ว นได สว นเสีย ทํ าให
มั่นใจวา สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
ซึ่งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(2549) ที่อธิบายวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว
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จําเปนตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ซึ่งเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report
หรือ SAR) เพื่อนําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนเอกสารเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) จะนําไปใชเปนสวนหนึ่งของ
การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ที่มีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ที่
กําหนดวาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48
ที่ กํ า หนดให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ ก ษาจั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึ ก ษา และให ถื อ ว า การประกั น คุ ณ ภาพภายในเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห าร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สั ง กั ด หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และเป ด เผยต อ สาธารณชน เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
สอดคลองกับ อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2544) ที่สรุปความจําเปนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) เพื่ อ ใหมั่ น ใจไดวา สถาบัน อุ ด มศึก ษามี “คุณ คา คุมเงิน ” คือ สถาบัน
อุดมศึกษามีกระบวนบริหารจัดการที่ดี และมีบัณฑิตที่มีคุณภาพที่คุมคากับเงินภาษีของประชาชน
2) เพื่อเปนกลไกของรัฐบาลในการควบคุมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา และกํากับ
และตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
3) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเกิดความโปรงใส และความสามารถตรวจสอบ
ไดแกสังคม
โดยมีแนวทางและปจจัยที่เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการการคาโลก ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ ตองเปดเสรีภายใน
ค.ศ. 2002 และวิกฤติการศึกษาในประเทศไทย (อุทุมพร จามรมาน, 2544)
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2545) ที่สรุปหลักการและวัตถุประสงค หลักการจัดการศึกษา หลักการจัดระบบ โครงสราง
กระบวนการ และนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ดังนี้
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1) หลักการและวัตถุประสงค
(1) เปนการพั ฒนาคนไทยใหเ ปนมนุษ ยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิต ใจ
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น
ไดอยางมีความสุข
(2) กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ
หนาที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ
ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งสงเสริมศาสนา
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมของชาติ การกี ฬ า ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ภู มิ ป ญ ญาไทยและความรู อั น เป น สากล
ตลอดจนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
รูจักพึ่งตนเอง มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
2) หลักการจัดการศึกษา
(1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน
(2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง
3) หลักการจัดระบบ โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษา
(1) มีเอกภาพดานนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ
(2) มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(3) มี ก ารกํ า หนดมาตรฐานการศึ ก ษาและจั ด ระบบประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
(4) มี ห ลั ก การส ง เสริ ม มาตรฐานวิ ช าชี พ ครู คณาจารย และบุ ค ลากร
ทางการศึก ษา และการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง
(5) ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา
(6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรมหาชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
4) นโยบายเกีย่ วกับแนวการจัดการศึกษา
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(1) การจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองไดและถื อว าผู เ รียนมีความสํ าคั ญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรีย น
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
(2) การจัดการศึกษาตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่องตางๆ ไดแก ความรูเรื่อง
เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธของตนเองกับสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปญญาไทย คณิตศาสตร
ภาษา และความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
(3) การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ฝก
ทักษะกระบวนการคิด การจัดการ และการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหา จัด
กิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติ ผสมผสานสาระความรูดานตางๆ
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม สื่อการ
เรียนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการเรียนรู
(4) สงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
(5) จัดการประเมินผูเรียนโดยพิจารณาจากพัฒนาการของผูเรียน ความ
ประพฤติการรวมกิจกรรมและการทดสอบ และใชวิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขา
ศึกษาตอและใหนําผลการประเมินผูเรียนมาใชประกอบการพิจารณา
(6) หลักสูตรการศึกษาตองมีลักษณะหลากหลาย สาระของหลักสูตร ตองมุง
พัฒนาคนใหมีความสมดุล ทั้งดานความรู ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรับผิดชอบ
ตอสังคมหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา มุงพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชั้นสูงและการคนควาวิจัย
เพื่อพัฒนาองคความรูและพัฒนาสังคม
(7) ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
(8) สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน
ในแตละระดับการศึกษา
อยางไรก็ตาม พุทธิตา ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) ไดศึกษาแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ และให
ข อ สั ง เกตว า การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา จะมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลต อ เมื่ อ ได มี ก าร
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ประเมินผลการดํา เนิ นงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุด มศึ กษาอยางต อเนื่ อง รวมทั้ งมีก าร
ทบทวน และติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกลชิด ซึ่งการดําเนินการตามพันธกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้น และระยะยาว แต
ในระยะที่ผานมายังไมมีการประเมินพันธกิจดังกลาวอยางเปนระบบ รวมทั้งมีปจจัยทั้งภายใน และ
ภายนอกหลายประการ ที่ทําใหจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ขึ้น ปจจัยดังกลาว คือ
1) ประเทศไทยยังไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีรูปแบบที่
ชัดเจน และบงชี้ไดวาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนไปอยางมีคุณภาพ
2) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมที่จะมีความแตกตาง
กันมากขึ้น ซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว
3) มี ก ารแข งขั น กั น ในเชิ งคุ ณ ภาพของการจัด การศึ ก ษาและคุณ ภาพของ
บัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น
4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปน
สากล เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากขึ้น
5) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
6) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปน
ประโยชนตอ นักศึกษา ผูจางงาน รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
7) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และ
ความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได (Accountability)
สงผลใหแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น จะตองยึดหลักของ
การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน
(Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มที่ แตทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษา
จะตองพรอมที่จะรับการตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งเปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได (Accountability) ความสมดุลยของหลักการดังกลาว คือ แนวทางในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่พึงประสงคตอไปสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544) ที่สรุปวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จะทําใหทุกฝายที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทุกขั้นตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การวางแผน การทําตามแผน การ
ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน
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งานวิ จั ย เรื่ อ งป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิ ท ยาลั ย
แสงธรรม เปนการศึกษาสิ่งที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมทั้งในสวนที่เปนปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอก อีกทั้งศึกษาภาพอนาคตการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ โครงสราง
และการบริหารและวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับ
วิธีดําเนินการตามขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้
1. ประชากร
2. กลุมตัวอยาง
3. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช

ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนกลุมบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับการดําเนินในวิทยาลัย
แสงธรรมประจําภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 และภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2552ประกอบดวย
1. พระสังฆราช/อุปสังฆราช
2. อธิการเจาคณะ
3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บานนักบวช)
4. กรรมการสภาวิทยาลัย
5. ผูใหการอบรม
6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
7. คริสตชนฆราวาสในหนวยงาน/องคกรคาทอลิก

กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน 120 คน ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุมเลือกอยางงาย
(Simple Random Sampling) ประกอบดวย
ตารางที่ 3.1 จํานวนของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ที่
สถานภาพ
จํานวน
1
พระสังฆราช/อุปสังฆราช
15
2
อธิการเจาคณะ
15
3
อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บาน
25
นักบวช)
4
กรรมการสภาวิทยาลัย
5
5
ผูใหการอบรม
10
6
บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
33
7
องคกรคาทอลิก
17
รวม
120

