
 
 

รายงานการวิจัยเร่ือง 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 

(The Opinion of Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion’s Students 
Toward Teach – Learning Management of   PH. 432  Philosophy of Religion Course.) 

 
 

 
 

 
โดย 

บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา 
 

 

 

 

 

 

 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ปการศึกษา 2552 



 

ก 

 
 

การวิจัย เปนหนึ่งในภารกิจสําคัญของการเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคูกับ 
การเรียนการสอน การบริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ในฐานะท่ีผูวิจัยไดรับมอบหมายจากคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม ใหรับผิดชอบ 
รายวิชา ปร. 432 ปรัชญาศาสนา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
มาตั้งแตปการศึกษา 2549  โดยเนนการเรียนการสอนดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวน
ทัศน 

ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและจําเปนของการทําวิจัยในช้ันเรียน ตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวาผู เ รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  และถือวาผู เ รียน 
มีความสําคัญท่ีสุด  กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา 22)  และตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  (มาตรา 23)  

รายงานการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร. 432 ปรัชญาศาสนาจึงเปน
ขอมูลสําหรับประโยชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว  และสามารถนําไป
ประยุกตใชตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ ตอไป 

ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัย 
แสงธรรม ท่ีกรุณาอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหน่ึงในโครงการสงเสริมการวิจัยในช้ันเรียน  
ในแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2552   และขอขอบคุณ อ.ทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต ผูชวย
ผูอํานวยการศูนยวิจัยฯ ท่ีกรุณาวิเคราะหขอมูลให 
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บทคัดยอ 
ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตอ

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
The Opinion of Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion’s Students Toward 

Teach – Learning Management of   PH. 342  Philosophy of Religion Course. 
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญา
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็น
ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตอการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนารายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม สถิติท่ี
ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาตรฐาน 
  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ปร. 432 

ปรัชญา ศาสนาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  
2. เม่ือพิจารณาแยกดานระดับความพึงพอใจพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 20 

รายการ อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 10 รายการ  
3. จุดเดนหรือความประทับใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนที่สําคัญ เชน 

อาจารยผูสอนมีความเปนกันเอง ฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูในการเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ เนน
ใหนักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตางๆ จะเปนการดึงศักยภาพของ
นักศึกษาไดดีท่ีสุด เปนการนําความรูตางๆ มาประสานกัน เปนตน 

 

คําสําคัญ   1) การศึกษาความคิดเห็น    
2) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
4) รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  
5) วิทยาลัยแสงธรรม 
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ABSTRACT 
 

This research was to study the opinion of Bachelor of Arts Program in Philosophy and 
Religion’s students on teaching and learning management of PH. 432 Philosophy of Religion 
Course of Saengtham College in second semester 2009. The research objective was to know the 
opinion of Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion’s students on teaching and 
learning management of PH. 432 Philosophy of Religion Course. The informants were 29 
Philosophy and Religion’s students of Saengtham College. The information collection tool was 
the questionnaire. The statistics for information analysis were the percentage, mean and standard 
deviation.      
  
The research results were found that 

1. The opinion of students on teaching and learning management of PH. 432 Philosophy of 
Religion Course was in high level by overall. 

2. When consider as the satisfaction level, it was found that the majority was in high level 
with 20 lists and in highest level with 10 lists. 

3. The main prominent points or the impression of students on teaching and learning 
management are the familiarity of lecturers, training the students to be responsible adults, 
emphasizing the students as the center of learning especially for activity management that will 
enhance the student’s capacity and bringing the knowledge linkage etc.  
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3) Teaching and Learning Management  
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การศึกษาวิชาปรัชญา เปนการศึกษาท่ีเนนพัฒนาผูเรียนใหเปน “ผูมีกระบวนทัศน 

ทางปรัชญา” กลาวคือ มุงใหผูเรียนเปดตนเองสูความจริงในเร่ืองคุณคา ความหมายและเปาหมาย   

(What/Why to be) พยายามต้ังคําถามและตอบปญหาเกี่ยวกับภาวะที่มีอยู ในฐานะท่ีมันเปนอยาง 
ท่ีมันเปน (ไมใชมุงสูความจริงในแบบท่ีเราอยากใหเปน) ในฐานะท่ีภาวะน้ันๆ มีคุณคาและ
ความหมายในตัวของมันเอง นําสูการจัดระบบและหลักการดําเนินชีวิตท่ีตระหนักถึงคุณคา 
ความหมายของสรรพส่ิง โดยเฉพาะตัวมนุษย อันเปนพื้นฐาน สูการสรางหลัก/แนวทาง/ปรัชญา
ชีวิตของผูศึกษาปรัชญา  การศึกษาวิชาปรัชญา จึงเร่ิมตนและใหความสําคัญตอการศึกษาแนวคิด/
ระบบความคิดของนักปรัชญาในอดีต (Dilley, 1964) เนื่องจากการศึกษาปรัชญา มีพื้นฐาน 

บนการตระหนักถึงคุณคาของประสบการณในอดีต ท่ีมีความสัมพันธตอเนื่องสูปจจุบัน เพื่อเปน
แนวทางสูการบรรลุเปาหมายในอนาคต  อันเปนคุณคาและความหมายของชีวิต แนวความคิด/
คําตอบในอดีตของนักปรัชญาเกี่ยวกับความจริง  ความรู ความงาม  ความดี  นําสู  “คําตอบของ 
แตละบุคคล”  ในเร่ืองคุณคาและความหมายของการมีอยู   (วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ, 2552) 
 การศึกษาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  มีอัตลักษณท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของ
สถาบัน กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรม เปนเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) 
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย  และการเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณ
ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  (วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ, 2552) 
ซ่ึงสอดคลองกับท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐาน และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบัน 
อุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา 
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ความประพฤติท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติ
และมีความสามารถในการช้ีนําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12)  ดังนั้น  
อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินไปเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษา 
สูการศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา (Canon law, 1983: 251) ซ่ึงเปนกระบวนการอบรมผูเตรียมตัว 
เปนบาทหลวง  ซ่ึงเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร   

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  จัดใหมีการศึกษา
รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion) เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 25471   ผูวิจัยไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ใหรับผิดชอบ
รายวิชาปรัชญาศาสนา ตั้งแตปการศึกษา 2549 จวบจนปจจุบัน ทําการเรียนการสอนเขาสูปท่ี 4   
จึงเห็นควรทําการศึกษาวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาตอการเรียนการสอนในรายวิชา
ดังกลาว  เพื่อใหการเรียนการสอนรายวิชานี้มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
ประกอบกับท่ีวิทยาลัยแสงธรรม มีนโยบายดานการคนควาและการวิจัยทางวิชาการ โดยจัดให
นักศึกษาไดเรียนรูและมีสวนรวม (สํานักงานบริหาร, 2551) ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา กําหนดนโยบายวาใหมีการพัฒนาระบบการเรียนการสอน โดยมุงเนนการมีสวนรวม
ของผูท่ีเกี่ยวของ  (สํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ, 2551)  จึงเห็นสมควรดําเนินการวิจัย โดยศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา  ปร .432 ปรัชญาศาสนา  
เพื่อนําผลการวิจัยมาพิจารณาปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ใหตอบสนอง
ความตองการของผูเรียน วัตถุประสงคของหลักสูตรและการจัดการศึกษารายวิชาปรัชญาศาสนา 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการเรียนการสอนตามอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม
ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 เพื่อทราบความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา  ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
 

ขอบเขตของการวิจัย  
ขอบเขตดานเน้ือหา 

                                                           
1 รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ยังคงเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและมีคําอธิบายรายวิชาเชนเดิมในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551. 
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ความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม 

ขอบเขตดานประชากร 
นักศึกษาช้ันปที 4 ปการศึกษา 2552 ท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  

ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
 
ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจัยนี ้

ประโยชนดานการเรียนการสอน 
นําผลการวิจัยเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี 

ประสิทธิ ภาพในรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนาและรายวิชาปรัชญาอ่ืนๆ ยิ่งข้ึน 
ประโยชนดานการวิจัย 
ผูบริหารและคณาจารยของคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีแนวทางและการจัด 

ระบบการทําวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนตอไป 
 
นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัย 

เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการทําวิจยั ผูวจิัยจึงกําหนดนยิามศัพท ดังนี ้
ความคิดเห็น หมายถึง ความพึงพอใจท่ีสอดคลองกับคําอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค

และอัตลักษณการเรียนการสอนตามธรรมชาติของวิทยาลัยแสงธรรม 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปท่ี 4 หมายถึง 

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนปกติตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
ช้ันปท่ี 4 วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 

รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  หมายถึงรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ซ่ึงเปนรายวิชา 
ในหมวดวิชาเฉพาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 

กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร. 432 ปรัชญาศาสนา หมายถึง กิจกรรมการเรียน 
การสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ท่ีผูสอนนําเสนอและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดอภิปราย
และเสนอแนะตอการจัดกิจกรรมดังกลาว ไดแก การบรรยาย/การอภิปราย/วิเคราะห/ซักถาม  
การวิพากษวิจารณความคิด การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ การศึกษาคนควาดวยตนเอง
ตามหัวขอท่ีกําหนด การทําแฟมสะสมงาน (ศึกษาวิเคราะหกระทูทางปรัชญาและศาสนา) และ 
การนําเสนอผลงานหนาช้ัน 
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งานวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432  ปรัชญาศาสนา 
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1  รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 

1) สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย 
แสงธรรม หลักสูตรปรับปรง พ.ศ. 2547 

2) การวิเคราะหอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา จากสาระสําคัญของหลักสูตร 
3)   รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ 

ตอนท่ี 2  กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  
1) พื้นฐานแนวคิด หลักการและแนวทาง 
2) จุดมุงหมายและวิธีการ 
3) กิจกรรมการเรียนการสอนและกําหนดการ 

ตอนท่ี 3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ตอนท่ี 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  ปการศึกษา 
2552 เปนสวนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
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และศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 และกําหนดใหศึกษาในช้ันปรัชญาและศาสนาปท่ี 4 
(สํานักอธิการบดี, 2551) ซ่ึงเปนปท่ีสุดทายของการศึกษาตามหลักสูตรดังกลาว   

 
1. สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 

หลักสูตรปรับปรง พ.ศ. 2547 
สํานักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม (2551) ไดรวบรวมสาระสําคัญของหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ดังนี้ 
1)   ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion 

2)    ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็มภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) 
ช่ือยอภาษาไทย  ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Philosophy and Religion) 
ช่ือยอภาษาอังกฤษ  B.A. (Philosophy and Religion) 

3)   หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

4)   ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  (1) เพื่อเสริมสรางการใชความคิดอยางมีเหตุผล โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของคําสอน 

ในศาสนา 
(2) เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูในลักษณะผสมผสานระหวางการเรียนวิชาปรัชญาและ

วิชาศาสนามากยิ่งข้ึน คือมีท้ังความรูควบคูกับคุณธรรม 
(3) เพื่อนําความรูทางดานวิชาปรัชญาและวิชาศาสนามาเปนพื้นฐานของการดําเนิน

ชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสมในสังคมปจจุบัน เสริมสรางความสุขแกตนเอง และสังคม 
(4) เพื่อใชความรูความสามารถในการเปนผูนํา การพัฒนาสังคมประเทศชาติใหเจริญ

ยิ่งข้ึน โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนามาเปนเคร่ืองชวยใหบรรลุถึง ความสุขท่ีแทจริง
และความเจริญกาวหนาไปในหนทางท่ีถูกตอง 

(5) เพ่ือสามารถจูงใจใหผูอ่ืนมองเห็นเปาหมายของชีวิตท่ีแทจริง เพ่ือชวยใหเห็น
คุณคาของการดํารงชีวิตไมหมกมุนกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม จนลืมคุณคาทางดานจิตใจ แตยึดม่ัน
ในคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา 
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    5) หลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา          133    หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                  36    หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ                      91    หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี                                                         6    หนวยกิต 

6) รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  36  หนวยกิต  

    ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร 11 หนวยกิต   
  วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 
   สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาข้ันอุดมศึกษา     

  Methodology of Higher Education 
  สศ.101 สังคมไทยศึกษา   3 (3-0-3)  

  Thai Society 
  สศ.111 จิตวิทยาท่ัวไป   3 (3-0-3)  

  General Psychology 
  สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน   3 (3-0-3)  

  Introduction to Anthropology 
  วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
  สศ.251 หลักการบริหาร   2 (2-0-2)  

  Principle of Administration 
  สศ.341 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  2 (2-0-2)  

  The Constitution of Thailand 
   ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 7  หนวยกิต 

 วิชาบังคับ  5 หนวยกิต 
  ปร.120 ปรัชญาเบ้ืองตน   3 (3-0-3)  

  Introduction to Philosophy 
  มศ.411 หลักศาสนสัมพันธ   2 (2-0-2)  

  Principle of Interreligious Dialogue 
  วิชาเลือก ไมนอยกวา 2 หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
  มศ.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  3 (3-0-3)  

  Western and Eastern Civilization 
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  มศ.231 สังคีตวิจักษ   2 (2-0-2)  
  Music Appreciation 

  มศ.233 ศาสนศิลปวิจักษและไทยศิลปวิจักษ  2 (2-0-2)  
  Religious and Thai Art Appreciation 

    ค. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต  
   วิชาบังคับ 3 หนวยกิต 

  คณ.121 หลักสถิติและการวิจัยเบ้ืองตน  3 (3-0-3)  
  Principles of Statistics and Research 

  วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
  วท.100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  3 (3-0-3)  

  Science in Everyday Life 
  วท.101 วิทยาศาสตรชีวภาพ   3 (3-0-3)  

  Biological Science 
  วท.241 วิทยาศาสตรสุขภาพและส่ิงแวดลอม  3 (3-0-3)  

  Healthy and Environment Science 
  สศ.252 บัญชี   3 (3-0-3)  

  Accounting 
    ง. กลุมวิชาภาษา บังคับ  12 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
   ภษ.111 การเขียนและการอานภาษาไทย  3 (2-1-3)   

  Thai Writing and Oral Reading 
   ภษ.112 วาทศลิป   3 (2-1-3) 
    Oratory 
   ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1   3 (2-1-3) 
    English Usage 1 
   ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2   3 (2-1-3) 
    English Usage 2 

  หมวดวิชาเฉพาะ 91  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
   ภษ.221 วรรณกรรมอังกฤษ 1   2 (2-0-2)   

  Selected English Reading 1 
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  ภษ.222 วรรณกรรมอังกฤษ 2   2 (2-0-2)  
  Selected English Reading 2 

  ภษ.321 สัมมนาภาษาอังกฤษ 1   2 (1-1-2)  
  English Seminar in Selected Topics 1 

  ภษ.322 สัมมนาภาษาอังกฤษ 2   2 (1-1-2)  
  English Seminar in Selected Topics 2 

  ปร.121 ตรรกวิทยา   3 (3-0-3)  
  Logic 

  ปร.211 ญาณวทิยา   3 (3-0-3)  
  Epistemology 

  ปร.212 จริยศาสตร   3 (3-0-3)   
  Ethics 

  ปร.241 ปรัชญากรีก   3 (3-0-3)  
  Ancient Greek Philosophy 

  ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง   3 (3-0-3)  
  Medieval Philosophy 

  ปร.311 อภิปรัชญา   3 (3-0-3)  
  Metaphysics 

  ปร.312 มนุษยปรัชญา   3 (3-0-3)  
  Philosophy of Man 

  ปร.332 ปรัชญาการศึกษา   3 (3-0-3)  
  Philosophy of Education 

  ปร.341 ปรัชญาตะวนัตกสมัยใหม   3 (3-0-3)  
  Modern Western Philosophy 

  ปร.432 ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน  3 (3-0-3)  
  Contemporary Western Philosophy 

  ปร.351 ปรัชญาอินเดีย   3 (3-0-3)  
  Indian Philosophy 

  ปร.352 พุทธปรัชญา   3 (3-0-3)  
  Buddhist Philosophy 
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  ปร.353 ปรัชญาอิสลาม    3 (3-0-3)  
  Islamic Philosophy 

  ปร.432 ปรัชญาศาสนา   3 (3-0-3)  
  Philosophy of Religion 

  ปร.433 ปรัชญาประวัติศาสตร   2 (2-0-2)  
  Philosophy of History 

  ปร.451 ปรัชญาจีน   3 (3-0-3)  
  Chinese Philosophy 

  ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  2 (2-0-2)  
  History of Salvation 

  ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน   2 (2-0-2)  
  Introduction to the Bible 

  ทว.112 เทววทิยาเบ้ืองตน   2 (2-0-2)  
  Introduction to Theology 

  ทว.113 คริสตจริยศาสตรเบ้ืองตน   2 (2-0-2)  
  Introduction to Christians Ethics 

  ทว.114 พิธีกรรมเบ้ืองตน   2 (2-0-2)  
  Introduction to Liturgy 

  ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ   3 (3-0-3)  
  Pentateuch 

  ทว.212 พระคัมภรีภาคประวัติอิสราเอล  2 (2-0-2)  
  Historical Books 

  ทว.220 วิวรณวิทยา   3 (3-0-3)  
  Revelation 

  ทว.225 ความรูท่ัวไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธ์ิ  2 (2-0-2)  
  Sacraments in General 

