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การวิจัยที่เปนอัตลักษณของศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม คือ การวิจัย
รับใชสถาบัน รับใชพระศาสนจักรฯ และการเชื่อมโยงเครือขายงานวิจัยกับสถาบันตางๆในแผนปฏิบัติงาน
ประจําปการศึกษา 2551 ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองภารกิจดังกลาว และดําเนินการ
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสง
ธรรมในดานการจัดการเรียนการสอนซึ่งประกอบไปดวย ชื่อวิชา อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอ
การเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะบัณฑิตและแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหมีอัตลักษณในรูปแบบของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ตัวอยาง ไดแก ผูให
ขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 4 กลุมไดแก 1) อาจารย 2) อดีตอาจารย 3)
ผูสําเร็จการศึกษาและ 4) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสง
ธรรม ใชการสุมเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากผูมีสวนรวมในการจัดการ
เรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 การเก็บ
รวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูลใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจยั พบวา
1. อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน
ชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุงใหมีอัตลักษณมากที่สุด คือ วิชาปรัชญาการศึกษา รองลงมา
คือ วิชาพุทธปรัชญาและปรัชญาอิสลามและชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุงนอยที่สุด คือ วิชาปรัชญา
กรีก
อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานอาจารยผูสอนในภาพรวมมีอัตลักษณ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อาจารยผูสอนมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนมีอัต

ลักษณอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามและแสดงความคิดเห็น
และอัตลักษณดานอาจารยผูสอนที่อยูในอันดับสุดทาย คือ อาจารยใชวิธีการประเมินสอดคลองกับ
การสอน
อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูในภาพรวม
มีอัตลักษณอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูในดาน
สิ่งแวดลอมในวิทยาลัยมีอัตลักษณอยูในระดับมาก รองลงมาคือบรรยากาศในหองเรียน และอัต
ลัก ษณ ด า นป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเรี ย นรูอั น ดั บ สุ ด ท า ย คื อ ป จจั ย ด า นบริ ก ารสื บ ค น ขอ มู ล ทาง
อินเตอรเน็ต
อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมมีอัตลักษณอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในดานการกํา หนดผูส อนในรายวิช าตา งๆ มีอัตลั กษณอยูในระดับมาก รองลงมาคือ การ
ประชุมผูสอนกอนเปดเรียน และอัตลักษณดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนอันดับสุดทาย คือ
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวมมีอัต
ลักษณอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะบัณฑิตดานการยึดมั่นใน
คุณธรรมศาสนามีอัตลักษณอยูในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ มีความเสียสละ อุทิศตนในการ
ทํางาน และอัตลักษณดานคุณลักษณะบัณฑิตในอันดับสุดทาย คือ มีความเปนเลิศทางความรู
2. ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ควรมี จุ ด เน น ที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ เช น คุ ณ ธรรม สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได สาระการศึกษาตองเขมขนและสงเสริมนักศึกษาใหเปนผูรักการเรียนรู
สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เชน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการแลกเปลี่ยน
ทัศนะทางปรัชญาระหวางสถาบัน สงเสริมการอภิปรายในชั้นเรียนและใหมีเอกสารประกอบการ
เรียนภาษาไทยใหมากขึ้น
คําสําคัญ:

1) อัตลักษณ

2) วิชาปรัชญา 3) วิทยาลัยแสงธรรม
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The purposes of this research were to study the Identity in learning philosophy of
Saengtham College about instructing management. Including with courses, instructors,
factors affecting to learning, the instructing process, the Identity of under-graduates and
how to manage the instruction to the Identity of special and dample of higher education
institute. The sample was classified into 4 groups totally 120, they are instructors of
Liberal Arts in philosophy, Saengtham College by purposive random sampling between
instruction co-operators in philosophy of Saengtham College of semester 1, 2008. The
research instruments were questionnaires. The statistics for data analyzing was
frequencies (f), percentage (%), mean ( Χ ), standard deviation (S.D.) and content
analysis.
The research findings were as follows : 1. The philosophy Identity of Saengtham College in
The most improvable course syllabus Identity is philosophy, Buddhist
Philosophy and Islamic Philosophy respectively. The least improvable course syllabus is
Greek Philosophy.

The philosophy instructors’ Identity in overall is high, considering each
item : the well informed instructors are high and open-minded in learners’ opinions
respectively. The lowest instructors’ Identity is the correlation of evaluation and method
of teaching.
The philosophy instructing factors affecting to learning in overall is high,
considering each item : the factor affecting to learning in college environment is high
and the classroom atmosphere respectively. The least factor affecting to learning is the
internet information searching.
The instructing process Identity is high in overall considering each item :
the instructors assignment is high and meeting before starting class respectively. The
least Identity is an extra-curriculum management.
The graduates’ Identity is high in overall, considering each item : the
religious moral is high, sacrifice and devotion respectively. The least Identity is the
academic excellence.
2. The philosophy instructing suggestion
Freezing point Identity such as moral, applicable in daily life, the
academic content enables instructors as learners.
Encourage the academic atmosphere such as the extra-curriculum, the
philosophy exchange programme among institutes, in-class discussion and more Thai
supplementary books.
Keyword :

1) Identity

2) Philosophy 3) Saengtham College

“อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม” เปนการศึกษาวิจัยอัตลักษณใน
ดา นการเรี ย นการสอน ซึ่ง ประกอบไปดว ย ชื่ อวิชา อาจารยผูส อน ป จ จั ย ที่สงผลตอ การเรีย นรู
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะบัณฑิตและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
มีอัตลักษณในรูปแบบของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง อันเปนพื้นฐานตอการพัฒนาการ
เรียนการสอนวิชาปรัชญา เพื่อการบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาตามเจตนารมณของการกอตั้ง
วิทยาลัยแสงธรรมสืบไป
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2550 – 2551 ที่รับพิจารณาและอนุมัติใหงานวิจัยชิ้นนี้สามารถดําเนินการ และรับทุน
การวิจัยจากศูนยวิจัยฯ
หวั ง เป น อย า งยิ่ ง ว า ผลการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ จะเป น ข อ มู ล ที่ ป ระโยชน ต อ ผู เ กี่ ย วข อ งใน
การศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมตอไป