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ คือ แบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มีผลกับการจัดทําแผน
ระยะยาว 15 ป วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 2) ปจจัยภายนอก 3) ปจจัยภายใน 4) ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา ซึ่งมีขั้นตอน
การสรางและพัฒนาดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับหนาที่ โครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจของวิทยาลัยแสงธรรม
กรอบการดําเนินงานของสถานศึกษาคาทอลิกรูปแบบการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา นํามาสังเคราะหรางเปน
หัวขอในแบบสอบถาม
2. ศึกษาระบบการบริหารและรูปแบบการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรม นํามาสราง
เครื่องมือโดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอที่กําหนดไวในขั้นตอนที่ 1
3. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซึ่งแตละประเด็นจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย
3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบเลือกตอบ โดยสอบถามตําแหนงการทํางาน ซึ่งจําแนกเปนกลุมตางๆ 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 ปจจัยภายนอกประการใดที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสง
ธรรมมากที่สุด ซึ่งปจจัยภายนอกที่สอบถาม มีดังนี้
3.2.1 กรอบ / บริบท / แนวทาง / นโยบายและเจตนารมณของ
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย
3.2.2 นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล
(Catholic Dioceses)
3.2.3 นโยบายและแนวทางการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน/องค ก ร
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 สื่อมวลชน (Mass Communications/Medias) และเทคโนโลยี
สารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
3.2.7 สัง คมไทยในกระแสโลกาภิวั ต นที่ยึ ด เศรษฐกิ จ เป น ตัว นํา เพื่ อ
แสวงหาอํานาจและทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัย
ความเจริญกาวหนาทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบก าว
กระโดดและอยางตอเนื่อง
3.2.8 การดํ า รงชีวิ ต ของสั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสโลก
กลายเป น สั ง คมบริ โ ภคนิ ย มและวั ต ถุ นิ ย มทํ า ให ก ารศึ ก ษา
ทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป
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3.2.9 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มีการปรับแผนเปนระยะ ๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษา
ตามทางการเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย
3.3 ขอ มู ลเกี่ ย วกั บ ปจ จั ย ภายใน ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบเลื อ กตอบได
มากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอีก 15 ปขางหนา
ปจจัยภายในประการใดที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมมากที่สุด ปจจัย
ภายในที่สอบถามมีดังนี้
3.3.1 ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
3.3.2 คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามมาตรฐานที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) และ
สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องคกรมหาชน) (สมศ.) กําหนด
3.3.3 วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการ
พัฒนาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
3.3.4 การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณ ฑิตสูการเปน
บาทหลวง นักบวช และครูคําสอนเทานั้น
3.3.5 การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักที่ชัดเจนทําใหขาด
แนวทางในการดําเนินงานระยะยาว
3.3.6 ประสิทธิภาพในการบริหาร และผูนําที่เขมแข็งที่กลาตัดสินใจใน
การเปลี่ยนแปลง
3.3.7 ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคลซึ่งมี
สวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
3.3.8 การสื่อ สารที่ ดอยคุ ณ ภาพ ผูนํ า ไม สามารถสร า งความเขา ใจที่
ตรงกันใหเกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง
3.3.9 ดํ า เนิ น การภายในกั น เองโดยไม รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น จากสั ง คม
ภายนอก
3.3.10 ขาดการเผยแพรข อมู ล อยา งต อเนื่ อ งในขณะเดีย วกั น ไมใ ส ใ จ
แนวคิดที่นอกเหนือหรือแตกตางจากแนวคิดของผูบริหาร
3.3.11 ความรว มมือและการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรูระหว างผูบริ หารและ
คณาจารยอยางตอเนื่องเพื่อการวางแผนระยะยาว
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3.3.12 ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัย
เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในระดับสากล
3.4 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาพอนาคตด า นวิ ช าการ ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบ
เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอีก
15 ปขางหนา วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการพัฒนาดานวิชาการในภาพรวมอยางไร ประเด็น
สอบถามมีดังนี้
3.4.1 การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
3.4.2 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูค วามเปนเลิศทางวิชาการ
ด า นปรั ช ญา ศาสนา และเทววิ ท ยาในระดั บ สากล มี
ความสามารถในการวิ เ คราะห การสั ง เคราะห การ
ติดตอสื่อสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูสิ่งใหม
3.4.3 การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย ให ก า วไปสู ก ารเป น ศู น ย ก ลาง
การศึกษาทั้งทางวิชาการและชีวิตจิตในระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ
3.4.4 ขยายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่วิทยาลัยมีความพรอมและ
สนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
3.4.5 การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธ
กับการเรียน การสอนและการวิจัย
3.4.6 การสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั สรางองคความรูใหม
ดานปรัชญาและศาสนาและสามารถนําไปประยุกตใช
แ ล ะ พั ฒ น า ใ น ด า น ก า ร ศึ ก ษ า / จิ ต วิ ท ย า ด า น
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ด า นสุ ข ภาพกายและจิ ต ด า นชุ ม ชน/
ครอบครัว และ ดานสิ่งแวดลอม
3.4.7 การสงเสริมการทําวิจัยที่เปนสหวิทยามากขึ้นโดยอาศัย
กลไกการทําวิจัยรวมกันในลักษณะพหุภาคี เพื่อ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใช
3.4.8 การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอน และ
ศักยภาพการเปนผูนําที่สอดคลองกับความตองการของ
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย
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3.4.9 การพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให เ กิ ด การเรีย นรู อ ยา งมี
ความสุข มีความเปนผูนําทํางานรวมกับผูอื่นได และมี
จิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย
3.5 ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ภาพอนาคตด า นโครงสร า งและการบริ ห าร ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของ
วิทยาลัยแสงธรรมในอีก 15 ปขางหนา วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและ
การบริหารในภาพรวมอยางไร ประเด็นสอบถามมีดังนี้
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 ความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และแก ป ญ หาสั ง คมร ว มกั บ
หนวยงานภายนอกมากขึ้น
3.5.5 ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ
และเขาใจบทบาทของตนและของสถาบัน
3.5.6 การสื่ อ สารถึ ง กลยุ ท ธ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การที่ เ ข า ถึ ง
บุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน
3.5.7 ผูบริหารมีความมุงมั่นและจริงใจในการแกปญหาและ
พร อ มที่ จ ะเผชิ ญ กั บ ความผิ ด พลาดอั น อาจเกิ ด ขึ้ น ใน
อนาคต
3.5.8 บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหา
ของสถาบัน
3.5.9 การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอื้อ
ตอการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสูความเปนสากล
3.5.10 การสงเสริมใหมีการปฏิรูป (Reformation) หนวยงาน
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
3.5.11 การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการเขาถึง (Access) เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัว
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(Customization)
ไปจนถึง การเรี ย นรู ข องมวลชน
(Massification)
3.6 ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคตดานวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษย
ที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบได
มากกวา 1 ขอ โดยสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตของวิทยาลัยแสงธรรมในอีก 15 ปขางหนา
วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการพัฒนาด านวิวัฒนาการทางดานสั งคมและความเปนมนุษยที่
สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา ในภาพรวมอยางไร ประเด็นสอบถามมีดังนี้
3.6.1 การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู ป ระพฤติ ดี มี วิ นั ย
คุณธรรมจริยธรรม สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสตศาสนา
3.6.2 การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยให
มีความเปนเลิศทางวิชาการพรอมกับการพัฒนาบุคลากร
สายอื่ น ๆ ให มี ค วามรู ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
3.6.3 การบูรณาการการศึกษาและการอบรม เพื่อเสริมสราง
บุ ค ลากรของคริ ส ต ศ าสนจั ก รตามนโยบายของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกฯ
3.6.4 การพั ฒ นาระบบการวางแผน และพั ฒ นาบุ คลากรให
สอดคลอ งกั บ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาดา นวิ ชาการและการ
บริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น และมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม
ประเมินผลอยางใกลชิดและตอเนื่อง
3.6.5 การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรมยึดมั่นในคริสตศา
สนธรรม ความกตัญูกตเวที ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามของไทย และดํ า รงตนเป น
แบบอยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3.6.6 การพั ฒ นานั ก ศึก ษาด ว ยหลั ก ธรรมคํ า สอนของคริ ส ต
ศาสนจักรที่เนนความรัก การรับใชและความสุภาพถอม
ตน เพื่ อ เป น บั ณ ฑิ ต สํ า หรั บ ภารกิ จ ของศาสนบริ ก รที่
ทรงคุณคา
3.6.7 การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตใน
ภาวะโลกาภิวัฒนดานภาษาและวัฒนธรรมใหรูและเห็น
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คุณคาของพหุลักษณ ( Identical Pluralism) และพหุ
วัฒนธรรม (Cultural Pluralism) ซึ่งเปนการสรางองค
ความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลทั้งทาง
ไปรษณียและดวยตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันที่ 30 กันยายน 2552 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้
1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยังกลุม
ผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน
2. สงแบบสอบถามไปจํานวน 120 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 93 ฉบับ
3. เมื่ อ ได รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น แล ว ได ต รวจสอบความถู ก ต อ งของการตอบ
แบบสอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป
4. แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมีจํานวน 93 ฉบับ คิดเปนรอยละ 77.50