  ทว.271 การอบรมคริสตศาสนธรรม   2 (2-0-2)  
  Catechetics 

  ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก   2 (2-0-2)  
  Prophets 
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  ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี  3 (3-0-3)  
  Wisdom Literatures and Psalms 

  ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมาย    
   ในพันธสัญญาใหม  3 (3-0-3)  
   Introduction to Acts of Apostles and Epistles 
  ทว.461 คริสตศาสนาในประเทศไทย  2 (2-0-2)  

  Church in Thailand 
  ปร.491 สารนิพนธ   4 (1-4-4)  

  Research Work  

  หมวดวิชาเลือกเสรี  6    หนวยกิต  โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
  สศ.411 หลักการแนะแนวเบ้ืองตน   2 (2-0-2)  

  Principles of Counseling 
  ศษ.221 หลักการสอน   2 (2-0-2)  

  Methods of Teaching 
  ปร.321 ปรัชญาสังคมและการเมือง   2 (2-0-2)  

  Social and Political Philosophy 
  ปร.423 อัคฆวิทยา   2 (2-0-2)   

  Axiology 
  ทว.201 ศาสนศึกษา   3 (3-0-3)  

  Religious Studies 
  ทว.371 เทววทิยาเพื่อการดํารงชีวิต   2 (2-0-2)  

  Theology of Vocations 
  ทว.472 ศาสนากับงานพัฒนา   2 (2-0-2)  

  Church Participation in Development 
 หมวดวิชาฝกปฏิบัติ 

  ปร.473 การฝกปฏิบัติ 1 :  การสอนศาสนธรรม 
  Practicum 1 : Catechetics 

  ปร.474  การฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน 
  Practicum 2 : Youth Pastoral Ministry 
 



 - 12 - 

  ปร.475 การฝกปฏิบัติ 3 : ส่ือมวลชนกับงานอภิบาลและแพรธรรม 
  Practicum 3 : Mass Media and Pastoral Ministry 

  ปร.476 การฝกปฏิบัติ 4 : สังคมกับงานอภิบาลและแพรธรรม 
  Practicum 4 : Social Action Principles and Practice 

2.  การวิเคราะหการศึกษาวิชาปรัชญา จากสาระสําคัญของหลักสูตร 
การศึกษารายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา จึงเปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชาปรัชญาของ

วิทยาลัยแสงธรรม  ซ่ึง วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2551) ไดวิเคราะหอัตลักษณการศึกษาวิชา
ปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม จากสาระสําคัญของหลักสูตร ดังนี้ 

2.1 ท่ีมาของแนวคิดการจัดสาระของหลักสูตร 
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การจัดหลักสูตร

ยอมดําเนินตามรูปแบบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  อยางไรก็ตาม วิทยาลัย
แสงธรรม  เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ การอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของ
คริสตศาสนจักร   

การศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม มีอัตลักษณท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ 
ของสถาบัน กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรม เปนเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง  
(ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย   และการเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  (วุฒิชัย  อองนาวา 
และคณะ, 2552) ซ่ึงสอดคลองกับท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา 
“เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและ
เทววิทยา  ความประพฤติท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหง
มนุษยชาติและมีความสามารถในการช้ีนําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12)   
ดังนั้น อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินไปเพื่อเตรียมความพรอมของ
นักศึกษาสูการศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา (Canon law, 1983: 251) ซ่ึงเปนกระบวนการอบรม 
ผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ซ่ึงเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร   

2.2  เนื้อหา (รายวิชา) ของการศึกษาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม   
วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2551)  ไดวิเคราะหอัตลักษณดานเนื้อหารายวิชาปรัชญา 

จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  ดังนี้ 



 - 13 - 

2.2.1   รายวิชาท่ีเปนการวางพื้นฐาน เพ่ือการเขาใจตอการศึกษาวิชาปรัชญา   
หมายถึง รายวชิาท่ีชวยใหนกัศึกษามีความรูพื้นฐานท่ีจําเปน  ตอการศึกษาวิชา

ปรัชญาในรายละเอียดยิ่งข้ึน เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงบริบทและธรรมชาติของการศึกษาวิชาปรัชญา 
เปนรายวิชาท่ีจัดใหนักศึกษาช้ันปท่ี 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
มีสอง รายวิชา ดังนี้  (สํานักอธิการบดี, 2549) 

ก. รายวิชา ปร. 120 ปรัชญาเบ้ืองตน  เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป กลุมวิชามนุษยศาสตร  

ข. รายวิชา ปร. 121 ตรรกวิทยา เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ 
2.2.2  รายวิชาท่ีเปนเนื้อหาหลักของการศึกษาวิชาปรัชญา 

หมายถึง รายวิชาท่ีเปนการศึกษาวิชาปรัชญา ตามโครงสรางหลักสูตร 
ในสาขาวิชาปรัชญาโดยท่ัวไป ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน อันเปนคุณลักษณะดานความรูของ
บัณฑิต ท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาปรัชญา  

โดยทั่วไปมีการแบงการศึกษาวิชาปรัชญาออกเปนสองประเภท คือ ปรัชญา
บริสุทธ์ิ (Pure Philosophy) กับปรัชญาประยุกต  (Applied Philosophy)  (Mariano, 1990) 

ก.  รายวิชาปรัชญาบริสุทธ์ิ    
ในเร่ืองน้ี ผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอในเอกสารประกอบการศึกษารายวิชา 

ปร. 120  ปรัชญาเบ้ืองตน  (วุฒิชัย, 2551)  สรุปความไดวา  รายวิชาปรัชญาบริสุทธ์ิ หมายถึง 
การศึกษารายวิชาปรัชญาท่ีเปนเนื้อหาสาระของปรัชญาโดยตรง ไมใชศึกษาเพื่อการอ่ืน ๆ ท้ังนี้ 
การศึกษาวิชาปรัชญาตามแนวตะวันตก2 แบงปรัชญาออกเปนสามสาขาใหญ ๆ (ยึดเนื้อหา/ปญหา
พื้นฐาน เปนหลัก)  โดยการมุงตอบปญหาใดปญหาหน่ึง ไดแก อภิปรัชญา (Metaphysics) ท่ีเนน
การศึกษาปญหา/ทฤษฏีอธิบายความเปนจริง  ญาณวิทยา  (Espistemology) ท่ีเนนศึกษาท่ีมาของ
ความรู คุณวิทยา หรืออัคฆวิทยา (Axiology) ท่ีเนนศึกษามาตรการ/หลักการเกี่ยวกับคุณคา ท่ีแยก
ยอยเปนสองสวน คือ จริยศาสตร (หลักการประพฤติของมนุษย) และสุนทรียศาสตร  (หลักการของ
ความงาม)    

เนื้อหาของปรัชญาท่ีนําเสนอขางตน มีการศึกษาโดยแบงเปนยุคตาง ๆ     
ข้ึนกับวาในยุคสมัยนั้น ๆ   “ประเด็นรอน” หรือความสนใจของสังคมในสมัยนั้น อยูท่ีปญหาเร่ือง
อะไร? (ความจริง  ความรู   หรือคุณคา)  ดังนั้น จึงตองมีความจําเปนตองศึกษาประวัติความคิดของ

                                                           
2 ในขณะที่ แนวคิดปรัชญาตะวันออก ไมมีการแบงยอยแบบตะวันตก แตผนวกเปนองครวม. 
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นักปรัชญาเพื่อศึกษา  “คําตอบท่ีเปนไปไดตามหลักเหตุผล”  ของแตละยุคสมัย (วิทย  วิศวเวทย, 
2538) 

จากหลักการที่นําเสนอขางตน นําสูการศึกษาวิเคราะหรายวิชาปรัชญา
บริสุทธ์ิท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีแบงยอยไดสองแนว คือ 
รายวิชาปรัชญาบริสทธ์ิท่ีอธิบายปญหาพ้ืนฐานของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยาและคุณวิทยา 
หรืออัคฆวิทยา)  และรายวิชาปรัชญาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/ภูมิภาค
ตางๆ ท่ีครอบคลุมในเร่ืองปญหาพ้ืนฐานของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยาและคุณวิทยา 
หรืออัคฆวิทยา)   ดังนี้  (สํานักอธิการบดี, 2549) 

1) รายวิชาท่ีอธิบายปญหาพ้ืนฐานของปรัชญา   
รายวิชาท่ีอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยาและ

คุณวิทยา หรืออัคฆวิทยา) ท่ีมีการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ วิทยาลัยแสงธรรม จัดในหมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาท่ีจัดใหนักศึกษาช้ันปท่ี 2 - 3 หลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ไดแก  (สํานักอธิการบดี, 2549) 
  1.1) รายวิชา ปร. 311  อภิปรัชญา  เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวชิาเฉพาะ 

1.2) รายวิชา ปร. 211  ญาณวิทยา  เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ 
1.3) รายวิชา ปร. 212  จริยศาสตร  เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวชิาเฉพาะ 
1.4) รายวิชา ปร. 423  อัคฆวิทยา3  เปนรายวิชาในหมวดวชิาเลือกเสรี 

จากการเปรียบเทียบรายวิชาปรัชญาบริสุทธ์ิในการอธิบายปญหาพื้นฐาน
ของปรัชญา กับการจัดรายวิชาตามหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม พบวามีการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาบริสุทธ์ิท่ีอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา วิเคราะหไดวา 

(1) การเรียนการสอนวิชาปรัชญาท่ีอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา ตาม
หลักสูตรฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม ดูเหมือนวายังขาดการศึกษาในรายวิชาท่ีอธิบายปญหาเร่ืองความ
งาม (สุนทรียศาสตร)  แตเม่ือพิจารณาคําอธิบายรายวิชา ปร. 423  อัคฆวิทยา ในคูมือการศึกษาฯ 
(สํานักอธิการบดี, 2550: 38) ท่ีวา  “ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอัคฆวิทยาซ่ึงจะเนนถึงการตัดสินคุณคาดาน
ส่ิงตางๆ โดยเนนในดานความดี ความงาม ความถูกตอง ซ่ึงรวมถึงดานสุนทรียศาสตร ดนตรี
ศักดิ์สิทธ์ิและจริยศาสตร เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ ความซาบซ้ึงในความงามของศิลปะและ 

                                                           
3 คําวาอัคฆวิทยา หรือคุณวิทยา แปลจากคําภาษาอังกฤษ  “Axiology”  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ใชคําวา “อัคฆวิทยา” 
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ความไพเราะของเสียงเพลง”   พบวาคําอธิบายรายวิชาดังกลาวเนนการศึกษาปญหาพ้ืนฐานเร่ือง
ความงาม ทําใหครอบคลุมปญหาพื้นฐานการศึกษาปรัชญา 

(2)  อยางไรก็ตาม เปนท่ีนาสังเกตวา แมวารายวิชา ปร. 432  อัคฆวิทยา จะมุงเนน
ศึกษาปญหาพื้นฐานเร่ืองความงาม (สุนทรียศาสตร)  แตการจัดใหรายวิชาดังกลาวอยูในหมวดวิชา
เลือกเสรี แสดงใหเห็นวาคุณคาของรายวิชาดังกลาวมีความสําคัญนอยกวารายวิชาท่ีอธิบายปญหา
พื้นฐานของปรัชญาอ่ืนๆ   แมวาในความเปนจริง จะกําหนดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาว 
แตการจัดใหอยูในกลุมหมวดวิชาเลือกเสรี แสดงใหเห็นวารายวิชา ปร. 423 อัคฆวิทยา เปนรายวิชา
ท่ีเลือกเรียนหรือไมเรียนก็ได เม่ือเปรียบเทียบกับรายวิชา ปร. 311  อภิปรัชญา  ปร. 211  ญาณวิทยา 
และ ปร.212 จริยศาสตร ซ่ึงเปนรายวิชาท่ีอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญาเชนเดียวกัน 

2) รายวิชาปรัชญาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/
ภูมิภาคตางๆ ท่ีครอบคลุมในเร่ืองปญหาพ้ืนฐานของปรัชญา 

รายวิชาปรัชญาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/
ภูมิภาคตางๆ ท่ีครอบคลุมและอธิบายปญหาพ้ืนฐานของปรัชญา จัดในหมวดวิชาเฉพาะท่ีบังคับ
เรียนในระดับช้ันปรัชญาและศาสนา ปท่ี 2 - 4 ดังตอไปนี้ 

2.1)  รายวิชาประวัติปรัชญาตะวันตก  ไดแก  รายวิชา ปร. 241  ปรัชญากรีก  
ปร.242  ปรัชญาสมัยกลาง  ปร. 341  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  และ ปร.342 ปรัชญาตะวันตก 
สมัยปจจุบัน  

2.2) ปรัชญาตะวันออกและปรัชญาอิสลาม  ไดแก  รายวิชา ปร.351 ปรัชญา  
อินเดีย  ปร.352 พุทธปรัชญา ปร.451 ปรัชญาจีน  และ ปร.353 ปรัชญาอิสลาม  

จะเห็นไดวารายวิชาท่ีนําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/ภูมิภาค
ตางๆ ท่ีครอบคลุมและอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา ในหลักสูตรฯ เปนการจัดรายวิชา 
ท่ีหลักสูตรฯ สาขาวิชาปรัชญา (และศาสนา) จัดใหมีการเรียนการสอนตามสถาบันตางๆ โดยเฉพาะ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดหลักสูตรฯ สาขาวิชาปรัชญา (และศาสนา) เชน หลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญา  คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เปนตน 

ข.  รายวิชาปรัชญาประยุกต  
ในเร่ืองนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอในเอกสารประกอบการศึกษา

รายวิชา ปร. 120  ปรัชญาเบ้ืองตน  (วุฒิชัย, 2551)  ปรัชญาประยุกต หมายถึงการนําปรัชญาบริสุทธ์ิ
ไปประยุกตใชตอบปญหาโดยยึดการตอบสนองความปรารถนาที่จะรูของมนุษย ท่ีปรารถนารู  
“หลักการ” เพื่อนําไปปฏิบัติ หรือปรารถนาท่ีจะรู “พื้นฐาน” เพื่อนําไปเปนแนวทางตอบปญหา 
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ในเร่ืองนั้น ๆ    สําหรับรายวิชาปรัชญาประยุกตท่ีมีการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัย
แสงธรรม มีท้ังรายวิชาในบังคับเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ และการเลือกเรียนในหมวดเลือกเสรี  
ไดแก 

1)  รายวิชาปรัชญาประยุกตท่ีบังคับเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ ไดแก  รายวิชา ปร.312 
มนุษยปรัชญา  ปร.332 ปรัชญาการศึกษา  ปร.432 ปรัชญาศาสนา  และ ปร.433 ปรัชญา
ประวัติศาสตร   
 2) รายวิชาเลือกเรียนในหมวดเลือกเสรี  มีเพียงรายวิชาเดียว คือ รายวิชา ปร. 321 
ปรัชญาสังคมและการเมือง 
 จากการจัดรายวิชาปรัชญาประยุกตในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม จะเนน
การศึกษารายวิชาประยุกตท่ีเปนประโยชนตอการศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา และรายวิชาปรัชญา
ประยุกตท่ีมีประโยชนตอการวิเคราะหหลักการจัดการศึกษา  เนื่องจากบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและ
ไดรับการบวชเปนบาทหลวง ตองเกี่ยวของกับสถาบันหรือการจัดการศึกษาแกชุมชนตางๆ  
ในประเทศไทย 

2.2.3  รายวิชาท่ีเปนการสรุปการศึกษาวิชาปรัชญา 
รายวิชาท่ีเปน  “บทสรุป” ของการศึกษาปรัชญา หมายถึง การศึกษารายวิชา 

ท่ีเปนลักษณะการประมวลความรู หรือการศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบแนวคิดเชิงปรัชญา ท่ีจัดใหมี
การศึกษาในช้ันปท่ี 4  หรือปท่ีสุดทายของการศึกษา  ไดแก รายวิชา ปร.491 สารนิพนธ  ท่ีมี
คําอธิบายรายวิชาในคูมือการศึกษาฯ วา  “ศึกษาเนื้อหาท่ีสนใจในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึง ภายใตการดูแลของอาจารยท่ีปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตผสมผสานเนื้อหาวิชาความรู 
ในรายวิชาตางๆ ท่ีเรียนในหลักสูตร แลวทําการศึกษาวิเคราะหอยางลึกซ้ึงในประเด็นท่ีสนใจ  จัดเรียบ
เรียงเปนเอกสารทางวิชาการ ตามกฎเกณฑของวิทยาลัยวาดวยการทําสารนิพนธ” (สํานักอธิการบดี, 
2550: 37)  

นอกจากนั้น  ยังมีอีกหนึ่งรายวิชาท่ีไมไดอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  แตจัดใหมีการเรียนการสอน บังคับเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับ
นักศึกษาท่ีเปนบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาแลว   และกําลังเ ร่ิมตนเรียนหลักสูตร 
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ในช้ันปท่ี 2 (หรือเรียกวา “นักศึกษาปท่ี 5” ของวิทยาลัย
แสงธรรม4)  ท่ีจัดใหมีรายวิชาในเชิงสัมมนาวิเคราะหความสัมพันธระหวางวิชาปรัชญากับเทววิทยา  
                                                           