คณะผูวจิ ัย
2 มีนาคม 2552
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วิชาปรัชญา เปนการศึกษาปญหาและคําตอบเกี่ยวกับความเปนจริง (Reality) หรือ ปญหา
เกี่ยวกับภาวะที่มีอยู (Being) ดวยการใชสติปญญาในการกําหนดและตอบปญหาดังกลาว ตามหลัก
เหตุผล ทั้งนี้ มีสมมติฐานที่วา นอกจากมนุษยมีความเปนสัตว ตองการอาหาร (เหมือนสัตวทั่วไป)
เพื่อบํารุงเลี้ยงรางกายเหมือนสัตวทั่วไปแลว มนุษยยังมีลักษณะพิเศษที่แตกตางจากสัตวทั่วไป คือ
มนุษยมีสติปญญา มีความปรารถนาที่จะรูความจริง เพื่อตอบคําถาม “อะไร” และ “ทําไม” เกี่ยวกับ
สาเหตุของเหตุการณและสิ่งที่เกิดขึ้น (Cause of event and happening) มนุษยจึงใชสติปญญาตั้ง
คําถามและหาคําตอบที่ “พอคิด/หาเหตุผลได” เพื่อไดคําตอบ (What) และเหตุผล (Why) เกี่ยวกับ
ภาวะที่มีอยู
การศึกษาวิชาปรัชญา จึงเปนการศึกษาที่เนนพัฒนาผูเรียนใหเปน “ผูมีกระบวนทัศนทาง
ปรัชญา” กลาวคื อ มุงให ผูเ รียนเปดตนเองสูความจริงในเรื่องคุณ คา ความหมายและเปาหมาย
(What/Why to be) พยายามตั้งคําถามและตอบปญหาเกี่ยวกับภาวะที่มีอยู ในฐานะที่มันเปนอยางที่
มั น เป น (ไม ใ ช มุ ง สู ค วามจริ ง ในแบบที่ เ ราอยากให เ ป น ) ในฐานะที่ ภ าวะนั้ น ๆ มี คุ ณ ค า และ
ความหมายในตัวของมันเอง
นําสูการจัดระบบและหลักการดําเนินชีวิตที่ตระหนักถึงคุณคา
ความหมายของสรรพสิ่ง โดยเฉพาะตัวมนุษย อันเปนพื้นฐาน สูการสรางหลัก/แนวทาง/ปรัชญา
ชีวิตของผูศึกษาปรัชญา การศึกษาวิชาปรัชญา จึงเริ่มตนและใหความสําคัญตอการศึกษาแนวคิด/
ระบบความคิดของนักปรัชญาในอดีต เนื่องจากการศึกษาปรัชญา มีพื้นฐานบนการตระหนักถึง
คุณคาของประสบการณในอดีต ที่มีความสัมพันธตอเนื่องสูปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางสูการบรรลุ
เปาหมายในอนาคต อันเปนคุณคาและความหมายของชีวิต แนวความคิด/คําตอบในอดีตของนัก
ปรัชญาเกี่ยวกับความจริง ความรู ความงาม ความดี นําสู “คําตอบของแตละบุคคล” ในเรื่อง
คุณคาและความหมายของการมีอยู
การกอตัวและพัฒนาสูการจัดระบบการเรียนการสอน “วิชาปรัชญา” เริ่มตนแบบเรียบ
งาย ปรากฎรองรอยในดินแดนกรี ซโบราณ (ราว 1500 ป กอน ค.ศ.) ปรากฎชื่ อของ “เทเลส”
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(Thales of Miletus, 624 – 546 ก.ค.ศ.) ผูทรงคุณวุฒิชาวกรีก ซึ่งนักวิชาการสาขาวิชาปรัชญาใหการ
ยอมรับวาเปนบิดาแหงปรัชญาตะวันตก1 ทานกําหนดกรอบในการอธิบายความเปนจริง (Reality)
ดวยการตั้ งคําถามเกี่ยวกับปฐมธาตุที่เ ปนพื้นฐานใหสรรพสิ่งดํ ารงอยู (อะไรคือปฐมธาตุ) โดย
วิเคราะหไดสองประเด็นสําคัญคือ “อะไรเปนสิ่งเที่ยงแท” และ “จะอธิบายความเปลี่ยนแปลงของสิ่ง
ตาง ๆ ไดอยางไร” (Stumpf, 1989: 4) การกําหนดกรอบคําถามเพื่อแสวงหาคําตอบตามหลักเหตุผลของเทเลส มี ผลทํา ใหสานุ ศิ ษย และผูสนใจแสวงหาความเปนจริง (นักปรัชญา) พยายามหา
คําตอบในกรอบดังกลาวที่เทเลสไดวางพื้นฐานและอธิบายคําตอบไว จากพื้นฐานดังกลาว คอยๆ
พัฒนาเปนระบบการเรียนการสอนวิชาปรัชญา โดยเฉพาะในแถบยุโรป และเผยแผการเรียนปรัชญา
สูประเทศไทยตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี2
ปจจุบัน การเรียนการสอนวิชาปรัชญาอยางเปนระบบยิ่งขึ้น มีการศึกษาวิชาปรัชญาเปน
หลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษาระดับตางๆ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชาหมวดศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีตามโครงสรางหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาตางๆ
รวมทั้งในประเทศไทยที่สมาคมปรัชญาและศาสนาแหงประเทศไทย (2551) ไดรวบรวมขอมูลวา มี
การเรียนการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยไมต่ํากวา 40 แหง ซึ่งแตละแหง
มีรูปแบบการเรียนการสอนตามอัตลักษณของสถาบัน
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย กอกําเนิดตาม
แนวคิดของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย ที่ตอบสนองขอเรียกรองจาก
1

เนื่องจากเปนคนแรกที่มีหลักฐานใหเราศึกษาไดวาเปนผูริเริ่มตอบปญหาเกี่ยวกับความเปนจริงโดยไมพึ่งคําตอบทีเ่ หนือธรรมชาติ
(เทพเจา)
2

มีการจัดตั้งวิทยาลัยทั่วไป (General College) ใน พ.ศ. 2208 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 27, 2507: 245 – 246 อางถึงใน เอกชัย ชิณ
โคตร,2551: 3) โดยบรรดามิชชันนารีของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนารายณมหาราช
(พ.ศ. 2175 – 2231) เพื่อจัดการอบรมศึกษาสําหรับเยาวชนที่เตรียมตัวเปนบาทหลวง มีการเรียนวิชาเหมือนกับในประเทศฝรั่งเศส ทัง้
วิชาการทางโลกและทางคริสตศาสนา รวมทั้งวิทยาศาสตร ปรัชญาและเทววิทยา (เอกชัย ชิณโคตร, 2551: 17) สถาบันแหงนี้ถูก
ทําลายในการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง แตก็มีการบูรณะและยายสถานที่จดั อบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงไปที่ตางๆ ในประเทศไทย
เชน จันทบุรี (พ.ศ. 2308) กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2337) บางชาง (พ.ศ. 2416) เปนตน
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สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 23 (ค.ศ. 1962 -1965) ที่กําหนดไวในเอกสาร Optatam totius (1966: 1)
วาใหมีการจัดตั้งสถานอบรม บาทหลวงขึ้นในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ ชนชาติที่
แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมและความตองการพิเศษของสังคม เพื่อใหการอบรม
บาทหลวง มีความถูกตองเหมาะสมกับกลุมคริสตชนในทองถิ่นตางๆ ที่สุด “วิทยาลัยแสงธรรม”
ไดถือกําเนิดขึ้นและไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในวันที่
19 เมษายน พ.ศ. 2519 และใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ซึ่งสอดคลองกับแนวทางการ
อบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ในคริสตศาสนจักรคาทอลิก ที่กําหนดในประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักร4 (Cannon Law, 1983: มาตรา 250) วาใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ศึกษาวิชาปรัชญาและ
3

สภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 เปนการจัดประชุมสังคายนาครั้งลาสุดของศาสนาคริสต นิกายโรมันคาทอลิก จัดขึ้นที่นครรัฐวาติกัน
ระหวางป ค.ศ. 1962 – 1965 โดยพระสันตะปาปา ยอหน ที่ 23 ทรงเรียกประชุมบรรดามุขนายกทั่วโลกกวา 3,000 องค รวมทั้งผูแทน
บาทหลวง นักบวช ฆราวาสและผูเชี่ยวชาญแขนงตาง ๆ เขารวมเปนที่ปรึกษาและสังเกตการณ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อปฏิรูปคําสอน
และวิถีปฏิบัติของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกใหทันยุคสมัยปจจุบัน หลังการจัดสังคายนานี้ มีการจัดทําเอกสารเพื่อสงเสริมใหนํามติ
ที่ประชุมไปดําเนินการ.
4