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
1. ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหความถี่แ ลวหาคารอยละ จากนั้น
นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
2. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายนอก วิเคราะหความถี่ หาคารอยละ แลวจัดอันดับความถี่มาก
ที่สุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
3. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายใน วิเคราะหความถี่ หาคารอยละ แลวจัดอันดับความถี่มากที่สุด
ในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบความเรียง
4. ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต/ทิศทางการพัฒนาดานวิชาการ วิเคราะหความถี่ หาคารอยละ
แลวจัดอันดับความถี่มากที่สุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตาราง
ประกอบความเรียง
5. ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต/ทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการบริหาร วิเคราะห
ความถี่ หาคารอยละ แลวจัดอันดับความถี่มากที่สุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอ
ในรูปของตารางประกอบความเรียง
6. ขอมูลเกี่ยวกับภาพอนาคต/ทิศทางการพัฒนาดานวิวัฒนาการทางดานสังคมและความ
เปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา วิเคราะหความถี่ หาคารอยละ แลวจัด
อันดับความถี่มากที่สุดในแตละประเด็น ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง
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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.
2544-2568) ของวิทยาลัยแสงธรรมในดานปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน ภาพรวมอนาคตทิศทางการ
พัฒนาวิทยาลัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย จํานวน 120 ฉบับ ไดรับกลับคืน 93 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 77.50 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละและการจัดอันดับ ขอมูล
เชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนตัวอยาง
f
แทน ความถี่
%
แทน คารอยละ
ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบตารางประกอบความเรียงดังนี้

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ที่
สถานภาพ
จํานวน
รอยละ
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช
9
9.7
2 อธิการเจาคณะ
11
11.8
3 อธิการบ านอบรม (บ า นเณรเล็ก /บ าน
21
22.6
เณรกลาง/บานนักบวช)
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
ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องปจจัยภายนอกที่สงผลตอทิศทางการพัฒนา
ปจจัยภายนอก
f
%
อันดับ
-กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสต ศาสน
จักรในประเทศไทย
-นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล
-นโยบายและแนวทางการาดํ า เนิ น งานของหน ว ยงาน/องค ก ร
คาทอลิก
-แนวทาง/นโยบายของวัดคาทอลิก คณะนักบวชและ
สถาบันการศึกษาคาทอลิก
-แนวทาง/นโยบายของกลุมและศูนยฝกอบรม
-สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ
-สั ง คมไทยในกระแสโลกาภิ วั ต น ที่ ยึ ด เศรษฐกิ จ เป น ตั ว นํ า เพื่ อ
แสวงหาอํานาจและทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัย
ความเจริ ญ ก า วหน า ทางวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ บบก า ว
กระโดดและอยางตอเนื่อง
64

76

81.7

1

53
37

57.0
39.8

6
8

45

48.4

7

30
56

32.3
60.2

9
4

68

73.1

3

ตารางที่ 4.2 (ตอ)
ปจจัยภายนอก

f

%

อันดับ

-การดํ า รงชี วิ ต ของสั ง คมไทยเปลี่ ย นแปลงไปตามกระแสโลก
กลายเปนสังคมบริโภคนิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดาน
ศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป
-กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มี
การปรับแผนเปนระยะๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตาม
การเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบายของรัฐบาลแตละสมัย

73

78.5

2

54

58.1

5

จากตารางพบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ภายนอกที่ น า จะมี
ผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับดังนี้
1. กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
จํานวน 76 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 81.7
2. การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคมบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป
จํานวน 73 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 78.5
3. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวั ตนที่ ยึด เศรษฐกิ จ เปน ตั ว นํา เพื่ อ แสวงหาอํ า นาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง จํานวน 68 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ
73.1
4. สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จํานวน 56
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 60.2
5. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มีการปรับแผนเปน
ระยะๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามการเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบายของ
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
ผลการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องปจจัยภายนอกที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมนอกจากทีก่ ลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 21 ความคิดเห็น ดังนี้
1. จํานวนกระแสเรียกการเปนบาทหลวงที่ลดลง
2. สนามงานในการทํางานของบัณฑิตที่จบการศึกษาไปแลว
3. ความสํานึกรวมของมนุษยชาติเกี่ยวกับความอยูรอดทามกลางวิกฤติทางธรรมชาติมิติ
ตางๆ รวมถึงวิกฤติทางความเชื่อ ความศรัทธาดวย
4. ความคาดหวังของสังคมไทยเกี่ยวกับบทบาทที่ชัดเจนของสถาบัน
5. สมณสาสนตางๆ ที่พระสันตะปาปาเขียนในระยะหลัง
6. เอกสารของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย (FABC)
7. คริสตศาสนจักรในบริบทของสังคมไทย การเปลี่ยนแปลงเฉพาะในสังคมไทย
8. ควรศึกษาบริบทงานกับมหาวิทยาลัยในฟลิปปนส อินเดีย หรือโรมที่มีพันธกิจในการ
ดําเนินงานใกลเคียงกัน
9. การศึกษาแนวคิดทางโลก (Secularism) และแนวคิดพหุนิยม (Pluralism) ในบริบท
สังคมไทย
10. การสงเสริม รวมมือและใหการสนับสนุนระหวางหนวยงานในคริสตศาสนจักรไทย
11. คุณคาของความเชื่อ กลุมคริสตชนและการเปนผูรับการอบรมสูการเปนบาทหลวง
ตารางที่ 4.3 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องปจจัยภายในที่สงผลตอทิศทางการพัฒนา
ปจจัยภายใน
f
%
อันดับ
-ข อ กํ า หนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิ ท ยาลั ย
64
68.8
1
แสงธรรม
-คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตาม
49
52.7
7
มาตรฐานที่ สกอ. และ สมศ. กําหนด
-วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการ
51
54.8
5
พัฒนาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
-การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการ
53
57.0
4
เปนบาทหลวง นักบวชและครูคําสอนเทานั้น
-การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักที่ชัดเจนทําให
50
53.8
6
ขาดแนวทางในการดําเนินงานระยะยาว
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)
ปจจัยภายใน
-ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารและผู นํ า ที่ เ ข ม แข็ ง ที่ ก ล า
ตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
-ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคล
ซึ่งมีสวนสําคัญในการเปลี่ยนแปลง
-การสื่อสารที่ดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจ
ที่ ต รงกั น ให เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งได อ ย า งชั ด เจนและ
ตอเนื่อง
-ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคม
ภายนอก
-ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกนไมใส
ใจแนวคิดที่นอกเหนือหรือแตกตางจากแนวคิดผูบริหาร
-ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหาร
และคณาจารยอยางตอเนื่องเพื่อการวางแผนระยะยาว
-ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการ
วิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในระดับสากล

f
48

%
51.6

อันดับ
8

35

37.6

11

33

35.5

12

41

44.1

9

40

43.0

10

54

58.1

3

55

59.1

2

จากตารางพบว า ผู ต อบแบบสอบถามมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ภายในที่ น า จะมี
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. ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยางตอเนื่อง
เพื่อการวางแผนระยะยาว จํานวน 54 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 58.1
4. การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวชและ
ครูคําสอนเทานั้น จํานวน 53 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 57.0
5. วาระการเป น ผู บ ริ ห ารและอาจารย ป ระจํ า ไม น านพอต อ การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย อย า ง
ตอเนื่อง จํานวน 51 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 54.8
6. การปฏิ รู ป และการพั ฒ นาขาดเป า หมายหลั ก ที่ ชั ด เจนทํ า ให ข าดแนวทางในการ
ดําเนินงานระยะยาว จํานวน 50 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 53.8
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7. คุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามมาตรฐานที่ สกอ. และ สมศ.
กําหนด จํานวน 49 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 52.7
8. ประสิ ทธิภาพในการบริหารและผูนําที่ เขมแข็งที่กลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวน 48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 51.6
9. ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคมภายนอก จํานวน 41 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 44.1
10. ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกนไมใสใจแนวคิดที่นอกเหนือหรือ
แตกตางจากแนวคิดผูบริหาร จํานวน 40 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 43.0
11. ผู นํา ไมต ระหนัก และไม ใ หความสําคัญแก ทรัพยากรบุ คคลซึ่ งมีสว นสําคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลง จํานวน 35 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 37.6
12. การสื่อสารที่ดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจที่ตรงกันใหเกิดขึ้นกับผูที่
เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง จํานวน 33 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 35.5
ผลการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องปจจัยภายในที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมนอกจากที่กลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 13 ความคิดเห็น ดังนี้
1. การเปดกวางใหมากที่สุดในการพัฒนาวิทยาลัยเพื่อเรียนรูและเทาทันสังคมภายนอก
โดยเฉพาะผูที่จะเปนนักบวช ควรจะรอบรูและไมจํากัดเฉพาะวิชาการดานศาสนา
เทานั้น
2. เพิ่มการคิดวิเคราะหในเชิงลึกตอสถานการณของสังคมและแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต เชนเรื่องเยาวชน
3. ทุกภาคสวนของสถาบันตองตระหนักรูและมีเปาหมายที่ชัดเจนรวมกัน
4. การขยายระดับการศึกษาของวิทยาลัย จากปริญญาตรีสูปริญญาเอก
5. ควรแยกระหวางวิทยาลัยและบานเณรใหญในการบริการใหชัดเจน
6. การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมแตยังคงจุดมุงหมาย
ของตนไวอยางมั่นคง
7. คุณภาพของอาจารยผูสอน ไมควรเปลี่ยนบอยๆ
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ตารางที่ 4.4 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการ
การพัฒนาดานวิชาการ
f
%
อันดับ
-การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้ง
60
64.5
6
ทางวิชาการและวิชาชีพ
67
72.0
-การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดาน
3
ปรัชญา ศาสนาและเทววิทยาในระดับสากลมีความสามารถ
ในการวิ เ คราะห การสั ง เคราะห การติ ด ต อ สื่ อ สาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูสิ่งใหม
-การพัฒนาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษา
56
60.2
7
ทั้ ง ทางวิ ช าการและชี วิ ต จิ ต ในระดั บ ภู มิ ภ าคและระดั บ
นานาชาติ
-ขยายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ
64
68.8
4
บัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่วิทยาลัยมีความพรอมและสนอง
นโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
-การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธกับ
41
44.1
8
การเรียน การสอนและการวิจัย
-การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหม
70
75.3
2
ดานปรัชญาและศาสนาและสามารถนําไปประยุกตใชและ
พัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา ดานศิลปวัฒนธรรม ดาน
สุ ข ภาพกายและจิ ต ด า นชุ ม ชน/ครอบครั ว และด า น
สิ่งแวดลอม
-การส งเสริมการทําวิจั ยที่เ ปน สหวิทยามากขึ้ นโดยอาศัย
38
40.9
9
กลไกการทํ า วิ จั ย ร ว มกั น ในลั ก ษณะพหุ พ าคี เ พื่ อ นํ า
ผลการวิจัยไปประยุกตใช
-การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอนและ
71
76.3
1
ศั ก ยภาพการเป น ผู นํ า ที่ ส อดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
คริสตศาสนจักรในประเทศไทย
61
65.6
-การพั ฒ นากิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาให เ กิ ด การเรี ย นรู อ ย า งมี
5
ความสุ ข มี ค วามเป น ผู นํ า ทํ า งานร ว มกั บ ผ ูอื่ น ได แ ละมี
จิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการ
พัฒนาดานวิชาการ เรียงตามลําดับดังนี้
1. การพั ฒ นามาตรฐานทางวิ ช าการ การเรี ย นการสอนและศั ก ยภาพการเป น ผู นํ า ที่
สอดคลองกับความตองการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน 71 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 76.3
2. การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและศาสนาและ
สามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา ดานศิลปวัฒนธรรม
ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/ครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม จํานวน 70 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 75.3
3. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ในระดับสากลมีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การติดตอสื่อสาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูสิ่งใหม จํานวน 67 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 72.0
4. ขยายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน
64 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 68.8
5. การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา ทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย จํานวน 61 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 65.6
6. การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
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. การสงเสริมการทําวิจัยที่เปนสหวิทยามากขึ้นโดยอาศัยกลไกการทําวิจัยรวมกันใน
ลักษณะพหุพาคีเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช จํานวน 38 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 40.9
ผลการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการนอกจากทีก่ ลาว
มามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 9 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 9.27 ดังนี้
1. การพัฒนาตัวบุคคลแบบองครวม
2. ควรเนนความรูเรื่องปรัชญาและศาสนาใหมากขึ้นกวาเดิม
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3. เมื่อจบการศึกษาแลวสามารถประยุกตใชความรูในงานที่ทําได
4. การพัฒนาควรดําเนินการควบคูกันไปกับดานศาสนาเพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม
และยังคงไวซึ่งเอกลักษณของตน
ตารางที่ 4.5 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสราง
การพัฒนาดานโครงสรางและการบริหาร
f
%
อันดับ
72
77.4
-การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตาม
1
เป า หมายในการดํ า เนิ น งานทุ ก ๆ ด า น โดยจั ด ระบบให
โปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพและบุคลากรมีสวน
รวม
-การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัย โดยยึดหลัก “คน
70
75.3
2
เปนศูนยกลางของการพัฒนา”
-การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ
43
46.2
9
-ความร ว มมื อ ในการวิ จั ย และแก ป ญ หาสั ง คมร ว มกั บ
48
51.6
7
หนวยงานภายนอกมากขึ้น
-ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและ
62
66.7
3
เขาใจบทบาทของตนและของสถาบัน
-การสื่ อ สารถึ ง กลยุ ท ธ แ ละวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การที่ เ ข า ถึ ง
42
45.2
10
บุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน
-ผู บ ริ ห ารมี ค วามมุ ง มั่ น และจริ ง ใจในการแก ป ญ หาและ
57
61.3
5
พรอมที่เผชิญกับความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
-บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหาของ
47
50.5
8
สถาบัน
-การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอื้อตอ
54
58.1
6
การบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสูความเปนสากล
-การส ง เสริ ม ให มี ก ารปฏิ รู ป หน ว ยงานเพื่ อ ให เ กิ ด
54
58.1
6
ประสิทธิภาพสูงสุด
58
62.4
-การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
4
สื่อสารเพื่อการเขาถึง เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการ
เรียนรูของมวลชน
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จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการ
พัฒนาดานโครงสรางและการบริหาร เรียงตามลําดับดังนี้
1. การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการดําเนินงาน
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. การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง เพื่อการ
เรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน จํานวน 58 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ
62.4
5. ผูบริหารมีความมุงมั่นและจริงใจในการแกปญหาและพรอมที่เผชิญกับความผิดพลาด
อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต จํานวน 57 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 61.3
6. การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอื้อตอการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาสูความเปนสากล และ การสงเสริมใหมีการปฏิรูปหนวยงานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จํานวน 60 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 64.5
7. ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น 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. การสื่อสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินการที่เขาถึงบุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน
จํานวน 42 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 45.2
ผลการวิเคราะหเนื้อหาเรื่องภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการ
บริหาร นอกจากที่กลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 3 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 3.20 ดังนี้
1. ควรจะเนนที่ระบบโครงสรางมากกวาเนนที่ตัวบุคคล
2. ควรแยกการบริหารระหวางวิทยาลัยและบานเณรใหญ
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ตารางที่ 4.6 จํานวนและรอยละความคิดเห็นเรื่องภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปน
มนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา
ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปน
f
%
อันดับ
มนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา
-การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี มีวิสัยทัศน
85
91.4
1
คุณธรรมจริ ย ธรรม สุ นทรี ย ภาพ ความรับผิด ชอบ และมี
บุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสตศาสนา
68
73.1
-การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมี
4
ความเปนเลิศทางวิชาการพรอมกับการพัฒนาบุคลากรสาย
อื่นๆ ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมและสอดคลองกับ
ตําแหนง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
-การบู ร ณาการการศึ ก ษาและการอบรมเพื่ อ เสริ ม สร า ง
72
77.4
3
บุ ค ลากรของคริ ส ต ศ าสนจั ก รตามนโยบายของสภา
พระสังฆราช
-การพั ฒ นาระบบการวางแผนและพั ฒ นาบุ ค ลากรให
55
59.1
7
สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาดานวิชาการและการบริการ
วิช าการของสถาบั น และมี ก ารกํ ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผล
อยางใกลชิดและตอเนื่อง
63
67.7
-การพั ฒ นาประชาคมสถาบั น แสงธรรมยึ ด มั่ น ในศาสน
6
ธรรม ความกตัญู กตเวที ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดํารงตนเปนแบบอยางตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
-การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสน
79
84.9
2
จักรที่เนนความรัก การรับใชและความสุภาพถอมตนเพื่อ
เปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรที่ทรงคุณคา
66
71.0
-การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตใน
5
ภาวะโลกาภิ วั ต น ด า นภาษาและวั ฒ นธรรมให รู แ ละเห็ น
คุณ คาของพหุ ลักษณแ ละพหุ วัฒนธรรมซึ่ง เปนการสราง
องคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม
จากตารางพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวมวิวัฒนาการทางดาน
สังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา เรียงตามลําดับดังนี้
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1. การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู ป ระพฤติ ดี มี วิ สั ย ทั ศ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสต
ศาสนา จํานวน 85 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 91.4
2. การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักรที่เนนความรัก การรับ
ใชและความสุภาพถอมตนเพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรที่ทรงคุณคา
จํานวน 79 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 84.9
3. การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพื่อเสริมสรางบุคลากรของคริสตศาสนจักรตาม
นโยบายของสภาพระสังฆราช จํานวน 72 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.4
4. การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พร อ มกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายอื่ น ๆ ให มี ค วามร ู ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ จํานวน 68 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 73.1
5. การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัตนดานภาษา
และวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซึ่งเปนการสราง
องคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม จํานวน 66 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 71.0
6. การพั ฒ นาประชาคมสถาบั น แสงธรรมยึ ด มั่ น ในศาสนธรรม ความกตั ญ ู ก ตเวที
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดํารงตนเปนแบบอยาง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 63 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 67.7
7. การพัฒนาระบบการวางแผนและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ดานวิชาการและการบริการวิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตามประเมินผล
อยางใกลชิดและตอเนื่อง จํานวน 55 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 59.1
ผลการวิ เคราะห เนื้ อหาเรื่องภาพรวมวิวั ฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุ ษ ยที่
สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา นอกจากที่กลาวมามีความคิดเห็นเพิ่มเติมจํานวน 7
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 7.21 ดังนี้
1. พัฒนาบัณฑิตใหเปนผูแ สวงหาความจริง โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตจิตของตน
2. สรางอุดมการณชีวิตสงฆทยี่ งั่ ยืน ถาวร และมีคุณภาพ
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การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปจจัยที่
สงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป (พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงสํารวจ
คณะผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ปของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน
1. ปจจัยภายนอก (External Factor) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568)
2. ปจจัยภายใน (Internal Factor) ที่คาดวาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคตประมาณ 15 ปขางหนา (พ.ศ. 2554-2568)
3. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานวิชาการ
4. ภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในดานโครงสรางและการบริหาร
5. ภาพรวมวิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา

วิธีดําเนินการวิจัย
กลุ ม ตั ว อย า งในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย มุ ข นายก (พระสั ง ฆราชคาทอลิ ก ) /
อุปสัง ฆราช อธิ ก ารเจา คณะ อธิ การบานอบรม กรรมการสภาวิท ยาลั ย ผู ใ หก ารอบรม บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยแสงธรรมและตัวแทนจากองคกรคาทอลิก จํานวน 120 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย
(Simple Random Sampling)
ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเรื่องปจจัยที่มีผลกับการจัดทําแผนระยะ
ยาว 15 ป วิ ท ยาลั ย แสงธรรม มี ส าระครอบคลุ ม ประเด็ น ต อ ไปนี้ 1) ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบ
แบบสอบถาม 2) ปจจัยภายนอก 3) ปจจัยภายใน 4) ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา เก็บรวบรวม
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ขอมูลจากการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางทั้งทางไปรษณียและดวยตนเอง เวนระยะในการ
รับคืนประมาณ 1 เดือน เมื่อไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจน
ครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งสรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ ป จ จั ย ภายนอกที่ น า จะมี ผ ลกระทบต อ ทิ ศ ทางการพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย
แสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
1) กรอบ/บริบท/แนวทาง/นโยบายและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย
จํานวน 76 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 81.7
2) การดํารงชีวิตของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคมบริโภค
นิยมและวัตถุนิยมทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป
จํานวน 73 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 78.5
3) สั งคมไทยในกระแสโลกาภิวั ตนที่ ยึ ด เศรษฐกิ จ เป น ตั ว นํา เพื่ อ แสวงหาอํ า นาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง จํานวน 68 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ
73.1
4) สื่อมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ จํานวน 56
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 60.2
5) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มีการปรับแผนเปน
ระยะๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามการเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบายของ
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. ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยภายในที่นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม
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) ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยางตอเนื่อง
เพื่อการวางแผนระยะยาว จํานวน 54 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 58.1
4) การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวชและ
ครูคําสอนเทานั้น จํานวน 53 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 57.0
5) วาระการเป น ผู บ ริ ห ารและอาจารย ป ระจํ า ไม น านพอต อ การพั ฒ นาวิ ท ยาลั ย อย า ง
ตอเนื่อง จํานวน 51 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 54.8
6) การปฏิ รู ป และการพั ฒ นาขาดเป า หมายหลั ก ที่ ชั ด เจนทํ า ให ข าดแนวทางในการ
ดําเนินงานระยะยาว จํานวน 50 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 53.8
7) คุ ณ วุ ฒิ แ ละตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของอาจารย ป ระจํ า ตามมาตรฐานที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) กําหนด จํานวน 49 ความคิดเห็น คิดเปน
รอยละ 52.7
8) ประสิ ทธิภาพในการบริหารและผูนําที่เขมแข็งที่กลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวน 48 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 51.6
9) ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคมภายนอก จํานวน 41 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 44.1
10) ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกนไมใสใจแนวคิดที่นอกเหนือหรือ
แตกตางจากแนวคิดผูบริหาร จํานวน 40 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 43.0
11) ผู นํา ไม ต ระหนั ก และไม ใ หความสําคั ญแก ทรัพยากรบุคคลซึ่งมีสว นสําคัญ ในการ
เปลี่ยนแปลง จํานวน 35 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 37.6
12) การสื่อสารที่ดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจที่ตรงกันใหเกิดขึ้นกับผูที่
เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง จํานวน 33 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 35.5
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3. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานวิชาการที่นาจะมีผลกระทบตอทิศ
ทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
1) การพั ฒ นามาตรฐานทางวิ ช าการ การเรี ย นการสอนและศั ก ยภาพการเป น ผู นํ า ที่
สอดคลองกับความตองการของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน 71 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 76.3
2) การสนับสนุนและสงเสริมการวิจัย สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและศาสนาและ
สามารถนําไปประยุกตใชและพัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา ดานศิลปวัฒนธรรม
ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/ครอบครัว และดานสิ่งแวดลอม จํานวน 70 ความ
คิดเห็น คิดเปนรอยละ 75.3
3) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา
ในระดับสากลมีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การติดตอสื่อสาร การ
ตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูสิ่งใหม จํานวน 67 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 72.0
4) ขยายการผลิ ต บั ณ ฑิ ต ทั้ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาในสาขาวิ ช าที่
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย จํานวน
64 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 68.8
5) การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา ทํางาน
รวมกับผูอื่นไดและมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย จํานวน 61 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 65.6
6) การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ
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) การสงเสริมการทําวิจัยที่เปนสหวิทยามากขึ้นโดยอาศัยกลไกการทําวิจัยรวมกันใน
ลักษณะพหุพาคีเพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช จํานวน 38 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 40.9
4. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาดานโครงสรางและการบริหารที่นาจะ
มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต เรียงตามลําดับไดดังนี้
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1) การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการดําเนินงาน
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) การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง เพื่อการ
เรียนรูเฉพาะตัวไปจนถึงการเรียนรูของมวลชน จํานวน 58 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ
62.4
5) ผูบริหารมีความมุงมั่นและจริงใจในการแกปญหาและพรอมที่เผชิญกับความผิดพลาด
อันอาจเกิดขึ้นในอนาคต จํานวน 57 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 61.3
6) การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหเอื้อตอการบริหารจัดการเพื่อการ
พัฒนาสูความเปนสากล และ การสงเสริมใหมีการปฏิรูปหนวยงานเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด จํานวน 60 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 64.5
7) ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น 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) การสื่อสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินการที่เขาถึงบุคลากรทุกภาคสวนอยางชัดเจน
จํานวน 42 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 45.2
5. ขอมูลเกี่ยวกับภาพรวมอนาคตทิศทางการพัฒนาภาพรวมเรื่องวิวัฒนาการทางดาน
สังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของสถาบันการศึกษา เรียงตามลําดับไดดังนี้
1) การพั ฒ นาคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู ป ระพฤติ ดี มี วิ สั ย ทั ศ น คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทางคริสต
ศาสนา จํานวน 85 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 91.4
2) การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักรที่เนนความรัก การรับ
ใชและความสุภาพถอมตนเพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสนบริกรที่ทรงคุณคา
จํานวน 79 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 84.9
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3) การบูรณาการการศึกษาและการอบรมเพื่อเสริมสรางบุคลากรของคริสตศาสนจักรตาม
นโยบายของสภาพระสังฆราช จํานวน 72 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 77.4
4) การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พร อ มกั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรสายอื่ น ๆ ให มี ค วามร ู ความสามารถเหมาะสมและ
สอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ จํานวน 68 ความคิดเห็น คิด
เปนรอยละ 73.1
5) การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัตนดานภาษา
และวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณและพหุวัฒนธรรมซึ่งเปนการสราง
องคความรู ความเขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม จํานวน 66 ความคิดเห็น คิดเปนรอย
ละ 71.0
6) การพั ฒ นาประชาคมสถาบันแสงธรรม ยึด มั่น ในศาสนธรรม ความกตั ญูก ตเวที
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและดํารงตนเปนแบบอยาง
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 63 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 67.7
7) การพัฒนาระบบการวางแผนและพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ดานวิชาการและการบริการวิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตามประเมินผล
อยางใกลชิดและตอเนื่อง จํานวน 55 ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 59.1