4 กระบวนการเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงที่วิทยาลัยแสงธรรม (สถาบันแสงธรรม)  ใชเวลาอยางนอย 8 ป  
กลาวคือ 4 ปแรก  สําหรับการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   จากน้ันใหหยุด
จากการศึกษาในระบบการศึกษา เพ่ือใหนักศึกษา (บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา) ไปสัมผัสชีวิตการเปน 
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ไดแก รายวิชา ทว.124  สัมมนาความสัมพันธระหวางปรัชญากับเทววิทยา ท่ีมีคําอธิบายรายวิชา 
ในคูมือการศึกษาฯ วา  “ศึกษาแนวคิดปรัชญาที่สงเสริมความเขาใจทางดานเทววิทยา และศึกษา
หลักความเช่ือและความคิดทางเทววิทยาที่ชวยชี้แนะ การคนควาทางปรัชญา” (สํานักอธิการบดี, 
2550:   64 ) 

จากรายวิชาปรัชญาท่ีเปนการสรุป และการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางวชิา
ปรัชญากับวิชาเทววิทยานี่เอง  ทําใหเขาใจไดวา เปนความพยายามท่ีจะชวยใหนักศึกษาไดประมวล
ความรูการเรียนวิชาปรัชญา รวมท้ังการเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีถูกตอง 
ของการศึกษาวิชาปรัชญา เพื่อมุงสูการศึกษาในสาขาวิชาเทววิทยา ตามเปาหมายของการศึกษาวิชา
ปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมน่ันเอง 

3.   รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตฯ 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนุษยศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรมจัดใหมีการศึกษา

รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา (Philosophy of Religion ) เปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม  หลักสูตร
ปรับปรุง  พ.ศ. 25455    

รายวิชา ปร.432  ปรัชญาศาสนา เปนปรัชญาประยุกต (Applied Philosophy) สาขาหน่ึง 
ท่ีนําแนวคิดทางปรัชญามาศึกษาและอธิบายคุณคา ความหมายของศาสนา  เนนการต้ังคําถาม 
เชิงศาสนาและพยายามหาคําตอบดวยหลักการของปรัชญา อันสะทอนถึงความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับศาสนา หรือเหตุผลกับความเช่ือ  โดยมีพื้นฐานบนความเขาใจวา มนุษยตระหนักถึง 
ชีวิตของตนวามีคุณคาและความหมาย  มีความปรารถนาและมีศักยภาพที่จะบรรลุถึงความเปนจริง
สูงสุด (ความรอดพน/เปาหมายชีวิต) มนุษยจึงพยายามแสวงหาคุณคาและความหมายของชีวิต 

                                                                                                                                                                      

ผูอภิบาล  หรือที่เรียกวา “ปอภิบาล” (Pastoral Year)  อยางนอย 1 ป   จากนั้นจึงกลับเขาสูปที่ 5  หรือการเขาศึกษา
ตอหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  อีก 3 ป  กอนไดรับการพิจารณาเปนบาทหลวงตอไป 
 ทั้งน้ี กอนที่จะเขารับการฝกฝนอบรมที่วิทยาลัยแสงธรรม นักศึกษาตองผานการศึกษาอบรม เพ่ือเตรียม
ความพรอมกอน ประมาณ 8 ป  ในระดับมัธยมศึกษาตามสถาบันอบรมตางๆ ที่เช่ือมโยงกับวิทยาลัยแสงธรรม 
(สถาบันแสงธรรม)  มีการพักหลังการจบการศึกษาอีกอยางนอย 2 ป เพ่ือไตรตรองชีวิต และฝกฝนประสบการณ
การอภิบาล  กอนเขารับการศึกษาอบรมท่ีวิทยาลัยแสงธรรมภายใตการรับรองการเขาศึกษาของผูรับผิดชอบ 
การฝกอบรมในระดับตางๆ.  
5รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ยังคงเปนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะและมีคําอธิบายรายวิชาเชนเดิม  
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551. 
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ท่ีตนตัดสินใจเลือก และรับผิดชอบดวยการทุมเทชีวิตสูเปาหมาย อันเปนคุณคาและความหมายของ
สมบูรณแทจริงของชีวิต 

ซ่ึงมีรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้  
1)  รายวิชา ปร.432 ปรัญาศาสนา ตามท่ีกําหนดในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา- 

วิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 
จากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2547 ไดกําหนดลักษณะและคําอธิบายรายวิชาดังนี้  (สํานักอธิการบดี, 2551) 
1.1)  ลักษณะรายวิชา 

(1) รหัสวิชา   ปร. 432   ช่ือวิชา ปรัชญาศาสนา 
     Ph. 432   Philosophy of Religion 

(2) สภาพรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ   
(3) ระดับรายวชิา ช้ันปท่ี 4    
(4) จํานวนหนวยกิต  3  หนวยกิต 

1.2)  คําอธิบายรายวชิา 
ศึกษามโนคติเกี่ยวกับกําเนิดศาสนา ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนา 

ความสํานึกและการแสดงออกในการนับถือศาสนาในรูปแบบตาง ๆ  สัญลักษณและภาษาศาสนา 
ขีดจํากัดความรับรูของมนุษยในเร่ืองศาสนาและความพยายามขามพนขีดจํากัดดังกลาว 

2) รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ตามประมวลการสอน (Course Syllabus) 
ผูวิจัยในฐานะไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 

จึงวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร มาผสานกับธรรมชาติของการศึกษาวิชาปรัชญาศาสนา  
ซ่ึงเปนปรัชญาประยุกต กลาวคือ การนําแนวคิดทางปรัชญามาวิเคราะหและอธิบายศาสนา  
ในฐานะเปน “ภาวะท่ีมีอยู” โดยกําหนดหัวขอ การวัดผล และการประเมินผล ในประมวลการสอน 
(Course Syllabus) ดวยการนําเสนอและรวมพิจารณากับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา  
ปร.432  ปรัชญาศาสนา จากน้ันนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา  และคณบดีคณะมนุษยศาสตร ดังนี้ 

2.1 หัวขอ 
ผูวิจัย ในฐานะผูรับผิดชอบรายวิชา ปร.432 จึงจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง

ของวิทยาลัยแสงธรรม กลาวคือ จัดการเรียนการสอนจํานวน 15 คร้ังๆ ละ 3 คาบเรียน โดยกําหนด
หัวขอ ตามลําดับ ดังนี้ 
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นําเสนอประมวลการสอน 
บทนํา         

บทท่ี 1   ความหมายของปรัชญาและปรัชญาศาสนา 
(1) ความหมายของปรัชญา     

(2) ความหมายของปรัชญาศาสนา    

(3) สรุปประจําบท      

บทท่ี 2  ความหมายของศาสนา       
(1) ความหมายของศาสนา     
(2) ประเภทของศาสนา      
(3) องคประกอบของศาสนา     
(4) สรุปประจําบท    

บทท่ี 3  คุณคาและความหมายของศาสนา 
(1) บริบทเก่ียวกับกําเนิดศาสนา     
(2) การอธิบายความจริงของศาสนา    
(3) ศาสนาจากมุมมองของผูนับถือศาสนา    
(4) คุณคาของศาสนา      
(5) สรุปประจําบท  

บทท่ี 4  ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนา 
(1) ศาสนาในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ    
(2) ศาสนาในฐานะเปนสถาบันในสังคม    
(3) มนุษยกับประสบการณในศาสนา    
(4) มนุษยไดอะไรจากศาสนา     
(5) สรุปประจําบท      

บทท่ี 5  ความสํานึกและการแสดงออกตอการนับถือศาสนาในรูปแบบตางๆ 
(1) การวิเคราะหแนวคิดในการอธิบายความจริงของศาสนา  
(2) แนวโนมบางประการของแนวคิดทางปรัชญาและปจจัยท่ี                

สงผลตอความสํานึกและการแสดงออกในการนับถือศาสนา  
(3) การวิจารณแนวคิดท่ีปฏิเสธ /ลดทอนคุณคาของความจริง 

ในศาสนา 
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(4) การทบทวนความคิดเกีย่วกบัความจริงของศาสนา   
(5) สรุปประจําบท       

บทท่ี  6  สัญลักษณและภาษาของศาสนา 
(1) นิยามของเคร่ืองหมาย สัญลักษณและภาษา    

(2) คุณคาและความหมายของสัญลักษณและภาษาของศาสนา  

(3) การวิเคราะหคุณคาและความหมายของภาษาทางศาสนา  

(4) ความหมายของขอความ/ภาษาท่ีใชในศาสนา   

(5) ความหมายของภาษาในศาสนา     

(6) สรุปประจําบท  

 บทท่ี  7  ขีดจํากัดการรับรูของมนุษยในเร่ืองศาสนาและความพยายาม 

ขามพนขีดจํากัดดังกลาว 
(1) คุณคาและความหมายของความเช่ือศรัทธาในศาสนา  
(2) เหตุผลกับความเช่ือศรัทธาตอความจริงของศาสนา   
(3) การอธิบายความสัมพันธระหวางเหตุผลกับความเช่ือศรัทธา 

ในศาสนา       
(4)      การนําแนวคิดของปรัชญา มาอธิบายปญหาเร่ืองความทุกข 

ตามหลักศาสนา       
(5)     ตัวอยางแนวคิดของปรัชญามาอธิบายคําสอนสําคัญอ่ืนๆ  

ของศาสนา   
(6)     สรุปประจําบท       

บทท่ีสงทาย  บูรณาการความรู       

2.2 การวัดผล 
อัตราสวนคะแนนระหวางภาค ตอ ปลายภาค คือ 80  ตอ 20  คะแนน (%) 
(1) คะแนนระหวางภาค   80%  ไดแก 

(1.1)  การศึกษาคนควาในช่ัวโมงเรียน  และแฟมสะสมงาน 40 % 
 (1.2)  การทํารายงานกลุม     30 % 

(2) คะแนนสอบปลายภาคเรียน  20 %   ไดแก 
การประมวลความรูปรัชญากับศาสนาโดยการเขียนบทวิทยุ และจัดทํา

รายการเกีย่วกบัปรัชญากับคริสตศาสนา 15 – 30 นาที 
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2.3 การประเมินผล 
เกณฑการใหระดับผลการเรียน* 

ชวงคะแนน เกรด 
90 – 100 A 
85 – 89  B+ 
80 – 84 B 
75 – 79  C+ 
70 – 74 C 
65 – 69  D+ 
55 – 64 D 

นอยกวา 54 I  
              *อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 

 

ตอนท่ี 2 กิจกรรมการเรียนการสอน รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  
ในฐานะท่ีผูวิจัย ไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ตาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547  จึงได
ศึกษาแนวคิด/หลักการ  จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาตามอัตลักษณของ
วิทยาลัยแสงธรรม  นําสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกําหนดการ ดังนี้ 

1. พื้นฐานแนวคิด หลักการและแนวทาง 
กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา เปนการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนั้น จึงตองพิจารณาบริบทของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาใดรายวิชาหน่ึง จะไดมีความสอดคลองกบัอัตลักษณของสถาบันนั้นๆ 

1.1 พื้นฐานแนวคิด 
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การบริหารจัดการ 

และการจัดการเรียนการสอนยอมดําเนินตามแนวทางกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ กลาวคือ  
การเปนสถาบันอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น ในเร่ืองสาระสําคัญ
ของการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอนจึงนําแนวทางจากคริสตศาสนจักรเปนแนวทางการ
จัดการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน  
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ในเร่ืองนี้ วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2552: 19 – 31) อธิบายวาวิทยาลัยแสงธรรม 
เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตามแนวคิดของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก ประเทศไทย ท่ีตอบสนองขอเรียกรองจากสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 26 (ค.ศ. 1962 
-1965) ท่ีกําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1) วาใหมีการจัดต้ังสถานอบรมบาทหลวงข้ึน
ในแตละประเทศ  “วิทยาลัยแสงธรรม” ไดถือกําเนิดข้ึนและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย

ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2519  และใหการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทววิทยา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ในคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ท่ีกําหนดในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร7 (Cannon Law, 1983: มาตรา 250) วา 

                                                           
6สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสภาสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก 
จัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965  โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุข
นายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทนบาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเช่ียวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่
ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือปฏิรูปคําสอนและวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทัน
ยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนาน้ี มีการจัดทําเอกสารเพ่ือสงเสริมใหนํามติที่ประชุมไปดําเนินการ. 
7 กฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law)  เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและ
พัฒนาการเชนเดียวกับประมวลกฎหมายทั่วไป  โดยประมวลกฎหมายน้ีมีเปาหมายเพ่ือเปนหลักปฏิบัติเพ่ือความ
สะดวกตอการดําเนินงานของคริสตศาสนจักร เพ่ือความรอดพนของมนุษยชาติ  พัฒนาการของประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมายท่ัวไป กลาวคือ สืบเน่ืองจากจํานวนสมาชิกคริสตศาสนจักร 
ทวีจํานวนมากข้ึน และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เก่ียวกับการปฏิบัติศาสนกิจของคริสตชน  ผูนําของ 
คริสตศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ  ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้งเสนอวิธีแกไข
ในแตละปญหา  ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เก่ียวเน่ือง ลาสุด  
ผลจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายข้ึนใหม หลังจาก 
ไดมีการพิจารณารวมกันของผูนําคริสตศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลท่ี 2 ไดประกาศใชประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.ศ. 1983  ซึ่งเปนประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรฉบับปจจุบัน   
มีทั้งหมด 1752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังน้ี 

บรรพ 1  วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป  
บรรพ 2  วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา 
บรรพ 3  วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 4  วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักด์ิสิทธิ์ของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 5  วาดวยทรัพยสินของคริสตศาสนจักร 
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในคริสตศาสนจักร 
บรรพ 7 วาดวยกระบวนการทางศาล 
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ใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยา  เพื่อความพรอมสูการเปนศาสนบริกร
ของคริสตศาสนจักร ซ่ึงสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 ในเอกสาร Presbyterotum Ordinem  (1966: 
4-6) อธิบายภารกิจสําคัญของคริสตศาสนจักร คือ การประกอบพิธีกรรม การประกาศสอนพระวาจา
ของพระเจา และการปกครองดูแลชุมชน  

จากบริบทขางตน  จึงเห็นไดวาแมวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยตามท่ีสมาคมปรัชญาและศาสนาไดรวบรวม
ขอมูลไว  แตเนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังท่ี ปรีชา  ชางขวัญยืน 
(2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 2548) และ 
รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย) เปนสถาบัน
สําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้นการเรียนวิชาปรัชญาของ
วิทยาลัยแสงธรรม จึงมีอัตลักษณท่ีตางจากการจัดการศึกษาวิชาปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ 
จึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะยืนยันอัตลักษณการเรียนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะท่ีเปน
การเรียนวิชาปรัชญา ท่ีมีเปาหมายเฉพาะ คือ การเตรียมความพรอมสูการศึกษาเทววิทยา สูการ
เปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  ดังท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดนําเสนอวา “วิทยาลัย 
แสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝาย
ฆราวาส แตยังตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชท่ี
สามารถบริหารองคการและเผยแผศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปน
สถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา ภายใตการควบคุมดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราช)”  (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19) 

1.2 หลักการ  
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังท่ี

คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติท่ีเปยม 
ดวยคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพท่ีจะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถ 
ในการช้ีนําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12)  กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน 
 “สามเณราลัย” ( Seminary)  ดั ง ท่ี  ปรีชา  ช างขวัญยืน  กล าวไว ในการมาตรวจประเ มิน  
(ปรีชา  ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพ่ือเตรียมนักศึกษาสูการเปน
บาทหลวง ดังนั้น หลักการพ้ืนฐานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของ 
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คริสตศาสนจักรคาทอลิกและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน 
คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร8   

นอกจากนั้น ในฐานะท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนิน 
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
มาตรา 6 ท่ีวา  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา 
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ 
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา 
1) การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสต- 

ศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย   และ 
2) การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย   
1.3 แนวทาง  

จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม  
จึงสรุปท่ีมาของแนวทางการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงท่ีมาสองแหลง เปนพื้นฐานการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและนโยบาย 
ของสถาบัน กลาวคือ (วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ, 2551: 33 – 36) 

1.3.1 แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการ

เปนบาทหลวง  (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสต- 
ศาสนจักร  โดยเฉพาะ เอกสารท่ีบันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  และประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมทั้งเอกสารท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ในเร่ือง 
การอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง   

                                                           
8 รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก   
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ในเอกสาร “Optatam Totius” (1965: 15) ของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 
2 ไดใหแนวทางวิธีการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงไววา   

“วิธีการทั้งหมด จะตองมุงกระตุนใหผูเตรียมเปนบาทหลวงรักความจริง 
ชอบแสวงหา พิจารณา พิสูจนอยางเขมงวด พรอมกับรับตามสัตยจริงวา ความรูของมนุษยมีขอบเขต 
ขอใหเอาใจใสท่ีจะสอนใหเห็นวาปรัชญามีความเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับปญหาแทจริงตางๆ  
ในชีวิต ตลอดจนปญหาซ่ึงเปนท่ีสนใจของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง  ผูสอนตองชวยผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงใหเห็นความเกี่ยวโยงซ่ึงมีอยูระหวางเน้ือหาปรัชญากัลปบรรดาธรรมลํ้าลึกแหงความ 
รอดพน ซ่ึงเราศึกษาในเทววิทยา โดยใชความเช่ือซ่ึงเปนความสวางท่ีประเสริฐกวา” 