กฎหมายพระศาสนจักร (Canon Law) เปนเหมือนกับประมวลกฎหมายที่แตละประเทศมีกัน มีกําเนิดและพัฒนาการเชนเดียวกับ
ประมวลกฎหมายทั่วไป โดยประมวลกฎหมายพระศาสนจักรมีเปาหมายเพื่อเปนหลักปฏิบัติเพื่อความสะดวกตอการดําเนินงานของ
พระศาสนจักร เพื่อความรอดพนของมนุษยชาติ พัฒนาการของประมวลกฎหมายพระศาสนจักรก็เหมือนกับประมวลกฎหมาย
ทั่วไป กลาวคือ สืบเนื่องจากจํานวนสมาชิกพระศาสนจักรทวีจํานวนมากขึ้น และสิ่งที่ตามมาคือมี “กรณีศึกษา” เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ศาสนกิจของคริสตชน ผูนําของพระศาสนจักรแตละยุคมีการตัดสิน/การใหแนวปฏิบัติเปนกรณี ๆ ตามสภาพแวดลอม พรอมทั้ง
เสนอวิธีแกไขในแตละปญหา ตอมามีการรวบรวม “กรณีศึกษา” ตาง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นและการตัดสินตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ลาสุด ผลจาก
การประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 มีแนวคิดใหปฏิรูปและจัดทําประมวลกฎหมายขึ้นใหม หลังจากไดมีการพิจารณารวมกันของ
ผูนําพระศาสนจักรทั่วโลก พระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ไดประกาศใชประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับลาสุด ในป ค.ศ.
1983 ซึ่งเปนประมวลกฎหมายพระศาสนจักรฉบับปจจุบัน มีทั้งหมด 1752 มาตรา แบงออกเปน 7 ภาค (7 บรรพ) ดังนี้
บรรพ 1 วาดวยเรื่องกฎเกณฑทั่วไป
บรรพ 2 วาดวยเรื่องประชากรของพระเจา
บรรพ 3 วาดวยเรื่องอํานาจการสั่งสอนของพระศาสนจักร
บรรพ 4 วาดวยเรื่องอํานาจบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักร
บรรพ 5 วาดวยทรัพยสินของพระศาสนจักร
บรรพ 6 วาดวยการลงโทษในพระศาสนจักร
บรรพ 7 วาดวยกระบวนการทางศาล
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เทววิทยา เพื่อความพรอมสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ซึ่งมีภารกิจในการประกอบ
พิธีกรรม การประกาศสอนพระวาจาของพระเจา และการปกครองดูแลชุมชน (Presbyterotum
Ordinem, 1966: 4-6)
ใน พ.ศ. 2537 วิทยาลัยแสงธรรมไดเปลี่ยนแปลงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา เปนสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และใชหลักสูตรนี้เรื่อยมา โดยมีการปรับปรุงยอยๆ มา
ตลอด จน พ.ศ. 2549 - 2550 มีการแบบสํารวจและการทําวิจัยเรื่องการประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เพื่อเปนขอมูลสูการปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ. 2551 เพื่อให
ปรัชญา วัตถุประสงค โครงสรางหลักสูตร รายวิชาและคําอธิบายรายวิชามีความสอดคลองกับ
เจตนารมณการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรมยิ่งขึ้น
จากบริบทขางตน จึงเห็นไดวาแมวิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนวิชา
ปรัชญาเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในประเทศไทยตามที่สมาคมปรัชญาและศาสนาได
รวบรวมขอมูลไว แตเนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังที่ ปรีชา ชาง
ขวัญยืน (2550: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ.
2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย)
เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้นการเรียนวิชา
ปรั ช ญาของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม จึ ง มี อั ต ลั ก ษณ ที่ ต า งจากการจั ด การศึ ก ษาวิ ช าปรั ช ญาของ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จึงสมควรอยางยิ่งที่จะทําการวิจัยเกี่ยวกับอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา
ของวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะที่เปนการเรียนวิชาปรัชญา เพื่อความพรอมในการศึกษาเทววิทยา สู
การเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
การวิจัยอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมนี้ จึงมุงศึกษาอัตลักษณในดาน
การจัดการเรียนการสอน ซึ่งประกอบไปดวย ชื่อวิชา อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะบัณฑิตและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อให
มีอัตลักษณในรูปแบบของการเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง อันเปนพื้นฐานตอการพัฒนาการ

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
เรียนการสอนวิชาปรัชญา เพื่อการบรรลุเปาหมายของการจัดการศึกษาตามเจตนารมณของการกอตั้ง
วิทยาลัยแสงธรรมสืบไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาอัตลักษณของการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมในดานการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งประกอบไปดวย ชื่อวิชา อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียน
การสอน คุณลักษณะบัณฑิตและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีอัตลักษณในรูปแบบของ
การเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม5 ในดาน
การเรี ย นการสอนซึ่ ง ประกอบไปด ว ย ชื่ อ วิ ช า อาจารย ผู ส อน ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเรี ย นรู
กระบวนการจัดการเรียนการสอน คุณลักษณะบัณฑิตและแนวทางการจัดการเรียนการสอน

ขอบเขตดานประชากร
ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย 1) อาจารย 2) อดีตอาจารย 3) ผูสําเร็จ
การศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และ 4)
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม เลือกโดยใชการ
สุมแบบเจาะจง จากผูมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม
ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
5

นอกจากจะมีการศึกษาวิชาปรัชญาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาแลว วิทยาลัยแสงธรรมยังจัด
การศึกษาอีกสองหลักสูตร คือ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต
ศาสนศึกษา การศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะนําเสนอโดยเนนเฉพาะสวนที่เชื่อมโยงและเปนหลักการจัดการศึกษาวิชาปรัชญาเทานั้น.

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม

ระยะเวลาที่ใชในการทําวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชเวลาดําเนินการรวมทั้งสิ้น 18 เดือน โดยเริ่มตั้งแตเดือนกันยายน 2550
ถึงเดือนกุมภาพันธ 2552

นิยามศัพทเฉพาะ
1. วิทยาลัยแสงธรรม หมายถึง สถาบันฝกอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงและผูนําองคกร
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกแหงประเทศไทย ที่ดําเนินการจัดตั้งในรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในประเทศไทย จึงมีการบริหารจัดการตามแนวทางของคริสตศาสนจักรและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)
2. อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา หมายถึง ลักษณะเฉพาะของการจัดการเรียนการสอน
วิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะ ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
สําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
3. รายวิชาปรัชญา หมายถึง รายวิชาปรัชญาที่มีการเรียนการสอน ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ซึ่งครอบคลุมทั้ง 1)
รายวิชาพื้นฐานการศึกษาปรัชญา ไดแก รายวิชาปรัชญาเบื้องตน ตรรกวิทยา 2) รายวิชาปรัชญา
บริสุทธิ์ ไดแก อภิปรัชญา ญาณวิทยา จริยศาสตร 3) ประวัติปรัชญาตะวันตก ไดแก ปรัชญากรีก
ปรัชญาสมัยกลาง ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน 4) ปรัชญาตะวันออก
ไดแก ปรัชญาอินเดีย พุทธปรัชญา ปรัชญาจีน 5) ปรัชญาประยุกต ไดแก มนุษยปรัชญา ปรัชญา
การศึกษา ปรัชญาศาสนา ปรัชญาประวัติศาสตร และ 6) ปรัชญาเชิงศาสนา ไดแก ปรัชญาอิสลาม
4. อาจารย/อดีตอาจารยผูสอน หมายถึง อาจารยและอดีตอาจารยผูสอนรายวิชาปรัชญา
ตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
5. ผูสําเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตที่เคยเรียนวิชาปรัชญา ซึ่งมีการเรียนการสอนตาม
โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา ที่วิทยาลัยแสงธรรม

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
6. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาที่เรียนวิชาปรัชญาที่มีการเรียนการสอน ตามโครงสราง
หลัก สูตรศิ ลปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชาปรัชญาและศาสนา วิท ยาลัยแสงธรรม ภาคเรีย นที่ 1 ป
การศึกษา 2551
7. คริสตศาสนจักรคาทอลิก หมายถึง กลุมคริสตชนที่นับถื อศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก มีระบบ โครงสรางการบริหารปกครอง โดยมีพระสันตะปาปาเปนประมุขสูงสุด
และมีบรรดามุขนายกเปนผูรวมการบริหารปกครองในแตละเขตปกครอง
8. สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก หมายถึง รูปแบบการปกครองดูแลของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิกในระดับประเทศ ที่กําหนดใหบรรดามุขนายกของแตละประเทศรวมกันเปนสภา
เพื่อรวมปกครองดูแลคริสตศาสนจักรในแตละประเทศ โดยมีผูแทนของพระสันตะปาปา (สมณทูต
ประจําประเทศนั้นๆ) เปนที่ปรึกษา
9. บาทหลวง หมายถึง ศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ซึ่งมีภารกิจในการประกอบ
พิธีกรรม การประกาศสอนพระวาจาของพระเจา และการปกครองดูแลชุมชน ผูเปนบาทหลวงตอง
ผานการอบรมอยางเปนระบบตามหลักการ/แนวทางของคริสตศาสนจักร