อภิปรายผล
ผลการวิจัยที่นําเสนอขางตน ทําใหเขาใจไดวาปจจัยที่สงผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป
(พ.ศ.2554-2568) วิทยาลัยแสงธรรม คือ การมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาอบรม
สําหรับผูเตรียมเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย โดยเฉพาะทิศทางของสภา
ประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบภารกิจของคริสตศาสนจักรใน
ประเทศไทยในทุกเรื่อง รวมทั้งการกําหนดทิศทางการพัฒนาคริสตศาสนจักร
ซึ่งคริสตศาสนจักรมีความชัดเจนในนโยบายและทิศทางการดําเนินงานอยูแลว แตสิ่งที่ตอง
ใสใจเปนพิเศษคือบริบทสังคม โดยเฉพาะสภาพของสังคมไทยในอนาคต ซึ่งเปนสวนสําคัญตอการ
กํ า หนดแนวทางการฝ ก อบรมศาสนบริ ก รของคริ ส ต ศ าสนจั ก รสู ก ารรั บ ใช สั ง คมไทย ตาม
เจตนารมณของพระเยซูเจา ที่มอบแกคริสตศาสนจักรของพระองค

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาครั้งนี้จํากัดขอบเขตการวิจัยโดยเก็บขอมูลเฉพาะผูใหขอมูลบางกลุม อีกทั้ง
ขอมูลตอบกลับจากแบบสอบถามยังไมครบ 100 % หากมีการเก็บขอมูลเพิ่มเติมเพื่อ
นํามาศึกษาเปรียบเทียบกับขอมูลชุดนี้จะทําใหพบรายละเอียดของการศึกษามากขึ้น
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2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเพื่อใหไดขอมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการวางแผน
ระยะยาวของวิทยาลัยแสงธรรม
3. ควรเจาะลึกในประเด็นเกี่ยวกับปจจัยภายในวาปจจัยเฉพาะดานใดที่สงผลโดยตรงตอ
การวางแผนของวิทยาลัยแสงธรรม
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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