ซ่ึงประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (1983: มาตรา 254) ไดขยายความ
และใหหลักปฏิบัติวา “ตองสอนผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ใหสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ  
โดยการคนควาท่ีเหมาะสมดวยตนเอง ตามหลักวิชาการ  ดังนั้นใหมีการฝกเขียนรายงานภายใต 
การแนะนําของอาจารย เพื่อใหพวกเขาไดเรียนรูท่ีจะศึกษาดวยความพยายามของตนเอง” 

นอกจากนั้น   ในฐานะท่ีวิทยาลัยแสงธรรม  จัดต้ังโดยสภาประมุข 
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง 
ในคริสตศาสนจักร ประเทศไทย  ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีมอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการ
ประชุมสามัญ/วิสามัญของสภาฯ 

1.3.2 แนวทางจากพระราชบัญญัติการศึกษาฯ และการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 

ตามท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  จึงตองดําเนินตาม
กรอบของกฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาของประเทศไทย  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ  แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ประกาศทบวง /กระทรวง 
ศึกษาธิการ ฯลฯ   เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของ 
การจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาในประเทศไทยมาเปนสวนหน่ึงของแนวทางการดําเนินงานและ 
การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรมดวย  (วุฒิชัย, 2551) 

ในเร่ืองนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและ 
พัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริม 



 - 26 - 

ใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา 22)  และตองเนนความสําคัญ 
ท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรูและบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  
(มาตรา23)  อีกดวย 

ซ่ึง ประกอบ  คุปรัตน (2005) ไดเสนอแงคิดในการจัดการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 

1) การศึกษาท่ีเนนผลประโยชนของตัวผูเรียนเปนท่ีตั้ง ไมใชตามใจผูสอน  
กลาวคือ  การจัดบริการในรูปของการใหสิทธิในการเลือกแกผูเรียนใหมาก ใหผูใหบริการตองมีการ
แขงขันกันพัฒนาส่ิงท่ีดีกวาอยูเสมอ 

2)   การไมติดยึดตายตัวกับรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดหาผูสอน การจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน และไมนําเอาอดีตมาเปนเคร่ืองตัดสินอนาคต การตองกลาคิดแบบ
ยอนกลับ หรือคิดแบบกลับหัวกลับหาง (Upside-down Thinking) ท่ีเคยคิดเคยทํากันมาอยางไรนั้น 
ตองสามารถยอนคิดใหมวา จําเปนตองทําเชนนั้นตอไปหรือไม  

3) การตองใชเทคโนโลยีใหมใหไดประโยชนอยางเหมาะสม(Information 
Technology) ซ่ึงกระทําไดโดยนาจะพิจารณาส่ิงสําคัดังตอไปนี้ คือ  

(1) การใชการส่ือสารดวยระบบ Internet ซ่ึงสามารถทําใหผูเรียนมี
ความสามารถในการคนควาหาขอมูลไดอยางกวางขวาง  

(2) การใชส่ือท่ีหลากหลาย  (Multi-Media) หรือระบบฐานขอมูลอยาง
เหมาะสม บางอยางตองสรางข้ึนเอง แตเปนอันมากคือเลือกของท่ีไดมีอยูแลวในตลาด และนํามาใช
อยางเหมาะสม 

นอกจากนั้น ไดใหขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนวามีหลักงายๆ 
ไดแก 

1) สอนโดยมีเปาหมายที่แนชัด วัดได ประเมินได และทาทาย (Goals, 
Clear, Measurable, and Challenging)  

2) สอนโดยตองลงมือสอนเองใหนอยท่ีสุด เนนไปที่บทบาทผูเรียน 
ใหมาก (Stress Learning Not Teaching)  

3) ใหวิธีการเรียนรู ไมใชเพียงการใหความรูอยางเดียว (Learning How to 
- Learn)  

4) ทําการศึกษา การเรียนรูใหนาสนุก เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยตัวเอง 
(Educatainment - Infotainment)  
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5) การสรางระบบขอมูลสะทอนกลับ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหไดมาก 
(Immediate Feedback - Interactive Learning)  

6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนใหมาก (Information 
Technology)  

7) ของดีและทําใหถูกไดนั้นเปนเร่ืองท่ีเปนความจริงได แตตองปรับ
วิธีการคิด (Good things can be much less expensive)  

8) สรางทีมการสอนในลักษณะ เปนพลังรวมจากความตาง แตเสริมใหแก
กัน (Synergic Team)  

 
2. จุดมุงหมายและวิธีการ 
ตามท่ีคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ไดกําหนดจุดมุงหมาย คุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค และวิธีการเรียนการสอนปรัชญา จึงเปนแนวทางการกําหนดวัตถุประสงคและ 
วิธีการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1 จุดมุงหมาย  คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและวิธีการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ตามแนวทางคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

จากการศึกษาวิเคราะหพื้นฐานแนวคิด หลักการและแนวทางตามอัตลักษณของการ
จัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม ดังท่ีนําเสนอขางตน  คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร 
จึงกําหนดจุดมุงหมาย คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคและวิธีการเรียนการสอนดังนี้ 

1) จุดมุงหมาย ปรัชญาและวตัถุประสงค 
จุดมุงหมายการศึกษาวิชาปรัชญา คือ (คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 25489) 
(1) ใหนักศึกษารูจักคิดอยางลึกซ้ึง สามารถวิเคราะห สังเคราะหและใชเหตุผล 

ในการวิพากษ วิจารณแนวคิดตาง ๆ ได 
(2) ใหนักศึกษามีหลักการและแนวทางของปรัชญาท่ีสามารถนําไปใชในการดํา- 

เนินชีวิตในสังคมไดดีข้ึน 
(3) ใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเทววิทยาคริสตชนในระดับสูงตอไป 
นอกจากนั้น ระหวางปการศึกษา 2550 – 2551 คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร 

ไดรวมกันทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และไดเสนอการปรับปรุงปรัชญาและ

                                                           
9มติคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2548  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยแสงธรรมแลว. 
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วัตถุประสงคหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิชาปรัชญา
ของวิทยาลัยแสงธรรม ดังท่ีปรากฎในเอกสารประกอบการประชุมสภาวิทยาลัย (2552) ดังนี้   

(1) ปรัชญา 
การศึกษาปรัชญา (และศาสนา) คือ ระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนานักศึกษาสู

ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา  อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา 
เทววิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา 

(2) วัตถุประสงค 
(2.1)  เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน 

เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ   
(2.2)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู  ใฝเรียน มีความรอบรู  ในกระบวนทัศน 

ทางปรัชญาและศาสนา 
(2.3)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผล 

เพื่อวิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพ่ือการศึกษา คนควา วิจัยท่ีลึกซ้ึง
ตอไป  

(2.4)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

นอกจากนั้น สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ในเอกสารคูมือ
ประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2550 และ  
ปการศึกษา 2551  (สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม, 2550 และ 
2551)  ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังน้ี 

(1)  มีความรู ความเขาใจคําสอนทางศาสนา 
(2)  มีความรูคูคุณธรรม 
(3) ดําเนินชีวิตอยางสมถะ  เรียบงาย 
(4) มีความเปนผูนาํทางศาสนา 
(5) ใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
(6) มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางานเพื่อรับใช คริสตศาสนจักรและสังคม 
(7) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา 
(8) ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแกคริสตชนและบุคคลท่ัวไป 
(9) อบรม ส่ังสอน แนะนํา การดาํเนินชีวิตท่ีถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนา 
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คุณลักษณะบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรมท่ีนําเสนอขางตน เปนการยืนยันการจัด
การศึกษาของคณะฯ โดยเฉพาะการรศึกษาวิชาปรัชญาวา การศึกษา (โดยเฉพาะการศึกษาวิชา
ปรัชญาของคณะฯ) เปนเคร่ืองมือนักศึกษา สูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรม
ของศาสนา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของคณะผูใหการอบรม สามเณราลัยแสงธรรม ท่ีนําแนวทาง
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2   ดวยหลักการ 
ท่ีชัดเจนดังในเอกสารแนะนําวิทยาลัยแสงธรรม (สํานักอธิการบดี, 2549: 11 – 15) วาการศึกษา  
เปน  “เคร่ืองมือชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีไดบังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคของชีวิต  คือ  
การอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการชวยใหรอดพนขององคพระเยซูคริสต” หรือการศึกษา
วิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม เปนเคร่ืองมือสูชีวิตผูอภิบาล  (บาทหลวง) ของคริสตศาสนจักร  
ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ใน Pastores Dabo Vobis (1992, 5:  
51 - 56)  ท่ีสรุปไดวา การอบรมดานสติปญญา (Intellectual Formation)  ถือเปนเคร่ืองมือสูการเปน
ผูอภิบาล (บาทหลวง) นั่นเอง 

คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรไดวิเคราะหแนวคิดและสรุปในเร่ืองอัตลักษณดาน
วิธีการสอนวิชาปรัชญาตามมติในรายงานการประชุมคณะฯ  ไดดังนี้ (คณะกรรมการคณะ-
มนุษยศาสตร, 2549) 

(1)  สอนใหนักศึกษาไดเขาใจหลักปรัชญาของนักปรัชญาแตละทาน (ตามธรรมชาติ
ของรายวิชา) 

(2)  สอนใหนกัศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาเหลานั้นมาวิเคราะห วิจารณได 
(3)  สอนใหนกัศึกษาสามารถนําเอาไปประยุกตใช 
(4)  มีการประเมินผล ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของการทําการบาน การสอบปากเปลา 

การศึกษาคนควาตามหัวขอ (Take Home) และการทํารายงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษา
คนควาและเปนการวัดความเขาใจของนักศึกษาวาเขาใจมากนอยเพียงใด 

สวนวิธีการในรายละเอียด ใหอาจารยผูสอนแตละทานนําแนวทางทั้ง 4 ขอนี้ 
ไปประยุกตใช 

2.2  วัตถุประสงคและวิธีการเรียนการสอน รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
จากแนวทางของคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ท่ีนําเสนอขางตน ผูวิจัย 

จึงนําไปประยุกตใชเพื่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา โดยสรุปสาระของ
เนื้อหารายวิชาเกี่ยวกับการศึกษาวิชาปรัชญาศาสนาดังนี้   
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1) ธรรมชาติของรายวิชาปรัชญาศาสนา 
รายวิชาปรัชญาศาสนา  เปนปรัชญาประยุกต  กลาวคือ  การนําแนวคิด 

ทางปรัชญามาอธิบายศาสนา จึงมีสวนท่ีคาบเกี่ยวกับสองเร่ือง กลาวคือ  ปรัชญา หมายถึง การศึกษา
ภาวะท่ีมีอยู (Being)  ทุกส่ิงท่ีมีอยูเปนเนื้อหาของปรัชญา   และ ศาสนา ในฐานะเปน ภาวะท่ีมีอยู  
ดังนั้น ปรัชญาศาสนา จึงหมายถึง การศึกษาคุณคาและความหมายของศาสนา  ในฐานะท่ีศาสนา
เปน “ภาวะท่ีมีอยู” (Being)  (The meaning of Religion as Religion is being.)   (วุฒิชัย  อองนาวา, 
2553) 

ดวยเหตนุี้ รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนาจึงเปนการศึกษาเก่ียวกับ 
ก. การอธิบายศาสนาในฐานะท่ีเปน “ภาวะท่ีมีอยู” 
ศาสนา เปนปรากฎการณและจัดวาเปนสถาบันหนึ่งของสังคมท่ีรวมผูคน 

ใหเปนหนึ่งเดียวกันในความเช่ือและหลักปฏิบัติตามความเช่ือของศาสนา ศาสนาจึงเปนภาวะท่ีมีอยู
อยางหน่ึงท่ีอยูในเนื้อหาของปรัชญาวา “ศาสนาเปนอะไร?” การอธิบายศาสนาในฐานะท่ีศาสนา
เปนภาวะท่ีมีอยูนี้ มีประวัติศาสตรท่ียาวนานต้ังแตยุคโบราณ ท่ีมนุษยใชสติปญญา “อธิบายหรือ
ปองกันความเช่ือศรัทธา” (William, 1976: 49)    

ข. การตั้งคําถามและพยายามตอบปญหาเกีย่วกับศาสนา 
ปรัชญาศาสนา เปนสวนหนึ่งของสาขาวิชาปรัชญา ท่ี “นําแนวคิดเชิง

ปรัชญามาอธิบายมโนภาพตางๆ ของศาสนา ถอยแถลงของนักคิดเชิงศาสนา และปรากฎการณของ
ประสบการณเชิงศาสนา” (William, 1976: 56) ดวยการตั้งคําถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับศาสนา และ 
ใชเหตุผลเพ่ือตอบปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความจริงในศาสนา  

สอดคลองกับ William L. Rower (1973)  บรรณาธิการหนังสือ Philosophy of 
Religion นําเสนอความคิดสรุปความไดวา ปรัชญาศาสนา เปนการอธิบายศาสนา ในฐานะเปน
ปรากฎการณและจัดวาเปนสถาบันหนึ่งของสังคมที่รวมผูคนใหเปนหนึ่งเดียวกันในความเช่ือ 
และหลักปฏิบัติตามความเช่ือของศาสนา ศาสนาจึงเปนภาวะท่ีมีอยูอยางหน่ึงท่ีอยูในเน้ือหาของ
ปรัชญาวา  “ศาสนาเปนอะไร?” การอธิบายศาสนาในฐานะท่ีศาสนาเปนภาวะท่ีมีอยูนี้  
มีประวัติศาสตรท่ียาวนานต้ังแตยุคโบราณ ท่ีมนุษยใชสติปญญา “อธิบายหรือปองกันความเช่ือ
ศรัทธา”  ปรัชญาศาสนาจึงเปนสวนหนึ่งของสาขาวิชาปรัชญา ท่ีนําแนวคิดเชิงปรัชญามาอธิบาย
มโนภาพตางๆ ของศาสนา ถอยแถลงของนักคิดเชิงศาสนา และปรากฎการณของประสบการณเชิง
ศาสนา ดวยการตั้งคําถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับศาสนา และใชเหตุผลเพ่ือตอบปญหาตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ
ความจริงในศาสนา  
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2) วัตถุประสงคและวิธีการเรียนการสอน 
ผูวิจัยในฐานะไดรับมอบหมายใหเปนผูสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา

จึงวิเคราะหคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตร มาผสานกับธรรมชาติของการศึกษาวิชาปรัชญาศาสนา 
ซ่ึงเปนปรัชญาประยุกต กลาวคือ การนําแนวคิดทางปรัชญามาวิเคราะหและอธิบายศาสนา ในฐานะ
เปน “ภาวะท่ีมีอยู” โดยกําหนดวัตถุประสงค และวิธีการเรียนการสอน ในประมวลการสอน 
(Course Syllabus)  ดวยการนําเสนอและรวมพิจารณากับนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปร.
432 ปรัชญาศาสนา จากน้ันนําเสนอและไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา และคณบดีคณะมนุษยศาสตร ดังนี้ 

2.1) วัตถุประสงค 
เม่ือศึกษาวิชานี้แลว นกัศึกษาสามารถ 
(1)   อธิบายมโนคติเกี่ยวกับกําเนิดและพัฒนาการของศาสนา รวมถึง

คุณคาและความหมายของศาสนาได 
(2)   อธิบายความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนาได 
(3)   อธิบายความสํานึก  และการแสดงออกในการนับถือศาสนาใน

รูปแบบตาง ๆ ได 
(4) อธิบายภาพรวมของศาสนา โดยเฉพาะเร่ืองสัญลักษณและภาษาของ

ศาสนาตาง ๆ  
(5) อธิบายขีดจํากัดความรับรูของมนุษยในเร่ืองศาสนาและความพยายาม

ขามพนขีดจํากัดดังกลาวได 
(6) บอกถึงความเช่ือมโยงและการประยุกตใชตอบปญหาเชิงศาสนาได 

2.2) วิธีการเรียนการสอน 
การศึกษารายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิชา

ปรัชญาตามอัตลักษณการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีกําหนดใหอยูในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

อยางไรก็ตาม ในฐานะท่ีรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา เปนการจัด 
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงนักการศึกษาหลายคน มีความเห็นวา วงการอุดมศึกษาของ
ไทยกําลังเผชิญกับวิกฤติดานคุณภาพมีการระบุวา บัณฑิตจากอุดมศึกษาไทย ยังมีคุณภาพตํ่า  
หางจากมาตรฐานสากลอีกมาก (จรัส สุวรรณเวลา, 2544 :4 อางใน ยศ ทรัพยเย็น และคณะ, 2549: 
64 - 65)  มีสาเหตุหลายประการท่ีทําใหบัณฑิตมีความดอยคุณภาพ รวมท้ังกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนท่ีมีวิวัฒนาการจากการบรรยายเพื่อถายทอดความรูไปสูนวัตกรรมใหมของกิจกรรม 
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การเรียนการสอน เชน การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนพฤติกรรมการเรียนรู การเรียนการสอนท่ีเนน
กระบวนการ ท้ังกระบวนการกลุม กระบวนการแกปญหา กระบวนการคิดอยางมีวิจารณญาณ 
กระบวนการสรางคานิยม  เปนตน  