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ประโยชนดานงานวิชาการ
1. ผูบริหารและผูเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ไดทราบถึงอัตลักษณของการศึกษาวิชา
ปรัชญา ของวิทยาลัยแสงธรรม ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง เพื่อเปนแนวทางการจัดรายวิชา
ปรัชญาในโครงสรางหลักสูตรจะไดดําเนินตามเจตนารมณการกอตั้งวิทยาลัยแสงธรรมอยางแทจริง
2. ผูบริหารและผูเกี่ยวของในการเรียนการสอนไดทราบถึงรายวิชา คําอธิบายรายวิชาและ
วิธีการเรียนการสอนวิชาปรัชญาที่มีการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อเปนแนวทางการ
ปรับปรุงชื่อ คําอธิบายรายวิชาและวิธีการเรียนการสอนใหสอดคลองกับอัตลักษณของสถาบันยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา พ.ศ. 2552

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
3. ผูบริหารและคณาจารยไดทราบขอมูลเพื่อประโยชนตอการจัดการวัดและประเมินผล
การศึกษา เพื่อใหเกิดประโยชนตอการเรียนวิชาปรัชญาของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมยิ่งขึ้น

ประโยชนดานการปฏิบัติ
1. ผูบริหารและผูเกี่ยวของไดทราบปจจัยที่สงผลตอการเรียนวิชาปรัชญา เพื่อเปนแนว
ปฏิบัติตอการจัดการเรียนการสอนและการนิเทศผูเกี่ยวของ
2. คณาจารยและนักศึกษาไดทราบขอมูล เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดความรู ความ
เขาใจวิชาปรัชญาที่มีการเรียนการสอนที่วิทยาลัยแสงธรรมตามอัตลักษณของสถาบันยิ่งขึ้น

ประโยชนดานการวิจัย
งานวิจัยนี้ เปนจุดเริ่มตนสําหรับการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของ
วิทยาลัยแสงธรรม โดยขอมูลที่ไดจากการศึกษานี้จะเปนพื้นฐานสวนหนึ่งสูการศึกษารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมดวยการศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษากับนักศึกษาในปจจุบันเพื่อสรางแนวทางการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนวิชาปรัชญาใหเปนอัตลักษณมากขึ้น

งานวิจัยเรื่องอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ศึกษาเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของ แบงออกตามลําดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547
ตอนที่ 2 การวิเคราะหอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา จากสาระสําคัญของหลักสูตร
2.1 ที่มาของแนวคิดการจัดสาระของหลักสูตร
2.2 เปาหมาย/ปรัชญาและวัตถุประสงคการศึกษาวิชาปรัชญา
2.3 คุณลักษณะบัณฑิต
2.4 อัตลักษณดานเนื้อหา (รายวิชา) ของการศึกษาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม
2.5 อัตลักษณดาน “วิธีการสอน” ปรัชญา
ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง

ตอนที่ 1 สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและ
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
การศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม เริ่มตนใน พ.ศ. 2519 ที่วิทยาลัยแสงธรรม
ดําเนินการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และกําหนดใหอยูในความรับผิดชอบ
ของสาขาวิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตรที่ใหการศึกษาวิชาปรัชญาเปนสวนหนึ่งของการศึกษา
หลักสูตรดังกลาว มีการปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะๆ ตอมา พ.ศ. 2537 วิทยาลัยแสงธรรมไดยื่น
เรื่องขอเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และ
กําหนดใหอยูในความรับผิดชอบของสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร จากนั้น มีการ

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย า งต อ เนื่ อ ง ล า สุ ด หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 25471 (สํ า นั ก งานคณะ
มนุษยศาสตรฯ, 2551)

สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสง
ธรรม หลักสูตรปรับปรง พ.ศ. 2547
1) ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion
2) ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
ชื่อยอภาษาไทย
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Philosophy and Religion)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy and Religion)
3) หนวยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
4) ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1) เพื่อเสริมสรางการใชความคิดอยางมีเหตุผล โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของคําสอนใน
ศาสนา
4.2) เพื่อกอใหเกิดการเรียนรูในลักษณะผสมผสานระหวางการเรียนวิชาปรัชญาและ
วิชาศาสนามากยิ่งขึ้น คือมีทั้งความรูควบคูกับคุณธรรม
4.3) เพื่อนําความรูทางดานวิชาปรัชญาและวิชาศาสนามาเปนพื้นฐานของการดําเนิน
ชีวิตที่ ถูกตองเหมาะสมในสังคมปจจุบัน เสริมสรางความสุขแกตนเอง และ
สังคม
1

ขณะที่ทํางานวิจัยอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม สาขาวิชาปรัชญาและศาสนากําลังทําการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา พ.ศ. 2552.

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
4.4) เพื่อใชความรูความสามารถในการเปนผูนํา การพัฒนาสังคมประเทศชาติให
เจริญยิ่งขึ้น โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนามาเปนเครื่องชวยให
บรรลุถึงความสุขที่แทจริงและความเจริญกาวหนาไปในหนทางที่ถูกตอง
4.5) เพื่อสามารถจูงใจใหผูอื่นมองเห็นเปาหมายของชีวิตที่แทจริง เพื่อชวยใหเห็นคุณคา
ของการดํารงชีวิตไมหมกมุนกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม จนลืมคุณคาทางดานจิตใจ แต
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา
5) หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
133 หนวยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
36
หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
91
หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
6) รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวน 36 หนวยกิต
ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร 11 หนวยกิต
วิชาบังคับ 9 หนวยกิต
สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา
Methodology of Higher Education
สศ.101 สังคมไทยศึกษา
3 (3-0-3)
Thai Society
สศ.111 จิตวิทยาทั่วไป
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
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สศ.341 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
2 (2-0-2)
The Constitution of Thailand
ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 7 หนวยกิต
วิชาบังคับ 5 หนวยกิต
ปร.120 ปรัชญาเบื้องตน
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
มศ.231 สังคีตวิจักษ
2 (2-0-2)
Music Appreciation
มศ.233 ศาสนศิลปวิจักษและไทยศิลปวิจกั ษ
2 (2-0-2)
Religious and Thai Art Appreciation
ค. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
วิชาบังคับ 3 หนวยกิต
คณ.121 หลักสถิติและการวิจัยเบื้องตน
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 วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-3)
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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 วาทศิลป
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
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 ญาณวิทยา
3 (3-0-3)
Epistemology
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ปร.212 จริยศาสตร
Ethics
ปร.241 ปรัชญากรีก
Ancient Greek Philosophy
ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง
Medieval Philosophy
ปร.311 อภิปรัชญา
Metaphysics
ปร.312 มนุษยปรัชญา
Philosophy of Man
ปร.332 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
ปร.341 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม
Modern Western Philosophy
ปร.342 ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน
Contemporary Western Philosophy
ปร.351 ปรัชญาอินเดีย
Indian Philosophy
ปร.352 พุทธปรัชญา
Buddhist Philosophy
ปร.353 ปรัชญาอิสลาม
Islamic Philosophy
ปร.432 ปรัชญาศาสนา
Philosophy of Religion

3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
3 (3-0-3)
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Prophets
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 หลักการแนะแนวเบือ้ งตน
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 เทววิทยาเพื่อการดํารงชีวิต
2 (2-0-2)
Theology of Vocations
ทว.472 ศาสนากับงานพัฒนา
2 (2-0-2)
Church Participation in Development
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ปร.433 ปรัชญาประวัติศาสตร
Philosophy of History
ปร.451 ปรัชญาจีน
Chinese Philosophy
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
History of Salvation
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบือ้ งตน
Introduction to the Bible
ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน
Introduction to Theology
ทว.113 คริสตจริยศาสตรเบือ้ งตน
Introduction to Christians Ethics
ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
Introduction to Liturgy
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
Pentateuch
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
Historical Books
ทว.220 วิวรณวทิ ยา
Revelation
ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
Sacraments in General
ทว.271 การอบรมคริสตศาสนธรรม
Catechetics
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก

2 (2-0-2)
3 (3-0-3)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
3 (3-0-3)
2 (2-0-2)
3 (3-0-3)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
2 (2-0-2)
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หมวดวิชาฝกปฏิบัติ
ปร.473 การฝกปฏิบัติ 1 : การสอนศาสนธรรม
Practicum 1 : Catechetics
ปร.474 การฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน
Practicum 2 : Youth Pastoral Ministry
ปร.475 การฝกปฏิบัติ 3 : สื่อมวลชนกับงานอภิบาลและแพรธรรม
Practicum 3 : Mass Media and Pastoral Ministry
ปร.476 การฝกปฏิบัติ 4 : สังคมกับงานอภิบาลและแพรธรรม
Practicum 4 : Social Action Principles and Practice