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ปจจัยที่มีผลกับการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป วิทยาลัยแสงธรรม
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลกับการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป
วิทยาลัยแสงธรรม
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยภายนอก
ตอนที่ 3 ปจจัยภายใน
ตอนที่ 4 ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา
3. ผูตอบแบบสอบถามนี้ ไดแก พระสังฆราช อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบาน
อบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช) กรรมการสภาวิทยาลัย และผูเกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม
4. แบบสอบถามนี้อาจยาวไปซักหนอย หากแตการแสดงความคิดเห็นของทานจะเปน
ขอมูลสําคัญในการวางแผนอบรมนักศึกษา และโปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน
5. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ทางไปรษณีย (ตามซองที่แนบมาพรอมนี้) ภายในวันที่ 30 เมษายน
2552
6. ขอขอบพระคุณทีใ่ หความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
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ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของทาน
1. ตําแหนง
( ) 1. พระสังฆราช / อุปสังฆราช
( ) 2. อธิการเจาคณะ
( ) 3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช)
( ) 4. กรรมการสภาวิทยาลัย
( ) 5. ผูใหการอบรม
( ) 6. บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม
( ) 7. องคกรคาทอลิก
( ) 8. อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................
ปจจัยที่มีผลตอการวางแผนระยะยาว 15 ป
เพื่อใหการวางแผนเพื่อพัฒนาวิทยาลัยระยะยาวบรรลุผล ประชาคมแสงธรรมควรมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็น ใหขอคิดและแนวทางในการจัดทําแผนระยะยาว 15 ป เกี่ยวกับปจจัยที่มีผล
ตอการวางแผน ซึ่งประกอบดวย ปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ปจจัยภายในที่มีความสําคัญ และ
ทิศทางพัฒนาวิทยาลัยในภาพรวมทั้งดานบริหารจัดการ ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย และดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