ซ่ึง สุธรรม อารีกุลและคณะ  (2540 : 131,139  อางใน ยศ  ทรัพยเย็น และ
คณะ, 2549: 64 - 65) ผลการวิจัยเร่ืองอุดมศึกษาไทย: วิกฤติและทางออก เสนอวาวิธีการสอนของ
อาจารยมักใชแบบเดิมคือ การถายเทความรู ไมถายเทความคิดเปน นอกจากนี้ปญหาและการขาด
ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะหและการคิดเชิงบูรณการ การมองประเด็นปญหาตลอดจน
วิธีการแกปญหาของบัณฑิต มักจะมองไปในมุมใดมุมหนึ่งมากกวาท่ีจะนําเอาสรรพวิทยาการตางๆ 
มาใชในการมองปญหาและวิธีแกไขคุณภาพบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึง  
ยศ  ทรัพยเย็น และคณะ (2549: 64 – 65)  เสนอวา ปญหาทางดานความรู ความสามารถในเชิง
วิชาการ ในปจจุบันของบัณฑิต คือ ขาดความสามารถในการประยุกตวิชาการสูสภาพความเปนจริง
ของสังคม บางคร้ังไมอาจตอบไดถึงความคิดรวบยอดในศาสตรทางสาขาวิชาของตนเอง บัณฑิต 
ไมสามารถแสดงออกไดถึงความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชานั้น ๆ ขาดความคิดสรางสรรค
ในทางวิชาการและยังแสดงออกถึงความไมเทาทันในวิทยาการใหมๆ ในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ  

นอกจากนั้น พันธศักดิ์ พลสารัมย (ไมระบุป) ในงานวิจัยเร่ือง การปฏิรูป
การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา:การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี ไดเสนอ 
กลยุทธการปฏิรูปการเรียนรูในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองวิธีการเรียนการสอนวา ควรจัดการเรียน
การสอนท่ีลดการบรรยาย เนนกิจกรรมท่ีสงเสริมและพัฒนาผูเรียน มีวิธีการสอนท่ีหลากหลาย
เหมาะสมกับธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และระดับของผูเรียนโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีท่ีเนน 
การเรียนแบบมุงใหเกิดความคิด วิเคราะห วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหา ตลอดจนทักษะ 
ในการกล่ันกรองหรือยอยขอความ รูปท่ีไดจากการเรียนรู จัดกระบวนการพัฒนาทักษะในการสอน
ของอาจารยใหสามารถดําเนินการสอนตามหลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัด
โปรแกรมการพัฒนาเปนระยะในระหวางการทํางานรวมท้ังกําหนดเปนนโยบาย ภาระงานท่ีอาจารย
จะตองมีการพัฒนาเปนชวง ๆ สงเสริมใหมีการใชส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนมากข้ึน 
ไดแกการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไดแก  
การใชอินเตอรเน็ต การจัดการสอนก่ึงมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Cyber University / Home 
University) จัดใหมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายแกผูเรียนตามความสนใจและความถนัดท้ังใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซ่ึงเนนการเรียนรูตลอดชีวิต 

สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีกําหนดแนว
ทางการจัดการเรียนการสอน โดยถือผูเรียนเปนสําคัญ ตองมีวิธีการเรียนการสอนท่ีสงเสริม 
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ใหผูเรียนสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได   การจัดกระบวนการเรียนรูจึงมุงฝกทักษะการปฏิบัติ 
การแกปญหา และการเรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อสงเสริมใหผู เรียนไดพัฒนาตนเอง 
ตามศักยภาพ โดยผูสอนสามารถจัดการเรียนการสอนไปพรอมกับการประเมินตามสภาพจริง   

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยในฐานะผูสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา จึงนํา
แนวคิดดังกลาว มาผสานกับพื้นฐานแนวคิด  หลักการและแนวทางตามอัตลักษณของการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรไดกําหนดจุดมุงหมายและ
แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญา เพื่อเปนแนวทางใหผูสอนนําไปประยุกตใชในการ
จัดการเรียนการสอน รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา โดยมีวิธีการเรียนการสอน ตามที่นําเสนอ 
ในประมวลการสอน  ดังนี้ 

1.    การบรรยาย 

2.    การอภิปราย  ซักถาม 

3.    การวิเคราะห 
4.    การวิพากษวจิารณแนวคิด 

5.    การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายเพ่ิมเติมสัก 2 – 3 ทาน   

6.    การศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามหัวขอท่ีกําหนดใหและการทําแฟม
สะสมงาน    

2.3  กิจกรรมการเรียนการสอนและกําหนดการ 
ตามท่ีคณะมนษุยศาสตร กําหนดให รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา เปนรายวชิา

ในหมวดวิชาเฉพาะ ทําการเรียนการสอนระดับช้ันปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา
และศาสนา จึงเปนนักศึกษาท่ีมีความรูพื้นฐานและมีความคุนเคยกับการศึกษาวิชาปรัชญาไมต่ํากวา 
3 ป  

ซ่ึงหมายความนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชานี้  เปนนักศึกษาท่ีผานหรือ 
อยูระหวางการศึกษาวิชาปรัชญาบริสุทธ์ิ กลาวคือ การศึกษารายวิชาปรัชญาท่ีอธิบายปญหาพื้นฐาน
ของปรัชญาโดยตรง  ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยาและอัคฆวิทยา และ รายวิชาปรัชญาท่ีนําเสนอ
ประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/ภูมิภาคตางๆ ท่ีครอบคลุมในเร่ืองปญหาพื้นฐานของ
ปรัชญา ไดแก  ปรัชญากรีก ปรัชญาสมัยกลาง  ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม  ปรัชญาตะวันตกสมัย
ปจจุบัน ปรัชญาอินเดีย  พุทธปรัชญา ปรัชญาจีน  และปรัชญาอิสลาม  

ดังนั้น นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา จึงมีคุณวุฒิ
และวุฒิภาวะทางการศึกษาปรัชญา สูการเตรียมตัวเปน “บัณฑิต” สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
ในระยะ 1 ปขางหนา กิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา จึงใหความ 
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สําคัญตอการศึกษาคนควาในลักษณะประมวลความรู และการวิเคราะหประเด็นเชิงสังคม  
ในการอธิบายคุณคาและความหมายของศาสนา ตามมุมมองของปรัชญา ซ่ึงเปนสาระสําคัญของ
การศึกษาปรัชญาศาสนา 

นอกจากนั้น เพ่ือความเขาใจตรงกัน  ผูสอนจึงนําเสนอ (ราง) ประมวลการสอน 
และนําเสนอใหนักศึกษารวมพิจารณา และแสดงความคิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นเร่ือง 
วิธีการเรียนการสอน  จึงนําสูการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในส่ีรูปแบบ ไดแก 

1) การบรรยาย/อภิปราย/ วเิคราะห/ซักถาม 
หมายถึง การจัดการพบปะในหองเรียน เพ่ือนําเสนอองคความรูจากการศึกษา

คนควาของผูสอนและผูเรียน รวมท้ังการเปดประเด็นคําถาม นําสูการอภิปราย วิเคราะห เพื่อ 
ใหนักศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดและนําเสนอดวยวาจาและเอกสาร 

2) การวิพากษ วิจารณความคิด 
หมายถึง การนําประเด็นท่ีเกี่ยวของกับปรัชญาศาสนามานําเสนอ โดยเฉพาะ

แนวคิดรวมสมัยที่อธิบายหรือวิพากษวิจารณศาสนาในมุมมองตางๆ  ท้ังจากผูสอนและผูเรียน  
เพื่อนําสูการวิพากษ วิจารณแนวคิดดวยวาจาและเอกสาร 

3) การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายเพ่ิมเติม 
หมายถึง การเชิญวิทยากรภายนอกจํานวนสามทานมาบรรยายเพิ่มเติม  

ใหนักศึกษาสรุปสาระและนําสงผูสอนดวยเอกสาร วิทยากรไดแก 
(1)  ศ. กีรติ  บุญเจือ  ราชบัณฑิต  บรรยายหัวขอ “ปรัชญากับการอธิบายคุณคา

ของศาสนา”  
(2)  ศ.ดร.เดือน  คําดี  บรรยายหวัขอ “มนษุยไดอะไรจากศาสนา?”   
(3)  บาทหลวงอนุสรณ  แกวขจร  บรรยายหัวขอ“พิธีกรรม: เคร่ืองหมายและ

สัญลักษณของศาสนา” 
4) การศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามหัวขอท่ีกาํหนดให 
หมายถึง การกําหนดใหนักศึกษาทําการศึกษาเรียนรูดวยการศึกษาเอกสาร 

ท่ีผูสอนจัดทํา และมอบใหนักศึกษาคนละ 1 ชุด  ไปศึกษาสวนตัวในเวลาที่กําหนดและตอบคําถาม
ทายบท โดยสงมาทางท่ีอยูจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail Address) ของผูสอน โดยกําหนดเวลา
ศึกษาและสงงานในช่ัวโมงท่ีทําการเรียนการสอน 

5) การทําแฟมสะสมงาน (ศึกษาวเิคราะหกระทูดานปรัชญาและศาสนา) 
หมายถึงการศึกษาคนควาสวนตัวดวยการสืบคนขอมูลผานทางระบบสืบคน

ขอมูลอินเตอรเน็ต (Internet) ท่ีมีการตั้งกระทูเกี่ยวกับปรัชญาศาสนา โดยใหนักศึกษาวิเคราะห
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กระทู วิเคราะหการตอบกระทูท่ีมีผูแสดงความคิดเห็นตางๆ และการตอบกระทูโดยนักศึกษาเอง 
โดยจัดทําในรูปแบบแฟมสะสมงานสงผูสอนจํานวน 4 คร้ัง ระยะหางของกระทูคือหนึ่งเดือน  
เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม และกุมภาพันธ 

ท้ังนี้ ผูวิจยัไดกําหนดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตามกําหนดการ ดังนี ้
 3  พฤศจิกายน 2552 นําเสนอ (ราง) ประมวลการสอนและบทนาํ  

10 พฤศจิกายน 2552 ศึกษาเอกสาร บทท่ี 1 และสงงาน (ตอบคําถามทายบท)  
17 พฤศจิกายน 2552 ศึกษาเอกสาร บทท่ี 2 และสงงาน ... (ตอบคําถามทายบท) 
24 พฤศจิกายน 2552 ศึกษาเอกสาร บทท่ี 3 และสงงาน ... (ตอบคําถามทายบท) 
1 ธันวาคม 2552 9:00-12:30 น.  ศ. กีรติ  บุญเจือ  ราชบัณฑิต  บรรยายหัวขอ 

“ปรัชญากับการอธิบายคุณคาของศาสนา”  
8 ธันวาคม 2552 วิเคราะหเนื้อหา บทท่ี 3  
15 ธันวาคม 2552 9:00-12:30 น.   ศ.ดร.เดือน  คําดี  บรรยายหัวขอ 
   “มนุษยไดอะไรจากศาสนา?”   
5 มกราคม 2553  ศึกษาเอกสาร บทท่ี 4 และสงงาน ... (ตอบคําถามทายบท) 

 12 มกราคม 2553 วิเคราะหเนื้อหา บทท่ี 4 ดวยการวิเคราะหภาพยนตรเกี่ยวกับ 
ปรัชญาศาสนา และสงงานดวยเอกสาร 

19 มกราคม 2553 ศึกษาเอกสาร บทท่ี 5 และสงงาน ... (ตอบคําถามทายบท)   
26 มกราคม 2553 ศึกษาเอกสาร บทท่ี 6 และสงงาน ... (ตอบคําถามทายบท) 
2 กุมภาพันธ 2553 9:00-12:30  บาทหลวงอนุสรณ  แกวขจร  บรรยายหัวขอ 

“พิธีกรรม: เคร่ืองหมายและสัญลักษณของศาสนา”   
9 กุมภาพนัธ 2553 วิเคราะหเนื้อหา บทท่ี 5 และ 6   
16 กุมภาพันธ 2553 บทท่ี 7 บูรณาการความรูและนําเสนองานวิจัยฯ  (1) “การอธิบาย 

ความสัมพันธระหวางปรัชญากับคําสอนคริสตศาสนาตาม 
แนวคิด ของพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ท่ี 2”  

 23 กุมภาพันธ 2553 นําเสนองานวิจัย (2) “การอธิบายความสัมพันธระหวางปรัชญา 
กับคําสอนคริสตศาสนาตามแนวคิดของพระสันตะปาปา ยอหน  
ปอล ท่ี 2”  
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ตอนท่ี 3  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการศึกษา พบงานวิจัยท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการทําวิจัย ดังนี้ 

บรรจง  พลไชย  (2550)  ในรายงานการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) ตอการจัดการเรียนการสอนวิชาสารสนเทศและการศึกษา
คนควา  สรุปผลการวิจัยโดยแบงความคิดเห็นตอการจัดการเรียนการสอนเปน 6 ดาน ไดแก  
ดานกิจกรรมการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชา  ดานส่ือการเรียนการสอน ดานสถานท่ีเรียน  
ดานอาจารยผูสอน ดานการประเมินผล ดานประโยชนของเนื้อหาวิชา  พบวาความคิดเห็นของ
นักศึกษาในกลุมท่ีทําวิจัยอยูในระดับมากทุกดาน  โดยมีขอเสนอแนะวา ควรจัดสภาพแวดลอมใน
หองเรียน ใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูของนักศึกษามากท่ีสุดและรักษาความสะอาดของหองเรียน 
ใหสะอาด  นาเรียน  จัดแตงหองใหสวยงาม ควรจัดหาหนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของกับรายวิชา
ใหเพียงพอและสะดวกตอการศึกษาคนควา 

ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ (2551) ในรายงานการวิจัยเร่ืองการประเมินหลักสูตร
ศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
  ดานบริบท 
  วัตถุประสงคของหลักสูตร กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาปรัชญา วิสัยทัศน   
พันธกิจ  วัตถุประสงคของวิทยาลัยกับ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตรมีความสอดคลอง 
อยูในระดับมาก  โครงสรางหลักสูตร กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาจํานวนหนวยกิตตามโครงสราง
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก   เนื้อหาของหลักสูตร กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาจํานวน
รายวิชาและเนื้อหาตามโครงสรางหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับมาก   

ดานปจจัยเบื้องตน 
  ดานบุคลากร กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาคุณภาพโดยรวมของคณาจารยผูสอน
อยูในระดับพอใช/ควรพิจารณาปรับปรุง  ปจจัยท่ีเอ้ือหรือสงเสริมการเรียนรู นักศึกษาและบัณฑิต 
มีความเห็นวาปจจัยท่ีเอ้ือหรือสงเสริมการเรียนรู  มีความเหมาะสมอยูในระดับพอใช / ควรพิจารณา
ปรับปรุง  ผูสอนและผูบริหารมีความเห็นวาปจจัยท่ีเอ้ือหรือสงเสริมการเรียนรู  มีความเหมาะสม 
อยูในระดับมาก   

ดานกระบวนการ 
  นักศึกษาและบัณฑิตมีความเห็นวากระบวนการ การจัดการเรียนการสอน  
การบริหารหลักสูตร มีความเหมาะสมอยูในระดับพอใช / ควรพิจารณาปรับปรุง ในสวนของผูสอน
และผูบริหารมีความเห็นวา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร มีความ
เหมาะสมอยูในระดับพอใช / ควรพิจารณาปรับปรุง   
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วุฒิชัย  อองนาวา  และคณะ (2552)   ในรายงานการวิจัยเ ร่ืองอัตลักษณการศึกษา 
วิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดเสนอผลการวิจัยในเร่ืองอาจารยผูสอน กระบวนการจัดการเรียนรู 
และปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูไวดังนี้ 

อาจารยผูสอน 

ผลการวิจัย เสนอวา อาจารยควรมีความม่ันใจในส่ิงท่ีสอน ตองทําทุกวิถีทาง
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสรางความคิดดวยตนเองได ตองพัฒนาความรูของตนอยูเสมอ   อาจารย
ควรสอนใหเขาใจไดงาย ใหนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาคนควาเพิ่มเติม ควรมีการสอนท่ีเปนระบบ  
มีเอกสารดานปรัชญาสมัยปจจุบัน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากข้ึน และไมควรใหอาจารย
คนเดียวสอนหลายวิชาเพราะจะทําใหสับสนในเนื้อหา นอกจากนี้การไดเรียนกับอาจารยหลายทาน
จะไดรับแนวคิดใหมๆ เพิ่มข้ึน 

กระบวนการจัดการเรียนรู 
ผลการวิจัย เสนอวาอาจารยควรมีกฎเกณฑในการประเมินผลท่ีเปนมาตรฐาน  