ตอนที่ 2 การวิ เ คราะห อั ตลั กษณ ก ารศึก ษาวิชาปรั ชญา จากสาระสํ า คั ญ ของ
หลักสูตร
2.1 ที่มาของแนวคิดการจัดสาระของหลักสูตร
วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย โดยมีการบริหาร
หลักสูตรสอดคลองกับรูปแบบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.) อยางไร
ก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ คือ การอบรมผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวงของคริสตศาสนจักร ดังนั้น ในเรื่องสาระสําคัญของหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา จึ งนํา แนวทางจากคํ าสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก เกี่ ย วกั บการอบรมผูเ ตรี ย มตั ว เป น
บาทหลวง โดยเฉพาะคํ า สอนจากสภาสัง คายนาวาติ กัน ครั้ งที่ 2 และแนวปฏิ บัติ จ ากประมวล
กฎหมายคริสตศาสนจักรที่ระบุไวเปนแนวทางการจัดสาระหลักสูตร ดังนี้
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ก. คําสอนจากสภาสังคายนาวาติกัน ครัง้ ที่ 2
คําสอนจากสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่ใ หแนวทางการจัดสาระของหลั กสูตร
สําหรับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง มีระบุในเอกสาร Optatam Totius (ค.ศ. 1965) ที่ Walter M.
Abbott (1966) บรรณาธิการจัดทําเอกสารสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ไดรวบรวมไว สรุปไดดังนี้
1) กอนที่จะเริ่มการเรียนวิชาที่เปนรายวิชาเฉพาะสําหรับผูเปนบาทหลวง ผูเตรียมตัว
เปนบาทหลวงควรเรียนวิชามนุษยศาสตรและวิทยาศาสตร ซึ่งทําใหสามารถเรียนวิชาขั้นสูงตอไป
ได (Optatam Totius, 1965: 13)
2) ตองมุงพยายามทําใหการศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยามีความสัมพันธกัน ดวย
การกําหนดหลักสูตรที่เนนการอบรมจิตใจใหลึกซึ้งกับธรรมล้ําลึก2เรื่องพระเยซูคริสตเจา ซึ่งเปน
พื้นฐานชีวิตและการปฏิบัติภารกิจการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร (Optatam Totius, 1965:
14)
3) ให ส อนวิ ช าปรั ช ญาเป น พื้ น ฐาน เพื่ อ ให รู จั ก มนุ ษ ย โลก และพระเจ า ที่ มี
ความสัมพันธตอกัน ใหศึกษาวิชาปรัชญาที่เปนมรดกของคริสตศาสนจักรและการศึกษาประวัติ
ปรัชญาในแตละยุคสมัย เพื่อใหเขาใจหลักการเบื้องตนของระบบและคานิยมตางๆ รวมทั้งการศึกษา
วิชาปรัชญาตามบริบทของทองถิ่น เพื่อพัฒนาทักษะการติดตอสัมพันธและอยูรวมกับคนอื่น ตลอด
สามารถคนพบรากเงาและโตแยงคานิยมที่ขัดแยงกับคริสตศาสนาได (Optatam Totius, 1965: 15)
ข. แนวปฏิบตั ิจากประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ค.ศ. 1983
ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (Canon Law) ค.ศ. 1983 ไดนําคําสอนจากสภา
สังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 มาเปนแนวปฏิบัติ สําหรับการศึกษาวิชาปรัชญาในหลักสูตรสําหรับผู
เตรียมเปนบาทหลวง ดังนี้

2

Mystery หมายถึง สัจธรรมที่พระเจาเผยแสดงแกมนุษย เพื่อใหมนุษยเขาใจความจริงเกี่ยวกับพระเจาไดบาง มนุษยตองนอมรับดวย
ความเชื่อศรัทธาในสิ่งที่พระองคเผยแสดง.
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1) ผูตั้งใจจะกาวไปในวิถีชีวิตแหงการเปนบาทหลวง จะตองไดรับการฝกฝนวิชา
มนุษยศาสตรและศาสตรตาง ๆ ที่หนุมสาวทั่วไปในทองถิ่นที่เขาอยูไดรับการศึกษา เพื่อเตรียมศึกษา
ในขั้นสูงตอไป (มาตรา 234 วรรค 2)
2) การใหการศึกษาอบรมวิชาปรัชญา ตองมีพื้นฐานอยูบนปรัชญาที่เปนมรดกตกทอด
กันมา ที่ใชอยูตลอดเวลาและตองคํานึงถึงการคนควาทางปรัชญาแหงยุคสมัยดวย การศึกษาอบรมนี้
ตองมุงใหผูเตรียมเปนบาทหลวง (นักศึกษา) มีการพัฒนาทางดานความเปนมนุษยที่สมบูรณ มี
สติปญญาเฉียบแหลมและชวยเขาใหมีความพรอมมากขึ้นที่จะศึกษาเทววิทยาตอไป (มาตรา 251)
3) การอบรมดานวิชาการความรู มุงเพื่อใหผูรับการอบรมเปนบาทหลวง มีความรูทาง
ศาสนาอยางกวางขวางและแนนแฟน ควบคูไปกับความรูดานวัฒนธรรมทั่วไป ตามความตองการ
ของยุคสมัยและสถานที่ เพื่อวาเมื่อพวกเขามีรากฐานและหลอเลี้ยงความเชื่อดวยการศึกษานั้นแลว
พวกเขาสามารถประกาศขอคําสอนแหงพระวรสารอยางเหมาะสมแกมนุษยในยุคสมัยของตน ใน
รูปแบบที่เหมาะแกความเขาใจของพวกเขา (มาตรา 248)
4) การศึกษาวิชาปรัชญาและเทววิทยาที่มีอยูในสถาบันอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง
นั้น สามารถศึกษาแบบตอเนื่องหรือแบบควบคูกัน ตามแผนการอบรม การศึกษาวิชาทั้งสองนี้ตอง
ใชเวลาอยางนอย 6 ปเต็ม โดยแบงเปน 2 ปเต็มสําหรับการศึกษาวิชาปรัชญา และ 4 ปเต็มสําหรับ
การศึกษาวิชาเทววิทยา (มาตรา 250)
5) การใหการศึกษาอบรมวิชาปรัชญา ตองมีพื้นฐานอยูบนปรัชญาที่เปนมรดกตกทอด
กันมา ที่ใชไดอยูตลอดเวลา และตองคํานึงถึงการคนควาทางปรัชญาแหงยุคสมัยดวย การศึกษา
อบรมนี้ตองมุงใหผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง มีการพัฒนาทางดานความเปนมนุษยที่สมบูรณ มี
สติปญญาเฉียบแหลม และชวยเขาใหมีความพรอมมากขึ้นที่จะศึกษาวิชาเทววิทยาตอไป (มาตรา
251)
6) ผูรับการอบรมเปนบาทหลวง ตองไดรับการสอนอยางเอาใจใสในเรื่องที่เกี่ยวของ
เปนพิเศษกับภารกิจในการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะหนาที่ การสอนคริสตศา
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สนธรรม การเทศน การประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ3 โดยเฉพาะอยางยิ่งการประกอบพิธีศีล
ศักดิ์สิทธิ์4ตางๆ การสรางความสัมพันธกับผูคน แมผูที่ไมใชคริสตชนคาทอลิกหรือผูไมมีความเชื่อ
ในคริสตศาสนา รวมทั้งหลักการบริหารกลุมคริสตชนและการปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ทั้งหมด (มาตรา
256 วรรค 1)
7) ตองสอนใหผูรับการอบรมเปนบาทหลวงรูถึงเจตนาของคริสตศาสนจักรสากล
เพื่อใหพวกเขามีความสนใจในเรื่องการสงเสริมกระแสเรียก5 ปญหางานประกาศคริสตศาสนา
ปญหาศาสนสัมพันธและปญหาเรงดวนอื่นๆ รวมทั้งปญหาสังคมดวย (มาตรา 256 วรรค 2)
8) มุขนายกประจําสังฆมณฑล6 หรือในกรณีที่เปนสามเณราลัย7ระหวางสังฆมณฑล
บรรดามุขนายกที่เกี่ยวของตองออกเยี่ยมสามเณราลัยบอยๆ ดวยตนเอง ตองเฝาดูแลเรื่องการอบรม
ผูเตรียมเปนบาทหลวง และการสอนวิชาปรัชญา และเทววิทยาที่มีอยูในสถาบัน(มาตรา 256 วรรค 2)
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปนพิธีกรรมที่สําคัญที่สุดของคริสตศาสนา เปนการประกอบพิธีศีลมหาสนิท เพื่อระลึกถึงพระทรมาน
การสิ้นพระชนมและการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจา เพื่อคริสตชนจะไดมีสวนรวมและทําใหความสัมพันธกับพระเจาและเปน
หนึ่งเดียวกับเพื่อนมนุษย.
4