การจัดทําแผนระยะยาวเปนพันธกิจที่เหมาะสมแกกาลเวลาและจําเปนตอการพัฒนาระบบอุดมศึกษา
ไทยไปสูอนาคตที่เต็มไปดวยความเปลี่ยนแปลงและความไมแนนอน หากออกแบบระบบอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมไทย พรอมๆ กับติดตั้งระบบเพื่อขับเคลื่อนระบบอุดมศึกษาอยางกาวกระโดดก็จะเปนปจจัยสําคัญใน
การพัฒนาประเทศ สมดังเจตนารมณที่มุงใหคนไทยเปนศูนยกลางการพัฒนา ไดทั้งการสรางความเขมแข็งใน
ระบบเศรษฐกิจที่สามารถแขงขันไดและการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหกับประชาชนและสังคมไทย
(Prof. Vicharn Panich)
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ตอนที่ 2 ปจจัยภายนอก (External Factor)
ทานคิดวาจากวันนี้ไปในอนาคตประมาณอีก 15 ปขางหนา ปจจัยภายนอกประการใดที่
นาจะมีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมมากที่สุด โปรดขีด 9 หนาแตละปจจัยที่
ตรงกับความคิดเห็นของทาน และหากมีปจจัยอื่นๆ โปรดระบุ
.......... 1. กรอบ / บริบท / แนวทาง / นโยบายและเจตนารมณของพระศาสนจักรในประเทศไทย
.......... 2. นโยบายและแนวทางในการดําเนินงานของสังฆมณฑล (Catholic Dioceses)
.......... 3. นโยบายและแนวทางการดําเนินงานของหนวยงาน/องคกรคาทอลิก (Catholic
Commissions and Offices)
.......... 4. แนวทาง/นโยบายของวัดคาทอลิก (Parish Churches) คณะนักบวช (Religious
Congregations) และสถาบันการศึกษาคาทอลิก (Catholic School and Universities)
.......... 5. แนวทาง/นโยบายของกลุม และศูนยฝกอบรม (Catholic Activity and Training Centers)
.......... 6. สื่อมวลชน (Mass Communications/Medias) และเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายใน
และภายนอกประเทศ
.......... 7. สังคมไทยในกระแสโลกาภิวัตนที่ยดึ เศรษฐกิจเปนตัวนําเพื่อแสวงหาอํานาจและ
ทรัพยสินเขาสูตนเองและพวกพองโดยอาศัยความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแบบกาวกระโดดและอยางตอเนื่อง
.......... 8. การดํารงชีวติ ของสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกกลายเปนสังคมบริโภคนิยม
และวัตถุนยิ มทําใหการศึกษาทางดานศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงามลดนอยลงไป
.......... 9. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) มีการปรับแผนเปน
ระยะ ๆ ขึ้นอยูกับนโยบายการจัดการศึกษาตามทางการเมืองที่เปลี่ยนไปตามนโยบาย
ของรัฐบาลแตละสมัย
.......... 10. อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................
.......... 11. อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................
.......... 12. อื่นๆ โปรดระบุ................................................................................................. .............
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ตอนที่ 3 ปจจัยภายใน (Internal Factor)
ทานคิดวาจากวันนี้ไปในอนาคตประมาณอีก 15 ปขางหนา ปจจัยภายในประการใดที่นาจะ
มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรมมากที่สุด โปรดขีด 9 หนาแตละปจจัยที่ตรง
กับความคิดเห็นของทาน และหากมีปจจัยอื่นๆ โปรดระบุ
.......... 1. ขอกําหนด กรอบ แนวทาง และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม
.......... 2. คุณวุฒแิ ละตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจําตามมาตรฐานที่ สกอ. และ สมศ.
กําหนด
.......... 3. วาระการเปนผูบริหารและอาจารยประจําไมนานพอตอการพัฒนาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง
.......... 4. การเปนสถาบันเฉพาะทางที่มุงเนนการผลิตบัณฑิตสูการเปนบาทหลวง นักบวช และ
ครูคําสอนเทานั้น
.......... 5. การปฏิรูปและการพัฒนาขาดเปาหมายหลักที่ชัดเจนทําใหขาดแนวทางในการดําเนินงาน
ระยะยาว
.......... 6. ประสิทธิภาพในการบริหาร และผูนําที่เขมแข็งที่กลาตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง
.......... 7. ผูนําไมตระหนักและไมใหความสําคัญแกทรัพยากรบุคคลซึ่งมีสวนสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลง
.......... 8. การสื่อสารที่ดอยคุณภาพ ผูนําไมสามารถสรางความเขาใจที่ตรงกันใหเกิดขึน้ กับผูท ี่
เกี่ยวของไดอยางชัดเจนและตอเนื่อง
.......... 9. ดําเนินการภายในกันเองโดยไมรับฟงขอคิดเห็นจากสังคมภายนอก
.......... 10. ขาดการเผยแพรขอมูลอยางตอเนื่องในขณะเดียวกันไมใสใจแนวคิดที่นอกเหนือหรือ
แตกตางจากแนวคิดของผูบริหาร
.......... 11. ความรวมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูบริหารและคณาจารยอยางตอเนือ่ ง
เพื่อการวางแผนระยะยาว
.......... 12. ความออนแอของการสรางองคความรู นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตในระดับสากล
.......... 13. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
.......... 14. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
.......... 15. อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
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ตอนที่ 4 ภาพอนาคต / ทิศทางการพัฒนา
ทานคิดวาจากวันนี้ไปในอนาคต ประมาณ 15 ปขางหนา วิทยาลัยแสงธรรมจะมีทิศทางการ
พัฒนาในภาพรวมอยางไร โปรดขีด 9 หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
4.1 ดานวิชาการ
.......... 1) การปฏิรูปการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางวิชาการและ
วิชาชีพ
.......... 2) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสูความเปนเลิศทางวิชาการดานปรัชญา ศาสนา และ
เทววิทยาในระดับสากล มีความสามารถในการวิเคราะห การสังเคราะห การ
ติดตอสื่อสาร การตัดสินใจเชิงคุณคา การเรียนรูสิ่งใหม
.......... 3) การพัฒนาวิทยาลัยใหกาวไปสูการเปนศูนยกลางการศึกษาทั้งทางวิชาการและ
ชีวิตจิตในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ
.......... 4) ขยายการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่
วิทยาลัยมีความพรอมและสนองนโยบายของพระศาสนจักรในประเทศไทย
.......... 5) การพัฒนาการบริการทางวิชาการใหประสานสัมพันธกับการเรียน การสอน
และการวิจยั
.......... 6) การสนับสนุนและสงเสริมการวิจยั สรางองคความรูใหมดานปรัชญาและ
ศาสนาและสามารถนําไปประยุกตใช และพัฒนาในดานการศึกษา/จิตวิทยา
ดานศิลปวัฒนธรรม ดานสุขภาพกายและจิต ดานชุมชน/ครอบครัว และ ดาน
สิ่งแวดลอม
.......... 7) การสงเสริมการทําวิจยั ทีเ่ ปนสหวิทยามากขึ้นโดยอาศัยกลไกการทําวิจัยรวมกัน
ในลักษณะพหุภาคี เพื่อนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
.......... 8) การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการ การเรียนการสอน และศักยภาพการเปนผูนําที่
สอดคลองกับความตองการของพระศาสนจักรในประเทศไทย
.......... 9) การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาใหเกิดการเรียนรูอยางมีความสุข มีความเปนผูนํา
ทํางานรวมกับผูอื่นได และมีจิตสํานึกผูกพันกับวิทยาลัย
.......... 10) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
.......... 11) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
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4.2 โครงสรางและการบริหาร
.......... 1) การพัฒนาระบบการบริหารเพื่อใหวิทยาลัยสัมฤทธิผลตามเปาหมายในการ
ดําเนินงานทุก ๆ ดาน โดยจัดระบบใหโปรงใส ตรวจสอบได มีประสิทธิภาพ
และบุคลากรมีสวนรวม
.......... 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในวิทยาลัยโดยยึดหลัก “คนเปนศูนยกลางของการ
พัฒนา”
.......... 3) การพัฒนาทรัพยากรการเงินของวิทยาลัยอยางเปนระบบ
.......... 4) ความรวมมือในการวิจัยและแกปญหาสังคมรวมกับหนวยงานภายนอกมากขึ้น
.......... 5) ผูนํามีความสามารถในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพและเขาใจบทบาทของ
ตนและของสถาบัน
.......... 6) การสื่อสารถึงกลยุทธและวิธีการดําเนินการที่เขาถึงบุคลากรทุกภาคสวนอยาง
ชัดเจน
.......... 7) ผูบริหารมีความมุงมั่นและจริงใจในการแกปญหาและพรอมที่จะเผชิญกับ
ความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นในอนาคต
.......... 8) บุคคลภายนอกมีสวนรวมในการผลักดันและแกปญหาของสถาบัน
.......... 9) การปรับปรุงขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ใหเอื้อตอการบริหารจัดการ
เพื่อการพัฒนาสูความเปนสากล
.......... 10) การสงเสริมใหมีการปฏิรูป (Reformation) หนวยงานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
.......... 11) การสนับสนุนสถาบันใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเขาถึง
(Access) เพื่อการเรียนรูเฉพาะตัว (Customization) ไปจนถึงการเรียนรูของ
มวลชน (Massification)
.......... 12) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
.......... 13) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................
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4.3 วิวัฒนาการทางดานสังคมและความเปนมนุษยที่สมบูรณดั่งเจตนารมณของ
สถาบันการศึกษา
.......... 1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหเปนผูประพฤติดี มีวิสัย คุณธรรมจริยธรรม
สุนทรียภาพ ความรับผิดชอบ และมีบุคลิกภาพเหมาะสมกับศาสนบริกรทาง
คริสตศาสนา
.......... 2) การสงเสริมและพัฒนาคณาจารยประจําของวิทยาลัยใหมีความเปนเลิศทาง
วิชาการพรอมกับการพัฒนาบุคลากรสายอื่น ๆ ใหมีความรู ความสามารถ
เหมาะสมและสอดคลองกับตําแหนง ภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบ
.......... 3) การบูรณาการการศึกษาและการอบรม เพื่อเสริมสรางบุคลากรของพระศาสน
จักรตามนโยบายของสภาพระสังฆราช
.......... 4) การพัฒนาระบบการวางแผน และพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาดานวิชาการและการบริการวิชาการของสถาบัน และมีการกํากับติดตาม
ประเมินผลอยางใกลชิดและตอเนื่อง
.......... 5) การพัฒนาประชาคมสถาบันแสงธรรมยึดมั่นในศาสนธรรม ความกตัญูกตเวที
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และดํารงตนเปน
แบบอยางตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
.......... 6) การพัฒนานักศึกษาดวยหลักธรรมคําสอนของพระศาสนจักรที่เนนความรัก
การรับใชและความสุภาพถอมตน เพื่อเปนบัณฑิตสําหรับภารกิจของศาสน
บริกรที่ทรงคุณคา
.......... 7) การสรางความพรอมเพื่อเปดโลกทัศนสําหรับบัณฑิตในภาวะโลกาภิวัฒนดาน
ภาษาและวัฒนธรรมใหรูและเห็นคุณคาของพหุลักษณ ( Identical Pluralism)
และพหุวัฒนธรรม (Cultural Pluralism) ซึ่งเปนการสรางองคความรู ความ
เขาใจสําหรับสังคมไทยโดยรวม
.......... 8) อื่นๆ โปรดระบุ..................................................................................................

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน
ที่ไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในครั้งนี้
ทั้งนี่ขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองที่แนบมาพรอมนี้
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2552)
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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 – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 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
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2549)
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550)
หนังสือ
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550)
งานวิจัย
- การศึ ก ษาป จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การรั ก ษาความซื่ อ สั ต ย แ ห ง คํ า มั่ น
สัญญาของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (หัวหนาโครงการ, พ.ศ.
2550-2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2551 2552)
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4. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน
5. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – สกุล
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

การทํางานปจจุบัน

บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
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 Theology
U. Urbaniana, Italy.
- คณบดีคณะศาสนศาสตร
- อาจารยประจํา สาขาวิชาเทววิทยา
บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
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
Biblical Theology U.Urbaniana, Rome Italy
- ผูอํานวยการสํานักงานกิจการนักศึกษา
- อาจารยประจํา สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
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6. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นายภักดี กฤดิการันย
ที่ปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
อังกฤษ-เคมี
กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา(ประสานมิตร)
Counseling
ปริญญาโท
MS. U. of La Verne, CA. USA

7. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

10. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ปริญญาโท
ศศ.ม. จิตวิทยาการใหคําปรึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
รองผูอํานวยการศูนยวจิ ัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
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
ปริญญาตรี
อักษรศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร)
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ปริญญาโท

ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

ผลงานการตีพมิ พเผยแพร
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
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
10. 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
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11. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา
12. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
ตําแหนง
สถานที่ทํางาน

ประวัติการศึกษา

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
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

12. ผูรวมวิจัย
ชื่อ-นามสกุล
การศึกษา

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

100