มีความรูเร่ืองหลักการวัดและประเมินผลเบ้ืองตน  ไมควรเนนเฉพาะความรูในเน้ือหาท่ีเรียน 
แตควรเนนท่ีการนําไปประยุกตใช  ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจ
สวนตัว ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดงความคิดท่ีแตกตางจากอาจารย การเรียนการสอนควรฝก 
ใหนักศึกษามีทักษะการสังเกต การตั้งคําถามและกระบวนการท่ีจะไดมาซ่ึงความรู  ควรปรับ
พื้นฐานทางความคิดของนักศึกษาตอปรัชญาตะวันตกและตะวันออก โดยใชเนื้อหาประวัติศาสตร 
วิธีการที่ชัดเจน เปนระบบ สรางแหลงคนควาใหมากข้ึน สรางความกระตือรือรนในตัวนักศึกษา  
และควรใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา 

ปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรู 
ผลการวิจัย เสนอวาควรใหบริการคนควาในโลกที่กวางข้ึน  การสอบเพียงอยาง

เดียวไมทําใหนักศึกษาไดรับความรู แตควรจะมีการทดสอบสม่ําเสมอเพ่ือความเขาใจในเนื้อหา 
ท่ีเรียนและสงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน เวทีทรรศนะเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง 
และสังคมในปจจุบัน 

พันธศักดิ์ พลสารัมย (ไมระบุป) ในงานวิจัยเร่ือง การปฏิรูปการเรียนการสอน
ระดับอุดมศึกษา:การพัฒนากระบวนการเรียนรูในระดับปริญญาตรี ไดเสนอกลยุทธการปฏิรูป 
การเรียนรูในระดับปริญญาตรี ในเร่ืองวิธีการเรียนการสอนวา ควรจัดการเรียนการสอน 
ท่ีลดการบรรยาย เนนกิจกรรมที่สงเสริมและพัฒนาผูเรียน มีวิธีการสอนท่ีหลากหลายเหมาะสม 
กับธรรมชาติ เนื้อหาวิชา และระดับของผูเรียนโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีท่ีเนนการเรียนแบบ 
มุงใหเกิดความคิด วิเคราะห วิจารณญาณ และทักษะการแกปญหา ตลอดจนทักษะในการกล่ันกรอง
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หรือยอยขอความรูปท่ีไดจากการเรียนรู จัดกระบวนการพัฒนาทักษะในการสอนของอาจารย 
ใหสามารถดําเนินการสอนตามหลักการเรียนรูแบบผูเรียนเปนสําคัญ โดยการจัดโปรแกรม 
การพัฒนาเปนระยะในระหวางการทํางานรวมท้ังกําหนดเปนนโยบาย ภาระงานท่ีอาจารยจะตองมี
การพัฒนาเปนชวง ๆ สงเสริมใหมีการใชส่ือประกอบกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนมากข้ึน ไดแก
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไดแก  
การใชอินเตอรเน็ต การจัดการสอนก่ึงมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Cyber University / Home 
University) จัดใหมีรูปแบบการเรียนรูท่ีหลากหลายแกผูเรียนตามความสนใจและความถนัด 
ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ซ่ึงเนนการเรียนรูตลอดชีวิต 
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การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา วิทยาลัย 
แสงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 ในคร้ังนี้ ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิง
สํารวจ มีการสรางแบบสอบถามและการปรับปรุงใหมีคุณภาพเพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล โดยใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามแลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติ 
 

กลุมผูใหขอมูล 
 กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศกึษาคร้ังนี้ ประกอบดวยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนารายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 29 คน  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลป-
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 
ปรัชญาศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 แบงแบบสอบถามออกเปน  
5 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 2   ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  
ปร.432  ปรัชญาศาสนา 
 ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย 
 ตอนท่ี 4   การวิเคราะหภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตอนท่ี 5   สรุปส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับ 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจยัคร้ังนี้ มีข้ันตอนดังนี ้

1.   ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับนักศึกษาผูใหขอมูลในคร้ังนี้ในระหวางวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2553 ถึง 1 มีนาคม 2553 

2.   ใหนักศึกษาแสดงความคิดเห็นตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  ปร.432
ปรัชญาศาสนา 

3.    ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และรวบรวมแบบสอบถาม และคัดเลือกแบบ 
สอบถามท่ีสมบูรณมาเปนขอมูลในการวิเคราะห 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล ใชวิธีการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล ดังนี้ 

1.   ผูวิจัยรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม และไดประมวลผลดวย
โปรแกรมทางสถิติ 

2.   วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถ่ีและคารอยละ 
3.   วิเคราะหขอมูลโดยหาคาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหระดับ

ความคิดเห็นของนักศึกษา แลวนําคาเฉล่ียมาจัดระดับความคิดเห็นวาการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนของอาจารย นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับใด ในการวิเคราะหคร้ังนี้ ใชเกณฑของเบสท 
(Best,1981) ดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 4.50-5.00 หมายความวา มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉล่ียระหวาง 3.50-4.49 หมายความวา มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา มีความเหมาะสมในระดับมาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.50-3.49 หมายความวา มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.50-2.49 หมายความวา มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา มีความเหมาะสมในระดับนอย 

คาเฉล่ียระหวาง 1.00-1.49 หมายความวา มีความคิดเห็นวา การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา มีความเหมาะสมในระดับนอยท่ีสุด 

4. การวิเคราะหขอเสนอแนะในตอนท่ี 3-5 ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
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การวิจัยเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา  ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา วิทยาลัย 
แสงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 การนําเสนอขอมูลผลการวิจัย แบงออกเปน 4 ตอน 
ดังนี้คือ 

ตอนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 
 ตอนท่ี 2   ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  
ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
 ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย 
 ตอนท่ี 4   การวิเคราะหภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของนกัศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษากับกลุมผูใหขอมูลท่ีเปนนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ป
การศึกษา 2552 จํานวนท้ังส้ิน 29 คน เปนเพศชาย 29 คน คิดเปนรอยละ 100 สวนใหญมีอายุ 23-33 
ป สังกัดสังฆมณฑล จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 82.80 สังกัดนักบวช จํานวน 5 คน คิดเปนรอย
ละ 17.20 รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา จํานวน รอยละ 
1. เพศ   
     - ชาย 29 100.00 
2. อายุ   
     - อายุ 23 ป 1 3.40 
     - อายุ 24 ป 15 51.70 
     - อายุ 25 ป 8 27.6 
     - อายุ 27 ป 1 3.40 
     - อายุ 28 ป 1 3.40 
     - อายุ 33 ป 1 3.40 
3. สังกัด   
    - สังฆมณฑล 24 82.80 
    - นักบวช 5 17.20 
 
ตอนท่ี 2   ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432       

ปรัชญาศาสนา 
2.1 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นดวยคาเฉล่ีย 

การวิเคราะหคาเฉล่ียของระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนรายวิชา  ปร.432 ปรัชญาศาสนา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกระดับ 
ความพึงพอใจพบวาสวนใหญ อยูในระดับมาก จํานวน 20 รายการ เรียงลําดับดังนี้ เอกสารประกอบ 
การสอนเพียงพอ ( X  = 4.41) ตรวจสอบติดตามผลการเรียนแลวใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษา  
( X  = 4.41) การใชส่ือและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม ( X  = 4.38) 
มีเกณฑการวัดและการประเมินผลท่ีชัดเจนและเหมาะสม ( X  = 4.38) ตรงตอเวลา ( X  = 4.38) 
ควบคุมอารมณตนเองได ( X  = 4.38) ผลท่ีไดรับจากการเรียนสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได 
( X  = 4.38) การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา ( X  = 4.34) มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ไดมาตรฐาน ( X  = 4.28) การวางตัวเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา ( X  = 4.28) การให
ความยุติธรรมแกนักศึกษา ( X  = 4.28) การยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของนักศึกษา  
( X  = 4.21) เนนใหนักศึกษาศึกษาจากสภาพจริง ( X  = 4.21) มีความเปนกันเองกับนักศึกษา  
( X  = 4.24)  ผูสอนมีความรูและมีการเตรียมตัวเปนอยางดี ( X  = 4.14) การใชเทคนิคการสอน 
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ท่ีนาสนใจ  ( X  = 4.14) การใหความสนใจและเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง  ( X  = 4.10)  
การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา ( X  = 4.07) อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน ( X  = 4.03)  
การมอบหมายงานใหนักศึกษาทําอยางเหมาะสม ( X  = 4.03)  อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน  
10 รายการ เรียงลําดับดังนี้ ไดเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรู ( X  = 4.90) 
มีแนวการสอนรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบกอนเร่ิมเรียน ( X  = 4.86) การจัดกิจกรรมเรียนรู
อยางหลากหลาย ( X  = 4.79) การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  
( X  = 4.69) สอนตรงตามเนื้อหาท่ีแจงไว ( X  = 4.66) การตรวจผลงานท่ีมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ 
( X  = 4.66) การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน ( X  = 4.66) เนนให
นักศึกษาไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม ( X  = 4.66) เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน 
( X  = 4.28) บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม ( X  = 4.28) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.2  
 

ตารางท่ี 4.2  วิเคราะหคาเฉล่ียระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 

ท่ี รายการประเมิน คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 
1 มีแนวการสอนรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบ

กอนเร่ิมเรียน 
4.86 0.35 มากท่ีสุด 

2 ผูสอนมีความรูและมีการเตรียมตัวเปนอยางดี 4.14 0.74 มาก 
3 สอนตรงตามเน้ือหาท่ีแจงไว 4.66 0.48 มากท่ีสุด 
4 เอกสารประกอบการสอนเพียงพอ 4.41 0.73 มาก 
5 การใชส่ือและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการ

สอนไดอยางเหมาะสม 
4.38 0.62 มาก 

6 อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน 4.03 0.96 มาก 
7 การจัดกจิกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย 4.79 0.41 มากท่ีสุด 
8 การมอบหมายงานใหนักศึกษาทําอยางเหมาะสม 4.03 0.90 มาก 
9 การตรวจผลงานท่ีมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ 4.66 0.67 มากท่ีสุด 
10 การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการ

เรียนการสอน 
4.66 0.72 มากท่ีสุด 

11 การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น
และเสนอแนะ 

4.69 0.47 มากท่ีสุด 

12 เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน 4.62 0.62 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.2  (ตอ) 

ท่ี รายการประเมิน คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 
13 การยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของ

นักศึกษา 
4.21 0.94 มาก 

14 การใชเทคนิคการสอนที่นาสนใจ 4.14 0.78 มาก 
15 เนนใหนกัศึกษาไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม 4.66 0.55 มากท่ีสุด 
16 เนนใหนกัศึกษาศึกษาจากสภาพจริง 4.21 0.77 มาก 
17 ไดเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒ/ิภูมิปญญาทองถิ่นมา

ใหความรู 
4.90 0.31 มากท่ีสุด 

18 มีเกณฑการวดัและการประเมินผลที่ชัดเจนและ
เหมาะสม 

4.38 0.77 มาก 

19 มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไดมาตรฐาน 4.28 0.79 มาก 
20 ตรวจสอบติดตามผลการเรียนแลวใหขอมูล

ยอนกลับแกนกัศึกษา 
4.41 0.78 มาก 

21 การวางตัวเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา 4.28 0.75 มาก 
22 บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม 4.59 0.82 มากท่ีสุด 
23 ตรงตอเวลา 4.38 0.97 มาก 
24 ควบคุมอารมณตนเองได 4.38 0.62 มาก 
25 การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา 4.34 0.72 มาก 
26 การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับนกัศึกษา 4.07 0.92 มาก 
27 มีความเปนกนัเองกับนักศึกษา 4.24 0.78 มาก 
28 การใหความสนใจและเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง 4.10 0.90 มาก 
29 การใหความยตุิธรรมแกนักศึกษา 4.28 0.88 มาก 
30 ผลท่ีไดรับจากการเรียนสามารถนําไปใช

ชีวิตประจําวันได 
4.38 0.77 มาก 

 

2.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นดวยคารอยละ  
 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา  
ปร.432 ปรัชญาศาสนาเปนคารอยละ โดยแยกสังกัดของนักศึกษาในแตละรายการประเมิน พบผล
ดังนี้ 
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 ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “มีแนวการสอนรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบกอน
เร่ิมเรียน” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ86.20 รองลงมาคือมาก รอยละ13.80 
เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็น 
ในเร่ือง “มีแนวการสอนรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบกอนเร่ิมเรียน” อยูในระดับมากท่ีสุด 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “มีแนวการสอนรายวิชาและ 
                        แจงใหนักศึกษาทราบกอนเร่ิมเรียน” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 20 (83.3) 5 (100) 25 (86.2) 

มาก 4 (16.7) 0 (0) 4 (13.8) 
 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “ผูสอนมีความรูและมีการเตรียมตัวเปนอยางดี” 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 44.80 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ34.50 และ 
มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง รอยละ 20.7 เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “ผูสอนมีความรูและมีการเตรียมตัวเปน
อยางดี” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “ผูสอนมีความรู และมีการ      

เตรียมตัวเปนอยางดี” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 7 (29.2) 3 (60.0) 10 (34.5) 

มาก 12 (50.0) 1 (20.0) 13 (44.8) 

ปานกลาง 5 (20.8) 1  (20.0) 6 (20.7) 
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “สอนตรงตามเน้ือหาท่ีแจงไว” นักศึกษามีความคิดเห็น

อยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 65.50 รองลงมาคือมาก รอยละ34.50 เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตาม
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สังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “สอนตรงตามเนื้อหา
ท่ีแจงไว” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “สอนตรงตามเนื้อหา 
                        ท่ีแจงไว” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 15 (62.5) 4 (80.0) 19 (65.5) 

มาก 9  (37.5) 1 (20.0) 10 (34.5) 
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง  “เอกสารประกอบการสอนเพียงพอ” นักศึกษา 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 51.70 รองลงมาคือมาก รอยละ41.40 ระดับปานกลาง 
รอยละ 4.20 และระดับนอย รอยละ 4.20 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “เอกสารประกอบการสอนเพียงพอ”  
อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “เอกสารประกอบการสอน          

เพียงพอ”  
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 12(50.0) 3(60.0) 15(51.7) 

มาก 10(41.7) 2(40.0) 12(41.4) 

ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
 

ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การใชส่ือและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอน
ไดอยางเหมาะสม” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด 
รอยละ44.80 และระดับปานกลาง รอยละ 6.90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัด 
ของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การใชส่ือและเทคโนโลยี 
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มาประกอบการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การใชส่ือและเทคโนโลยี 

มาประกอบการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม”  
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 9(37.5) 4(80.0) 13(44.8)

มาก 13(54.2) 1(20.0) 14(48.3)

ปานกลาง 2(8.3) 0 (0) 2(6.9)
 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน” นักศึกษามีความคิดเห็น 

อยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ31.00 ระดับปานกลาง รอยละ 17.20 
และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา 
นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน” อยูในระดับมาก 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.8 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 8(33.3) 1(20.0) 9(31.0) 
มาก 11(45.8) 3(60.0) 14(48.3) 
ปานกลาง 4(16.7) 1(20.0) 5(17.2) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การจัดกิจกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย” นักศึกษา 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 79.30 รองลงมาคือมาก รอยละ20.70 ตามลําดับ  
เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็น 
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ในเร่ือง “การจัดกิจกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดง 
ในตารางท่ี 4.9 

 
ตารางท่ี 4.9  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การจัดกิจกรรมเรียนรู 
                        อยางหลากหลาย” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 18(75.0) 5(100) 23(79.3) 
มาก 6(25.0) 0 (0) 6(20.7) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การมอบหมายงานใหนักศึกษาทําอยางเหมาะสม” 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ31.00 ระดับ
ปานกลาง รอยละ 17.20 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัด
ของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การมอบหมายงาน 
ใหนักศึกษาทําอยางเหมาะสม” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การมอบหมายงาน 

ใหนักศึกษาทําอยางเหมาะสม” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 9(37.5) 0 (0) 9(31.0) 
มาก 10(41.7) 4(80.0) 14(48.3) 
ปานกลาง 4(16.7) 1(20.0) 5(17.2) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การตรวจผลงานท่ีมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ” นักศึกษา

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 72.40 รองลงมาคือมาก รอยละ24.10 ระดับปานกลาง 
รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญ
ทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การตรวจผลงานที่มอบหมายอยางสมํ่าเสมอ” อยูในระดับมากท่ีสุด
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การตรวจผลงาน 
     ท่ีมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 16(66.7) 5(100.0) 21(72.4) 
มาก 7(29.2) 0 (0) 7(24.1) 
ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียน

การสอน” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 75.90 รองลงมาคือมาก รอยละ
17.20 ระดับปานกลาง รอยละ 3.40 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนก
ตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตาราง
ท่ี 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การเปดโอกาส 

   ใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 17(70.8) 5(100.0) 20(75.9) 
มาก 5(20.8) 0 (0) 5(17.2) 
ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและ

เสนอแนะ” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 69.00 รองลงมาคือมาก รอยละ
31.00 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญ 
ทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ”  
อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางท่ี 4.13  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การเปดโอกาสใหให                
  นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 17(70.8) 3(60.0) 20(69.0) 
มาก 7(29.2) 2(40.0) 9(31.0) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเพื่อความเขาใจยิ่งข้ึน” 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 69.00 รองลงมาคือมาก รอยละ21.40 และ
ระดับปานกลาง รอยละ 6.90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา 
นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเพื่อความเขาใจ
ยิ่งข้ึน” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.14 