คําวา “ศีล (ศักดิ์สิทธิ์)” แปลจากภาษาอังกฤษวา Sacraments คําวา “ศีล” นี้ เปนศัพทเฉพาะของศาสนาคริสต โรมันคาทอลิก (ซึ่ง
ไมไดมีความหมายวา “ขอหาม” ตามคําวา “ศีล” ของพุทธศาสนา) คําวา “ศีลศักดิ์สิทธิ์” ของคาทอลิก หมายถึง การประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนาคริสต อันเปนเครื่องหมายภายนอกเพื่อแสดงออกถึงความสัมพันธของศาสนิกชนกับพระเจา เปนเครื่องหมายถึง
การประทานพระพรของพระเจา ในศาสนาคริสต โรมันคาทอลิกประกอบดวยศีลศักดิ์สิทธิ์เจ็ดประการ ไดแก ศีลลางบาป (Baptism)
ศีลกําลัง (Confirmation) ศีลมหาสนิท (Communion) ศีลอภัยบาป (Confession) ศีลสมรส (Matrimony) ศีลบวช (Order) และศีล
เจิมคนไข (Anointing of the Sick)
แตละพิธี (ศีล) ศักดิ์สิทธิ์ มีพระพรเฉพาะ ไดแก พิธีลางบาป ทําใหไดรับพระหรรษทานแหงการเปนบุตรของพระเจา พิธี
กําลังทําใหไดรับพระหรรษทานจากพระจิตเจาเพื่อทําใหคริสตชนเขมแข็ง พิธีศีลมหาสนิท ทําใหไดรับพระเยซูเจาเขามาในชีวิต ทํา
ใหมีความสัมพันธกับพระเจาและเพื่อนพี่นอง พิธีอภัยบาป ไดรับพระหรรษทานแหงการคืนดีกับพระเจา พิธีเจิมผูปวย ทําใหไดรับ
พระหรรษทานแหงการบําบัดรักษาโรคภัยทางกายและจิต พิธีแตงงาน ทําใหไดรับพระหรรษทานในการดําเนินชีวิตครอบครัว และ
พิธีบวช ทําใหไดรับพระหรรษทานในการเปนผูแทนของพระเยซูเจาบนโลก.
5

กระแสเรียก (Vocation) หมายถึง การที่พระเจาทรงเรียกและเลือกสรรมนุษยใหสรางความสัมพันธกับพระองค โดยแบงกวางๆ ได
สองแนวทาง ไดแก กระแสเรียกการเปนพระสงฆ (บาทหลวง)-นักบวช และ กระแสเรียกการเปนฆราวาส.
6