 
ตารางท่ี 4.14  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “เปดโอกาสใหนักศึกษา 
                          ซักถามเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 17(70.8) 3(60.0) 20(69.0) 
มาก 6(25.0) 1(20.0) 7(21.4) 
ปานกลาง 1(4.2) 1(20.0) 2(6.9) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของ

นักศึกษา” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ
41.40 ระดับปานกลาง รอยละ 3.40 ระดับนอย รอยละ 3.40 และระดับนอยท่ีสุด รอยละ 3.40
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด  
มีความเห็นในเร่ือง “การยอมรับความคิดเห็นและความสามารถของนักศึกษา” อยูในระดับมาก 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การยอมรับความคิดเห็น 
  และความสามารถของนักศึกษา”  

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 10(41.7) 2(40.0) 12(41.4) 
มาก 12(50.0) 2(40.0) 14(48.3) 
ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 
นอยท่ีสุด 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การใชเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ” นักศึกษามีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ34.50 ระดับปานกลาง รอยละ 
13.80 และระดับนอย รอยละ 3.40ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การใชเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ”  
อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การใชเทคนิคการสอน 
                          ท่ีนาสนใจ” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 8(33.3) 2(40.0) 10(34.5) 
มาก 12(50.0) 2(40.0) 14(48.3) 
ปานกลาง 3(12.5) 1(20.0) 4(13.8) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “เนนใหนักศึกษาไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม” นักศึกษา 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 69.00 รองลงมาคือมาก รอยละ27.60 และระดับปาน
กลาง รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษา
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สวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “เนนใหนักศึกษาไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม” อยูในระดับมาก
ท่ีสุดรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.17 

 
ตารางท่ี 4.17  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “เนนใหนักศึกษาได 

  เปนผูปฏิบัติกิจกรรม” 
สังกัดนกัศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 16(66.7) 4(80.0) 20(69.0) 
มาก 7(29.2) 1(20.0) 8(27.6) 
ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “เนนใหนักศึกษาศึกษาจากสภาพจริง” นักศึกษามีความ

คิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ37.90 ระดับปานกลาง รอยละ 
10.30 และระดับนอย รอยละ 3.40  ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “เนนใหนักศึกษาศึกษาจากสภาพจริง”  
อยูในระดับมากรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.18 

 
ตารางท่ี 4.18  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “เนนใหนักศึกษาศึกษา 

  จากสภาพจริง” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 9(37.5) 2(40.0) 11(37.9) 
มาก 12(50.0) 2(40.0) 14(48.3) 
ปานกลาง 2(8.3) 1(20.0) 3(10.3) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “ไดเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ินมาให

ความรู” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 89.70 รองลงมาคือมาก รอยละ10.30 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด  
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มีความเห็นในเร่ือง “ไดเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรู” อยูในระดับมาก
ท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “ไดเชิญวิทยากร/      

 ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรู” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 21(87.5) 5(100.0) 26(89.7) 
มาก 3(12.5) 0 (0) 3(10.3) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “มีเกณฑการวัดและการประเมินผลท่ีชัดเจนและ

เหมาะสม” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 51.70 รองลงมาคือมาก รอยละ
37.90 ระดับปานกลาง รอยละ 6.90 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนก
ตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “มีเกณฑการวัด
และการประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ท่ี 4.20 
 
ตารางท่ี 4.20  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “มีเกณฑการวัดและ 

 การประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 11(45.8) 4(80.0) 15(51.7) 
มาก 11(45.8) 0 (0) 11(37.9) 
ปานกลาง 2(8.3) 0 (0) 2(6.9) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไดมาตรฐาน” นักศึกษา 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 44.80 รองลงมาคือมาก รอยละ41.40 ระดับปานกลาง 
รอยละ 10.30 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของ
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นักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผล
ไดมาตรฐาน” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.21 
 

ตารางท่ี 4.21  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “มีเคร่ืองมือวัดและ    
 ประเมินผลไดมาตรฐาน” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 10(41.7) 3(60.0) 13(44.8) 
มาก 11(45.8) 1(20.0) 12(41.4) 
ปานกลาง 3(12.5) 0 (0) 3(10.3) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “ตรวจสอบติดตามผลการเรียนแลวใหขอมูลยอนกลับ

แกนักศึกษา” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 55.20 รองลงมาคือมาก รอยละ
34.50 ระดับปานกลาง รอยละ 6.90 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนก
ตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “ตรวจสอบ
ติดตามผลการเรียนแลวใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษา” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดง
ในตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “ตรวจสอบติดตามผล 

  การเรียนแลวใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษา” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 13(54.2) 3(60.0) 16(55.2) 
มาก 9(37.5) 1(20.0) 10(34.5) 
ปานกลาง 1(4.2) 1(20.0) 2(6.9) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การวางตัวเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา” 
นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 44.80 รองลงมาคือมาก รอยละ37.39 ระดับ
และปานกลาง รอยละ 17.20 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา 
นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด  มีความเห็นในเร่ือง  “การวางตัวเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดี 
แกนักศึกษา” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.23 

 
ตารางท่ี 4.23  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การวางตัวเหมาะสม 

  เปนแบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 11(45.8) 2(40.0) 13(44.8) 
มาก 9(37.5) 2(40.0) 11(37.39) 
ปานกลาง 4(16.7) 1(20.0) 5(17.2) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม” นักศึกษามีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 69.00 รองลงมาคือมาก รอยละ27.60 และระดับนอยท่ีสุด  
รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญ
ทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม” อยูในระดับมากท่ีสุด 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.24 
 
ตารางท่ี 4.24  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “บุคลิกภาพและ 

  การแตงกายเหมาะสม” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 15(62.9) 5(100.0) 20(69.0) 
มาก 8(33.3) 0 (0) 8(27.6) 
นอยท่ีสุด 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “ตรงตอเวลา” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
ท่ีสุด รอยละ 58.60 รองลงมาคือมาก รอยละ31.00 ระดับปานกลาง รอยละ 3.40 ระดับนอย รอยละ 
3.40 และระดับนอยท่ีสุด รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “ตรงตอเวลา” อยูในระดับมากท่ีสุด 
รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “ตรงตอเวลา” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 13(54.2) 4(80.0) 17(58.6) 
มาก 8(33.3) 1(20.0) 9(31.0) 
ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
นอย 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
นอยท่ีสุด 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “ควบคุมอารมณตนเองได” นักศึกษามีความคิดเห็นอยู

ในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ 44.80 และระดับปานกลาง รอยละ 6.90 
ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด  
มีความเห็นในเร่ือง “ควบคุมอารมณตนเองได” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ท่ี 4.26 
 
ตารางท่ี 4.26  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “ควบคุมอารมณตนเองได” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 10(41.7) 3(60.0) 13(44.8) 
มาก 12(50.0) 2(40.0) 14(48.3) 
ปานกลาง 2(8.3) 0 (0) 2(6.9) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา” นักศึกษา 
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 48.30 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ 44.80 ระดับปานกลาง 
รอยละ 3.40 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก
นักศึกษา” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.27 
 
ตารางท่ี 4.27  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การปลูกฝงคุณธรรม   

  จริยธรรมแกนักศึกษา”  
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 9(37.5) 4(80.0) 13(44.8) 
มาก 14(58.3) 0 (0) 14(48.3) 
ปานกลาง 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา” นักศึกษา 

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 55.20 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ 31.00 ระดับปานกลาง 
รอยละ 6.90 ระดับนอย รอยละ 3.40 และระดับนอยท่ีสุด รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดย
จําแนกตามสังกัดของนักศึกษายังพบวา  นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด  มีความเห็นในเร่ือง  
“การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.28 
 

ตารางท่ี 4.28  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การเสียสละและอุทิศเวลา 
  ใหกับนักศึกษา”  

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 7(29.2) 2(40.0) 9(31.0) 
มาก 14(58.3) 2(40.0) 16(55.2) 
ปานกลาง 2(8.3) 0 (0) 2(6.9) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 
นอยท่ีสุด 1(4.2) 0 (0) 1(3.4) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “มีความเปนกันเองกับนักศึกษา” นักศึกษามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 44.80 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ 41.40 ระดับปานกลาง รอยละ 
10.30 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “มีความเปนกันเองกับนักศึกษา”  
อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.29 

 
ตารางท่ี 4.29  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “มีความเปนกันเองกับ

นักศึกษา” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 9(37.5) 3(60.0) 12(41.4) 
มาก 12(50.0) 1(20.0) 13(44.8) 
ปานกลาง 3(12.5) 0 (0) 3(10.3) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การใหความสนใจและเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง” 

นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมาก รอยละ 41.40 รองลงมาคือมากท่ีสุด รอยละ 37.90 ระดับ
ปานกลาง รอยละ 13.80 และระดับนอย รอยละ 6.90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัด
ของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การใหความสนใจและ 
เอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง” อยูในระดับมาก รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.30 

 
ตารางท่ี 4.30  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การใหความสนใจและ 

   เอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 8(33.3) 3(60.0) 11(37.9) 
มาก 11(45.8) 1(20.0) 12(41.4) 
ปานกลาง 4(16.7) 0 (0) 4(13.8) 
นอย 1(4.2) 1(20.0) 2(6.9) 
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ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “การใหความยุติธรรมแกนักศึกษา” นักศึกษามีความ
คิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 48.30 รองลงมาคือมาก รอยละ 37.90 ระดับปานกลาง รอยละ 
6.90 และระดับนอย รอยละ 6.90 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตามสังกัดของนักศึกษา 
ยังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “การใหความยุติธรรมแกนักศึกษา”  
อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4.31 

 
ตารางท่ี 4.31  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “การใหความยุติธรรมแก  

  นักศึกษา” 
สังกัดนักศึกษา ระดับ 

ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 
รวม 

มากท่ีสุด 11(45.8) 3(60.0) 14(48.3) 
มาก 10(41.7) 1(20.0) 11(37.9) 
ปานกลาง 2(8.3) 0 (0) 2(6.9) 
นอย 1(4.2) 1(20.0) 2(6.9) 

 
ความคิดเห็นของนักศึกษาในเร่ือง “ผลท่ีไดรับจากการเรียนสามารถนําไปใชชีวิตประจําวัน

ได” นักศึกษามีความคิดเห็นอยูในระดับมากท่ีสุด รอยละ 51.70 รองลงมาคือมาก รอยละ 37.90 
ระดับปานกลาง รอยละ 6.90 และระดับนอย รอยละ 3.40 ตามลําดับ เม่ือพิจารณาโดยจําแนกตาม
สังกัดของนักศึกษายังพบวา นักศึกษาสวนใหญทุกสังกัด มีความเห็นในเร่ือง “ผลท่ีไดรับจาก 
การเรียนสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได” อยูในระดับมากท่ีสุด รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
ท่ี 4.32 

 

ตารางท่ี 4.32  แสดงความคิดเห็นของนักศึกษาจําแนกตามสังกัดในเร่ือง “ผลท่ีไดรับจากการเรียน 
  สามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได” 

สังกัดนักศึกษา ระดับ 
ความคิดเห็น สังฆมณฑล นักบวช 

รวม 

มากท่ีสุด 13(54.2) 2(40.0) 15(51.7) 
มาก 9(37.5) 2(40.0) 11(37.9) 
ปานกลาง 2(8.3) 0 (0) 2(6.9) 
นอย 0 (0) 1(20.0) 1(3.4) 
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ตอนท่ี 3   ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย 
 จากการตอบแบบสอบถามปลายเปดของนักศึกษามีความคิดเห็นท่ีเปนจุดเดนหรือความ
ประทับใจและจุดท่ีควรปรับปรุงในดานการบรรยาย/การอภิปรายผล/การวิเคราะห/การซักถาม/ 
การวิพากษวิจารณความคิด การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ การศึกษาคนควาดวยตนเอง 
ตามหัวขอท่ีกําหนด การทําแฟมสะสมงาน (ศึกษาวิเคราะหกระทูทางปรัชญาและศาสนา) และ 
การนําเสนอผลงานหนาช้ัน เรียงตามลําดับไดดังนี้ 
3.1  การบรรยาย/อภปิราย/วิเคราะห/ซักถาม 

จุดเดนหรือความประทับใจ 
- มีการเตรียมการสอนหรือเร่ืองท่ีจะมาบรรยายอยางด ี
- เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถาม (f=2) 
- วิเคราะหประเด็นตางๆ ไดดเีพื่อใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน (f=2) 
- อาจารยผูสอนใชภาษาที่งาย 
- ความสุภาพของผูมาบรรยาย ใหเกยีรติแกผูฟง 
- มีการนําเสนอหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย (f=2) 
- การบรรยาย การอภิปรายและการวเิคราะหชวยใหนกัศึกษามีความคิดเปนระบบ 
แบบแผน 
- มีหัวขอและประเด็นการสอนท่ีชัดเจนและนาสนใจ 
จุดท่ีควรปรับปรุง 
- ใหมีการเช่ือมโยงถึงศาสนาอ่ืนมากข้ึนนอกจากคริสตศาสนา 
- ในการตอบขอซักถามบางคร้ังคําตอบคอนขางกวาง ไมตรงประเด็น 
- ควรรักษาเวลา 
- ควรใชส่ือท่ีนาสนใจกวานี ้
- ควรมีการเจาะประเด็นใหมากกวานี ้
- นาจะมีการสรุปใหนกัศึกษาฟงในแตละบทเรียนเพื่อความเขาใจตรงกนั 
- เอกสารประกอบการเรียนแจกชาไป 
- ควรมีการตอบโตระหวางผูสอนกับผูเรียน 
อ่ืนๆ  
- การนําผูทรงคุณวุฒิหรือผูเช่ียวชาญในดานนี้โดยตรงเปนโอกาสท่ีดีของนักศึกษา 
- การวิเคราะหในบางเร่ืองควรใหนักศึกษานําไปคิดตอ คนควาแลวนํามาบรรยายใน 
ช่ัวโมง เรียนหนา 
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3.2 การวิพากษวิจารณความคิด 
จุดเดนหรือความประทับใจ 
- มีการวิพากษวจิารณแนวคิดตางๆ ท่ีหลายหลาก (f=3) 
- สรางใหผูเรียนเกิดมุมมองใหมๆ 
- ผูท่ีวิจารณมีความรูจริง เปนท่ีนาเช่ือถือ 
- ชวยใหนักศึกษารูจักคิดอยางมีเหตุผลและนําเสนอความคิดไดอยางเสรี คือ เปดโอกาส
ใหนักศึกษาแสดงความคิดไดอยางเต็มท่ี (f=2) 
จุดท่ีควรปรับปรุง 
- นอกจากวิจารณแลวควรมีแนวคิดของตนเองเพ่ิมดวย (f=2) 
- บางกิจกรรมยงัขาดความชัดเจนในบางมุมมอง จนเกดิความสงสัย คลุมเครือ 
- ควรวิพากษวิจารณในเหตุการณท่ีนาสนใจ เชน เหตุการณบานเมือง 
- ควรกระตุนใหนักศึกษาแสดงศักยภาพมากกวานี ้
อ่ืนๆ 
- การวิพากษวิจารณความคิดไมมีถูกหรือผิดแตเราควรวิจารณท้ังสองดานเพ่ือเปนการ
เรียนรูและนําดานดีไปเปนแนวปฏิบัติในชีวิต (f=2) 
- การวิจารณควรอยูในขอบเขตของเน้ือหาการเรียนเพราะถาไมเปนดังนั้นแลวจะทําให
การเรียนกวางเกินไป 

3.3 การเชิญวิทยาการภายนอกมาบรรยายเพิ่มเติม 
จุดเดนหรือความประทับใจ 
- ทําใหมีความรูในทางปรัชญามากข้ึน เขาใจงายและประยกุตใชได (f=2) 
- วิทยากรมีความรูและระบบปรัชญาของตน รวมถึงชีวิตท่ีเปนแบบอยางแกนกัศึกษา 
(f=3)  
- มีความหลากหลาย แตละทานท่ีไดเชิญมาเปนวิทยากรลวนเปนผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
ท่ีทานถนัด จึงทําใหเกิดมุมมองปรัชญาศาสนาเปนมุมมองท่ีกวางข้ึน (f=2) 
- ทําใหเขาใจวิชาท่ีกําลังเรียนอยู  
- ทําใหนกัศึกษาเกิดความกระตือรือรน รูสึกแปลกใหม นาสนใจในการศึกษา 

 จุดท่ีควรปรับปรุง 
- เวลามีนอย 
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย  
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อ่ืนๆ 
- อยากใหวิทยากรแตละทานบรรยายมากกวา 1 คร้ัง 
- อยากใหมีวิทยากรท่ีเปนศาสนาอ่ืนมาบรรยาย (f=2) 

3.4 การศึกษาคนควาเพิ่มเตมิตามหัวขอท่ีกําหนดให 
จุดเดนหรือความประทับใจ 
- นักศึกษาไดความรูมากข้ึนเนื่องจากการมีการอานอยางจริงจัง (f=2) 
- ทําใหมีความรบัผิดชอบมากข้ึนในหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ (f=4) 
- นักศึกษามีอิสระท่ีจะคนควาขอมูล 
- ทําใหนกัศึกษามีความกระตือรือรนในการคนหาขอมูล 