สังฆมณฑล หมายถึง เขตปกครองของคริสตศาสนจักรคาทอลิกในแตละประเทศ ที่มีมุขนายกเปนประมุข สําหรับคริสตศาสนจักร
คาทอลิก ประเทศไทย แบงออกเปน 10 สังฆมณฑล.
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จากแนวทางของคริสตศาสนจักรดังกลาว เปนตัวกําหนดอัตลักษณการจัดสาระหลักสูตร
โดยเฉพาะการศึกษาวิชาปรัชญา ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระสําคัญ คือ การเสริมสราง พัฒนาวุฒภิ าวะและสติปญญา
ของนักศึกษา (ผูรับการอบรม) อันเปนพื้นฐานสําคัญสูการศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา เพื่อมุงสูการ
เปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร และอยูภายใตการติดตามดูแลจากผูปกครองคริสตศาสนจักร
2.2 เปาหมาย/ปรัชญาและวัตถุประสงคการศึกษาวิชาปรัชญา
ระหวางปการศึกษา 2548 – 2549 คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ไดรวมกัน
วิเคราะหอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม โดยพิจารณาจากแนวทางของคริสต
ศาสนจักรที่นาํ เสนอไปขางตน และพิจารณาจากวัตถุประสงคของหลักสูตร ไดขอสรุปเกี่ยวกับ
เปาหมายการศึกษาวิชาปรัชญา ดังนี้ (คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 25488)
ก. ใหนักศึกษารูจักคิดอยางลึกซึ้ง สามารถวิเคราะห สังเคราะหและใชเหตุผลในการ
วิพากษ วิจารณแนวคิดตาง ๆ ได
ข. ใหนักศึกษามีหลักการและแนวทางของปรัชญาที่สามารถนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตในสังคมไดดีขึ้น
ค. ใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเทววิทยาคริสตชนในระดับสูงตอไป
นอกจากนั้น ระหวางปการศึกษา 2550 – 2551 คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ได
รว มกั นทบทวนปรั ชญาและวั ตถุ ประสงคของหลักสูตร และไดเสนอการปรับปรุงปรัชญาและ
วัตถุประสงคหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา พ.ศ. 2547 สําหรับหลักสูตร
ปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2551 เพื่ อ เป น แนวทางการศึ ก ษาวิ ช าปรั ช ญาของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ดั ง นี้
(คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 2551)
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คําวา “สามเณราลัย” แปลจากคําวา “Seminary” หมายถึง สถาบันสําหรับการฝกฝนอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง/นักบวชของ
ศาสนาคริสต.
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มติ ค ณะกรรมการคณะมนุ ษ ยศาสตร ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2548 ซึ่ ง ได รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการวิ ช าการและ
คณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยแสงธรรมแลว.
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1) ปรัชญา
การศึกษาปรัชญา (และศาสนา) คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาสูความ
สมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทววิทยา
ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา
2) วัตถุประสงค
2.1) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน เปน
ผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
2.2) เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรู ในกระบวนทัศนทางปรัชญา
และศาสนา
2.3) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผลเพื่อ
วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยที่ลึกซึ้ง
ตอไป
2.4) เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
2.3 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
เอกสารคูมือประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําป
การศึกษา 2550 และ ปการศึกษา 2551 (สํานักงานคณะฯ, 2550 และ 2551) ไดกําหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังนี้
1) มีความรู ความเขาใจคําสอนทางศาสนา
2) มีความรูคูคุณธรรม
3) ดําเนินชีวิตอยางสมถะ เรียบงาย
4) มีความเปนผูนาํ ทางศาสนา
5) ใชเหตุผลมากกวาอารมณ
6) มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางานเพื่อรับใช คริสตศาสนจักรและสังคม
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7) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา
8) ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางทีด่ ีแกคริสตชนและบุคคลทั่วไป
9) อบรม สั่งสอน แนะนํา การดําเนินชีวิตที่ถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนา
คุณลักษณะบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรมที่นําเสนอขางตน เปนการยืนยันการจัดการศึกษา
ของคณะฯ โดยเฉพาะการรศึกษาวิชาปรัชญาวา การศึกษา (โดยเฉพาะการศึกษาวิชาปรัชญาของ
คณะฯ) เปนเครื่องมืออบรมนักศึกษา สูการเปนบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักธรรมของ
ศาสนา ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของคณะผูใหการอบรม สามเณราลัยแสงธรรม ที่นําแนวทางของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ดวยหลักการที่
ชัดเจนดังที่บาทหลวงไชโย กิจสกุล ในเอกสารแนะนําวิทยาลัยแสงธรรม (สํานักอธิการบดี, 2549:
11 – 15) วาการศึกษา เปน “เครื่องมือชวยใหการปฏิบัติหนาที่ไดบังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงค
ของชีวิต คือ การอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการชวยใหรอดพนขององคพระเยซูคริสต” หรือ
การศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม เปนเครื่องมือสูการเปนผูอภิบาลของคริสตศาสนจักร
ซึ่งสอดคลองกับเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ใน Pastores Dabo Vobis (1992) บท
ที่ 5 ขอที่ 51 - 56 ที่มุ ขนายกเกรียงศักดิ์ โกวิ ทวาณิช สรุปเอกสารดังกลาววา “การอบรมดาน
สติปญญา (Intellectual Formation) ถือเปนเครื่องมือ” สูการเปนผูอภิบาล หรือการเปนบาทหลวง
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิกนั่นเอง
2.4 อัตลักษณดานเนื้อหา (รายวิชา) ของการศึกษาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม
ผูวิจั ยได ศึกษาวิ เคราะหอัตลักษณดานเนื้อหา (รายวิชา) วิชาปรัชญา จากหลัก สูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 2547 และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะ
มนุษยศาสตร ดังปรากฏในเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ปการศึกษา
2548 (คณะกรรมการคณะฯ, 2548) ดังนี้
2.4.1 รายวิชาที่เปนการวางพื้นฐาน เพื่อการเขาใจตอการศึกษาวิชาปรัชญา
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หมายถึง รายวิชาที่ชวยใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานที่จําเปน ตอการศึกษาวิชา
ปรัชญาในรายละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อใหนักศึกษาเขาใจถึงบริบทและธรรมชาติของการศึกษาวิชาปรัชญา
เปนรายวิชาทีจ่ ัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มีสองรายวิชา ดังนี้ (สํานักอธิการบดี, 2549)
ก. รายวิชา ปร. 120 ปรัชญาเบื้องตน เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
ข. รายวิชา ปร. 121 ตรรกวิทยา เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ
2.4.2 รายวิชาที่เปนเนื้อหาหลักของการศึกษาวิชาปรัชญา
หมายถึ ง รายวิ ช าที่ เ ป น การศึ ก ษาวิ ช าปรั ช ญา ตามโครงสร า งหลั ก สู ต รใน
สาขาวิชาปรัชญาโดยทั่วไป ที่มีการจัดการเรียนการสอน อันเปนคุณลักษณะดานความรูของบัณฑิต
ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาปรัชญา
โดยทั่วไปมีการแบ งการศึกษาวิชาปรัชญาออกเปนสองประเภท คือ ปรัชญา
บริสุทธิ์ (Pure philosophy) กับปรัชญาประยุกต (Applied philosophy) (Mariano, 1990)
ก. รายวิชาปรัชญาบริสุทธิ์
ผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอในเอกสารประกอบการศึกษารายวิชา ปร. 120
ปรั ชญาเบื้ องต น (วุ ฒิ ชัย , 2551) สรุปความไดวา รายวิชาปรัชญาบริสุทธิ์ หมายถึง การศึก ษา
รายวิชาปรัชญาที่เปนเนื้อหาสาระของปรัชญาโดยตรง ไมใชศึกษาเพื่อการอื่น ๆ ทั้งนี้ การศึกษาวิชา
ปรัชญาตามแนวตะวันตก9 แบงปรัชญาออกเปนสามสาขาใหญ ๆ (ยึดเนื้อหา/ปญหาพื้นฐาน เปน
หลัก) โดยการมุงตอบปญหาใดปญหาหนึ่ง ไดแก อภิปรัชญา (Metaphysics) ที่เนนการศึกษาปญหา/
ทฤษฏีอธิบายความเปนจริง ญาณวิทยา (Espistemology) ที่เนนศึกษาที่มาของความรู คุณวิทยา
หรืออัคฆวิทยา (Axiology) ที่เนนศึกษามาตรการ/หลักการเกี่ยวกับคุณคา ที่แยกยอยเปนสองสวน
คือ จริยศาสตร (หลักการประพฤติของมนุษย) และสุนทรียศาสตร (หลักการของความงาม)
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ในขณะที่ แนวคิดปรัชญาตะวันออก ไมมีการแบงยอยแบบตะวันตก แตผนวกเปนองครวม.
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เนื้ อ หาของปรั ช ญาที่ นํ า เสนอข า งต น มี ก ารศึ ก ษาโดยแบ ง เป น ยุ ค ต า ง ๆ
ขึ้นกับวาในยุคสมัยนั้นๆ “ประเด็นรอน” หรือความสนใจของสังคมในสมัยนั้น อยูที่ปญหาเรื่อง
อะไร? (ความจริง ความรู หรือคุณคา) ดังนั้น จึงตองมีความจําเปนตองศึกษาประวัติความคิดของนัก
ปรัชญาเพื่อศึกษา “คําตอบที่เปนไปไดตามหลักเหตุผล” ของแตละยุคสมัย (วิทย วิศวเวทย, 2538)
จากหลั ก การที่ นํ า เสนอข า งต น นํ า สู ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห ร ายวิ ช าปรั ช ญา