 จุดท่ีควรปรับปรุง 
- ควรใหตอบคําถามไมเกิน 5 ขอ (บางบทมีมากเกินไป) 
- มีงานมากเกนิไป (f=2) 

 อ่ืนๆ 
- อาจารยควรสรุปภาพรวมของแตละศาสนา พรอมท้ังวิเคราะหความคิดเห็นของตน 
หนาช้ันเรียนดวย 
- ควรที่จะลดงาน  แตควรทีจ่ะใหมีการอภิปรายมากข้ึน 
- ผูสอนควรจะทบทวนเน้ือหาของแตละบทเรียนใหนกัศึกษา 
- ควรเลือกเฉพาะหัวขอท่ีสําคัญเทานั้นในการศึกษาคนควา 

3.5 การทําแฟมสะสมงาน (ศึกษาวิเคราะหกระทูดานปรัชญาและศาสนา) 
จุดเดนหรือความประทับใจ 
- ไดติดตามกระแสความคิดเหน็ดานศาสนาของสังคมภายนอก 
- ไดรับความคิดท่ีหลากหลายในเร่ืองเกี่ยวกับศาสนา  
- เช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีไดเรียนมา (f=2) 
- เปนการเปดกวางทัศนคติเกีย่วกับศาสนามากข้ึน 
- สามารถประยุกตใหเกิดประโยชนท้ังตัวเองและผูอ่ืน 
- เปนแหลงคนควาท่ีดีอีกแหลงหนึ่งและเปนแหลงท่ีใหเรารูเกี่ยวกับความคิดของคนใน
ยุคปจจุบันท่ีตางศาสนากัน 
- มีการใชเทคโนโลยีประกอบการสอน 
- ทําใหนกัศึกษาทันเหตุการณของโลก 
- ทําใหนกัศึกษามีงานท่ีสะสมซ่ึงอาจะเปนประโยชนตอตัวเองและผูอ่ืน 
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จุดท่ีควรปรับปรุง 
- คนท่ีตอบแตละกระทู บางคนตอบแบบมีสาระแตบางคนตอบแบบไรสาระ กระทู
สวนมากจะเปนงานทําบุญซะมากกวา 
- งานท่ีใหทํามีเยอะเกินไป 
- ควรมีกระทูดานการเมืองดวย 

3.6 การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 
จุดเดนหรือความประทับใจ 
- ฝกใหนกัศึกษามีทักษะในการนําเสนอส่ิงท่ีเปนของตัวเอง (f=2) 
- กลาเผชิญหนากับคําถามของผูฟงหรือผูติดตาม ยอมรับการโจมตีและเปดใจใหกวาง
เพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
- ทําใหไดแสดงศักยภาพของตน 
- กลาแสดงออก กลาพูดในท่ีสาธารณะ (f=2) 
- ทําใหนกัศึกษาเกิดความใสใจในการทํางานท่ีจะนําเสนอเพ่ือใหออกมาดี (f=2) 
- การทํางานเปนกลุม 

 จุดท่ีควรปรับปรุง 
- ไมคอยมีการซักถามหลังการพูดแตถูกบังคับใหพูดทําใหรูสึกไมม่ันใจในตนเอง 
- ความสามารถของสมาชิกในกลุมอาจจะมีไมมาก งานท่ีออกมาอาจทําไดไมดีเทาท่ีควร 

อ่ืนๆ 
-  พยายามใหพูดทุกคนเพื่อเปนการฝกสําหรับงานอภิบาล (f=2) 
 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะหภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 จากการตอบแบบสอบถามปลายเปดของนกัศึกษามีขอเสนอแนะท่ีเปนจุดเดนหรือความ
ประทับใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ดังนี ้
4.1 จุดเดนหรือความประทับใจ 

- นักศึกษามีสวนรวมในการจดักิจกรรมเชนนี้ (f=2) 
- สามารถแสดงความคิดเหน็ของตนอยางอิสระ 
- มีความหลากหลายไมนาเบ่ือ 
- มีความคิดสรางสรรค ไมทําใหเกิดความเบ่ือหนายในหองเรียนอยางเดียว 
- นําใหสมาชิกในกลุมมีการวางแผนงานรวมกัน ทํางานรวมกัน 
- ฝกใหนกัศึกษาไดเรียนรูในการเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ 
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- อาจารยผูสอนมีความเปนกนัเอง 
- บรรยากาศด ี
- เนนใหนกัศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตางๆ จะเปนการ

ดึงศักยภาพของนักศึกษาไดดท่ีีสุด เปนการนําความรูตางๆ มาประสานกัน 
4.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 

- ถาทําตามท่ีไดวางแผนไวอยางจริงจัง นักศึกษาจะตองทํางานมากเกนิไปสําหรับวิชานี้ 
- เพื่อใหมีการไปศึกษาคนควา ควรที่จะมีการพูดแบงปนความคิดของนักศึกษาเพื่อท่ีจะ

ทําใหเกดิมุมมองใหมๆ มากข้ึน 
- ควรลดเร่ืองงานลงบางแตควรเพิ่มการพูดคุยมากกวา (f=2) 
- เกิดความเบ่ือหนายในการเตรียมงาน สถานท่ี อาจจะลดกิจกรรมนอกหองบางกด็ ี
- ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย การเรียนรู 

4.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
- อยากใหมีผูนําของศาสนาอ่ืนมาบรรยาย 
- ถาเปนไปไดใหมีการไปศึกษานอกสถานท่ีสัก 1 คร้ัง 
- เวลาในการจัดกิจกรรมนอยเกินไป 
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การวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญา
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2552 มีวัตถุประสงคเพื่อทราบความคิดเห็น
ของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ตอการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา กลุมผูใหขอมูลท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนารายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 29 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยสรุป
ไดดังน้ี 
 จากการวิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชา  ปร.432 ปรัชญาศาสนา ดวยคาเฉล่ีย ( X ) ของนักศึกษาท่ีเปนกลุมผูใหขอมูล  โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาแยกดานระดับความพึงพอใจพบวา สวนใหญอยูในระดับมาก จํานวน 
20 รายการ เรียงลําดับดังนี้ เอกสารประกอบการสอนเพียงพอ, ตรวจสอบติดตามผลการเรียนแลว 
ใหขอมูลยอนกลับแกนักศึกษา  การใชส่ือและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม  มีเกณฑการวัดและการประเมินผลท่ีชัดเจนและเหมาะสม  ตรงตอเวลา  ควบคุมอารมณ
ตนเองได  ผลท่ีไดรับจากการเรียนสามารถนําไปใชชีวิตประจําวันได  การปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมแกนักศึกษา  มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไดมาตรฐาน การวางตัวเหมาะสมเปน
แบบอยางท่ีดีแกนักศึกษา การใหความยุติธรรมแกนักศึกษา การยอมรับความคิดเห็นและ
ความสามารถของนักศึกษา  เนนใหนักศึกษาศึกษาจากสภาพจริง  มีความเปนกันเองกับนักศึกษา 
ผูสอนมีความรูและมีการเตรียมตัวเปนอยางดี  การใชเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ  การใหความสนใจ
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และเอาใจใสนักศึกษาอยางท่ัวถึง  การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา  อธิบายเนื้อหาได 
ชัดเจน  การมอบหมายงานใหนักศึกษาทําอยางเหมาะสม อยูในระดับมากท่ีสุด จํานวน 10 รายการ 
เรียงลําดับดังนี้ ไดเชิญวิทยากร/ผูทรงคุณวุฒิ/ภูมิปญญาทองถ่ินมาใหความรู  มีแนวการสอนรายวิชา
และแจ’ใหนักศึกษาทราบกอนเร่ิมเรียน  การจัดกิจกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย  การเปดโอกาสให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ  สอนตรงตามเนื้อหาท่ีแจงไว  การตรวจผลงานท่ี
มอบหมายอยางสม่ําเสมอ  การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน  
 เนนใหนักศึกษาไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม  เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน 
บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม  

โดยสรุปการหาคาเฉล่ียของนักศึกษามีระดับความคิดเห็นโดยภาพรวมเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนอยูในระดับมาก 

จุดเดนหรือความประทับใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนท่ีสําคัญ เชน   อาจารย 
ผูสอนมีความเปนกันเอง ฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูในการเปนผูใหญท่ีมีความรับผิดชอบ เนนให
นักศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมตางๆ จะเปนการดึงศักยภาพของ
นักศึกษาไดดีท่ีสุด เปนการนําความรูตางๆ มาประสานกัน เปนตน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

การจัดการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ปการศึกษา 2552 เปนการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปรัชญาและศาสนา ปท่ี 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม โดยนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวเปนกลุมนักศึกษา
ท่ีมีวุฒิภาวะและมีประสบการณการศึกษาวิชาปรัชญาท่ีวิทยาลัยแสงธรรมในระดับท่ีมีภาวะพรอม
ตอการบูรณาการความรูในการนําแนวคิดทางปรัชญามาอธิบายคุณคาและความหมายของ 
ส่ิงท่ีมีอยู ตามกระบวนทัศนทางปรัชญาไดแลวในระดับหนึ่ง 

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร. 432 ปรัชญาศาสนา สําหรับกลุมผูเรียน 
ท่ีมีความพรอมสูการเปนบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
จึงมีแนวทางท่ีหลากหลาย เปนโอกาสใหผูสอนไดนําเสนอและเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม
ในการอภิปรายและเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาดังกลาว จากนั้นจึงนําสู 
การดําเนินการตามท่ีรวมกันพิจารณา เปนเหตุผลสําคัญท่ีนักศึกษามีความคิดเห็นในเชิงพึงพอใจ 
ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในระดับมากและมากที่สุด รวมท้ังการใหความรวมมือตอ 
การจัดกิจกรรมการสอนอยางดี  
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ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา ท่ีผลการวิจัยได
ปรากฏใหเห็นดังกลาว ตองพิจารณาปจจัยท่ีสําคัญ ไดแก นักศึกษาท่ีมีวุฒิภาวะและมีกระบวนทัศน
การศึกษาปรัชญามาในระดับหนึ่ง จนพรอมตอการบูรณาการความรูดานปรัชญาสูการอธิบายปญหา
เกี่ยวกับส่ิงมีอยูตามธรรมชาติของรายวิชา 
 
ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยครั้งนี ้

1. ในการบรรยายของวิทยากรพิเศษควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย การเรียนรู 
2. ควรใหมีผูนําของศาสนาอ่ืนมาบรรยาย 
3. ควรจัดใหมีการไปศึกษานอกสถานท่ีสัก 1 คร้ัง 
4. ควรเพิ่มเวลาในการจัดการเรียนการสอนใหมากกวานี ้

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรมีการประเมินการสอนของอาจารยทุกทาน ทุกภาคเรียน 
2. ควรแยกประเมินการสอนวิชาพื้นฐานท่ัวไปที่มีอาจารยผูสอนหลายทานเพ่ือจะได
นํามาปรับปรุงแกไขจุดท่ีบกพรองตอไป 
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แบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  

ตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา 
 
คําชี้แจง  โปรดเติมคําลงในชองวางและทําเคร่ืองหมาย  ลงใน (     ) หนาขอความตาม 

และกรอกขอความตามสภาพความเปนจริง 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนกัศึกษา 
 1.1 เพศ    (    ) 1.ชาย  (    )  2. หญิง 
 1.2 อาย ุ    ....................... ป     
 1.3 สังกัด   (    ) 1. สังฆมณฑล (    ) 2. นักบวช 
    
ตอนท่ี 2  ระดับความคดิเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย 

รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  
 

คําชี้แจง  โปรดกาเคร่ืองหมาย  ลงในชอง (    ) ท่ีตรงกับระดับความคิดเหน็ของนักศึกษา 
มากท่ีสุด 

     
ระดับความคดิเห็น 

รายการ 
5 4 3 2 1 

1. มีแนวการสอนรายวิชาและแจงใหนักศึกษาทราบกอนเริ่มเรียน      
2. ผูสอนมีความรูและมีการเตรียมตัวเปนอยางด ี      
3. สอนตรงตามเนื้อหาท่ีแจงไว      
4. เอกสารประกอบการสอนเพียงพอ      
5. การใชส่ือและเทคโนโลยีมาประกอบการเรียนการสอนไดอยาง
เหมาะสม 

     

6. อธิบายเนื้อหาไดชัดเจน      
7. การจัดกจิกรรมเรียนรูอยางหลากหลาย      
8. การมอบหมายงานใหนกัศึกษาทําอยางเหมาะสม      
9. การตรวจผลงานท่ีมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ      
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ระดับความคดิเห็น 
รายการ 

5 4 3 2 1 
10. การเปดโอกาสใหนกัศึกษาไดมีสวนรวมในการเรียนการสอน      
11. การเปดโอกาสใหนกัศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ      
12. เปดโอกาสใหนักศึกษาซักถามเพ่ือความเขาใจยิ่งข้ึน      
13. การยอมรับความคิดเหน็และความสามารถของนักศึกษา      
14. การใชเทคนิคการสอนท่ีนาสนใจ      
15. เนนใหนักศึกษาไดเปนผูปฏิบัติกิจกรรม      
16. เนนใหนักศึกษาศึกษาจากสภาพจริง      
17. การเชิญวทิยากร/ผูทรงคุณวุฒิมาใหความรู      
18. มีเกณฑการวัดและการประเมินผลที่ชัดเจนและเหมาะสม      
19. มีเคร่ืองมือวัดและประเมินผลไดมาตรฐาน      
20. ตรวจสอบติดตามผลการเรียนแลวใหขอมูลยอนกลับแกนกัศึกษา      
21. การวางตัวเหมาะสมเปนแบบอยางท่ีดแีกนกัศึกษา      
22. บุคลิกภาพและการแตงกายเหมาะสม      
23. ตรงตอเวลา      
24. ควบคุมอารมณตนเองได      
25. การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษา      
26. การเสียสละและอุทิศเวลาใหกับนักศึกษา      
27. มีความเปนกันเองกับนกัศึกษา      
28. การใหความสนใจและเอาใจใสนกัศึกษาอยางท่ัวถึง      
29. การใหความยุติธรรมแกนักศึกษา      
30. ผลที่ไดรับจากการเรียนสามารถนําไปใชชีวิตประจําวนัได      
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของนักศึกษาตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย 
รายวิชา ปร.432 ปรัชญาศาสนา  ไดแก การบรรยาย/การอภิปราย/วิเคราะห/ซักถาม การ

วิพากษวิจารณความคิด  การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายพิเศษ  การศึกษาคนควาดวยตนตาม
หัวท่ีกําหนด  การทําแฟมสะสมงาน (ศึกษาวิเคราะหกระทูทางปรัชญาและศาสนา) และการนําเสนอ
ผลงานหนาชั้น 

3.1  การบรรยาย/อภิปราย/ วิเคราะห/ซักถาม 

3.1.1 จุดเดนหรือความประทับใจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.1.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.1.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

3.2  การวิพากษวจิารณความคดิ 

3.12.1 จุดเดนหรือความประทับใจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.2.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 - 78 - 

3.1.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.3  การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายเพ่ิมเติม 

3.3.1. จุดเดนหรือความประทับใจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.3.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.3.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 

3.4  การศึกษาคนควาเพิ่มเติมตามหัวขอท่ีกําหนดให 
3.4.1. จุดเดนหรือความประทับใจ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3.4.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 



 - 79 - 

3.4.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.5  การทําแฟมสะสมงาน (ศึกษาวิเคราะหกระทูดานปรัชญาและศาสนา) 
3.5.1. จุดเดนหรือความประทับใจ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3.5.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
3.5.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
 

3.6  การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน 

3.6.1. จุดเดนหรือความประทับใจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.6.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 



 - 80 - 

3.6.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
ตอนท่ี 4 การวิเคราะหภาพรวมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 
4.1 จุดเดนหรือความประทับใจ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.2 จุดท่ีควรปรับปรุง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
4.3 อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 



 - 81 - 

ตอนท่ี 5  จงสรุปส่ิงท่ีนักศึกษาไดรับ จากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา ปร. 432 
ปรัชญาศาสนามาพอสังเขป 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

ขอบคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามเปนอยางด ี
 



 - 82 - 

 
 

ชื่อ – สกุล 
 บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา  
 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  คณะมนษุยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
การศึกษา 
 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกยีรตินยิมอันดับหนึง่) 
 ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา  วทิยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินยิมอันดับสอง) 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
หนาท่ีอ่ืนๆ 
 อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 

 อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ 
ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 

  - ศาสนาคริสต  (พ.ศ. 2549) 
- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 

 ตํารา 
  - ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2552) 

หนังสือ 

- มนุษย ภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550) 
 งานวิจัย ท่ีไดรับการตพีิมพเผยแพร 

- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ันสัญญาของคู
สมรสในสังฆมณฑลราชบุรี  (หัวหนาโครงการ, 2550 – 2551) 

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2550 - 2551) 
  - การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (พ.ศ. 2551) 

 - การพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญาอาศัยการฝกปฏิบัติการเขียนบทความตาม 
หัวขอท่ีกําหนดในรายวิชาปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2552) 
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