บริสุทธิ์ ที่ มี การเรีย นการสอนในหลัก สูตรฯ ของวิท ยาลั ยแสงธรรม ที่แ บงยอยไดสองแนว คือ
รายวิชาปรัชญาบริสทธิ์ที่อธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยาและคุณวิทยา
หรืออัคฆวิทยา) และรายวิชาปรัชญาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/ภูมิภาค
ตางๆ ที่ครอบคลุมในเรื่องปญหาพื้นฐานของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยาและคุณวิทยา หรืออัคฆ
วิทยา) ดังนี้ (สํานักอธิการบดี, 2549)
1) รายวิชาที่อธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา
รายวิชาที่อธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยาและ
คุณวิทยา หรืออัคฆวิทยา) ที่มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรฯ วิทยาลัยแสงธรรม จัดในหมวดวิชา
เฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรี เปนรายวิชาที่จัดใหนักศึกษาชั้นปที่ 2 - 3 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดแก (สํานักอธิการบดี, 2549)
1.1) รายวิชา ปร. 311 อภิปรัชญา เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ
1.2) รายวิชา ปร. 211 ญาณวิทยา เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ
1.3) รายวิชา ปร. 212 จริยศาสตร เปนรายวิชาบังคับเรียน ในหมวดวิชาเฉพาะ
1.4) รายวิชา ปร. 423 อัคฆวิทยา10 เปนรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี
จากการเปรี ย บเที ย บรายวิ ช าปรั ช ญาบริ สุท ธิ์ ใ นการอธิ บ ายป ญ หาพื้ น ฐานของ
ปรัชญา กับการจัดรายวิชาตามหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม พบวามีการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาบริสุทธิ์ที่อธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา วิเคราะหไดวา
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คําวาอัคฆวิทยา หรือคุณวิทยา แปลจากคําภาษาอังกฤษ “Axiology” หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ใชคําวา “อัคฆวิทยา”
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1) การเรียนการสอนวิชาปรัชญาที่อธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา ตามหลักสูตร
ฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม ดูเหมือนวายังขาดการศึกษาในรายวิชาที่อธิบายปญหาเรื่องความงาม
(สุนทรียศาสตร) แตเมื่อพิจารณาคําอธิบายรายวิชา ปร. 423 อัคฆวิทยา ในคูมือการศึกษาฯ (สํานัก
อธิการบดี, 2550: 38) ที่วา “ศึกษาเกี่ยวกับวิชาอัคฆวิทยาซึ่งจะเนนถึงการตัดสินคุณคาดานสิ่งตางๆ
โดยเนนในดานความดี ความงาม ความถูกตอง ซึ่งรวมถึงดานสุนทรียศาสตร ดนตรีศักดิ์สิทธิ์และจ
ริยศาสตร เพื่อกอใหเกิดความเขาใจ ความซาบซึ้งในความงามของศิลปะและความไพเราะของ
เสียงเพลง” พบวาคําอธิบายรายวิชาดังกลาวเนนการศึกษาปญหาพื้นฐานเรื่องความงาม ทําให
ครอบคลุมปญหาพื้นฐานการศึกษาปรัชญา
2) อยางไรก็ตาม เปนที่นาสังเกตวา แมวารายวิชา ปร. 423 อัคฆวิทยา จะมุงเนน
ศึกษาปญหาพื้นฐานเรื่องความงาม (สุนทรียศาสตร) แตการจัดใหรายวิชาดังกลาวอยูในหมวดวิชา
เลือกเสรี แสดงใหเห็นวาคุณคาของรายวิชาดังกลาวมีความสําคัญนอยกวารายวิชาที่อธิบายปญหา
พื้นฐานของปรัชญาอื่นๆ แมวาในความเปนจริง จะกําหนดใหมีการเรียนการสอนรายวิชาดังกลาว
แตการจัดใหอยูในกลุมหมวดวิชาเลือกเสรี แสดงใหเห็นวารายวิชา ปร. 423 อัคฆวิทยา เปนรายวิชา
ที่เลือกเรียนหรือไมเรียนก็ได เมื่อเปรียบเทียบกับรายวิชา ปร. 311 อภิปรัชญา ปร. 211 ญาณวิทยา
และ ปร.212 จริยศาสตร ซึ่งเปนรายวิชาที่อธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญาเชนเดียวกัน
2) รายวิชาปรัชญาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/
ภูมิภาคตางๆ ที่ครอบคลุมในเรื่องปญหาพื้นฐานของปรัชญา
รายวิชาปรัชญาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/
ภูมิภาคตางๆ ที่ครอบคลุมและอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา จัดในหมวดวิชาเฉพาะที่บังคับ
เรียนในระดับชั้นปรัชญาและศาสนา ปที่ 2 - 4 ดังตอไปนี้
2.1) รายวิชาประวัติปรัชญาตะวันตก ไดแก รายวิชา ปร. 241 ปรัชญา
กรีก ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง ปร. 341 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม และ ปร.342 ปรัชญาตะวันตก
สมัยปจจุบัน
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2.2) ปรั ช ญาตะวั น ออกและปรั ชญาอิสลาม ไดแ ก รายวิชา ปร.351
ปรัชญา อินเดีย ปร.352 พุทธปรัชญา ปร.451 ปรัชญาจีน และ ปร.353 ปรัชญาอิสลาม
จะเห็นไดวารายวิชาที่นําเสนอประวัติของแนวคิดของนักปรัชญาตามยุค/
ภูมิภาคตางๆ ที่ครอบคลุมและอธิบายปญหาพื้นฐานของปรัชญา ในหลักสูตรฯ เปนการจัดรายวิชาที่
หลักสูตรฯ สาขาวิชาปรัชญา (และศาสนา) จัดใหมีการเรียนการสอนตามสถาบันตางๆ โดยเฉพาะ
ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดหลักสูตรฯ สาขาวิชาปรัชญา (และศาสนา) เชน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หรือ หลักสูตร
อักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปกร เปนตน
ข. รายวิชาปรัชญาประยุกต
ในเรื่องนี้ ผูวิจัยไดศึกษาและนําเสนอในเอกสารประกอบการศึกษารายวิชา ปร.
120 ปรัชญาเบื้องตน (วุฒิชัย, 2551) ปรัชญาประยุกต หมายถึงการนําปรัชญาบริสุทธิ์ไปประยุกตใช
ตอบปญหาโดยยึดการตอบสนองความปรารถนาที่จะรูของมนุษย ที่ปรารถนารู “หลักการ” เพื่อ
นํ าไปปฏิ บั ติ หรื อ ปรารถนาที่จ ะรู “พื้น ฐาน” เพื่อนํ าไปเปน แนวทางตอบปญ หาในเรื่ องนั้น ๆ
สําหรับรายวิชาปรัชญาประยุกตที่มีการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ ของวิทยาลัยแสงธรรม มีทั้ง
รายวิชาในบังคับเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ และการเลือกเรียนในหมวดเลือกเสรี ไดแก
1) รายวิ ช าปรั ช ญาประยุ ก ต ที่บั งคั บ เรี ย นในหมวดวิ ช าเฉพาะ ไดแ ก รายวิ ช า
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
การศึกษารายวิชาประยุกตทเี่ ปนประโยชนตอการศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา และรายวิชาปรัชญา
ประยุกตที่มีประโยชนตอการวิเคราะหหลักการจัดการศึกษา เนื่องจากบัณฑิตที่จบการศึกษาและ
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ไดรับการบวชเปนบาทหลวง ตองเกี่ยวของกับสถาบันหรือการจัดการศึกษาแกชุมชนตางๆ ใน
ประเทศไทย
2.4.3 รายวิชาที่เปนการสรุปการศึกษาวิชาปรัชญา
รายวิชาที่เปน “บทสรุป” ของการศึกษาปรัชญา หมายถึง การศึกษารายวิชาที่
เปนลักษณะการประมวลความรู หรือการศึกษาวิเคราะห เปรียบเทียบแนวคิดเชิงปรัชญา ที่จัดใหมี
การศึ ก ษาในชั้ น ป ที่ 4 หรื อ ป ที่ สุ ด ท า ยของการศึ ก ษา ได แ ก รายวิ ช า ปร.491 สารนิ พ นธ ที่ มี
คําอธิบายรายวิชาในคูมือการศึกษาฯ วา “ศึกษาเนื้อหาที่สนใจในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่ง ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตผสมผสานเนื้อหาวิชาความรู
ในรายวิชาตางๆ ทีเ่ รียนในหลักสูตร แลวทําการศึกษาวิเคราะหอยางลึกซึ้งในประเด็นที่สนใจ จัดเรียบ
เรียงเปนเอกสารทางวิชาการ ตามกฎเกณฑของวิทยาลัยวาดวยการทําสารนิพนธ” (สํานักอธิการบดี,
2550: 37)
นอกจากนั้น ยังมีอีกหนึ่ งรายวิชาที่ไมได อยูในหลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา แตจัดใหมีการเรียนการสอน บังคับเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ สําหรับ
นักศึกษาที่เปนบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาแลว และกําลังเริ่มตนเรียนหลักสูตรศาสนศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ในชั้นปที่ 2 (หรือเรียกวา “นักศึกษาปที่ 5” ของวิทยาลัยแสงธรรม11)
ที่จัดใหมีรายวิชาในเชิ งสัมมนาวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางวิชาปรัชญากับเทววิทยา ไดแ ก
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กระบวนการเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงที่วิทยาลัยแสงธรรม (สถาบันแสงธรรม) ใชเวลาอยางนอย 8 ป กลาวคือ 4 ปแรก
สําหรับการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จากนั้นใหหยุดจากการศึกษาในระบบการศึกษา เพื่อให
นักศึกษา (บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา) ไปสัมผัสชีวิตการเปนผูอภิบาล หรือที่เรียกวา “ปอภิบาล” (Pastoral Year) อยางนอย
1 ป จากนั้นจึงกลับเขาสูปที่ 5 หรือการเขาศึกษาตอหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาอีก 3 ป กอนไดรับการ
พิจารณาเปนบาทหลวงตอไป
ทั้งนี้ กอนที่จะเขารับการฝกฝนอบรมที่วิทยาลัยแสงธรรม นักศึกษาตองผานการศึกษาอบรม เพื่อเตรียมความพรอมกอน
ประมาณ 8 ป ในระดับมัธยมศึกษาตามสถาบันอบรมตางๆ ที่เชื่อมโยงกับวิทยาลัยแสงธรรม (สถาบันแสงธรรม) มีการพักหลังการ

จบการศึกษาอีกอยางนอย 2 ป เพื่อไตรตรองชีวิต และฝกฝนประสบการณการอภิบาล กอนเขารับการศึกษาอบรม
ที่วิทยาลัยแสงธรรมภายใตการรับรองการเขาศึกษาของผูรับผิดชอบการฝกอบรมในระดับตางๆ.
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รายวิชา ทว.124 สัมมนาความสัมพันธระหวางปรัชญากับเทววิทยา ที่มีคําอธิบายรายวิชาในคูมือ
การศึกษาฯ วา “ศึกษาแนวคิดปรัชญาที่สงเสริมความเขาใจทางดานเทววิทยา และศึกษาหลักความ
เชื่อและความคิดทางเทววิทยาที่ชวยชี้แนะ การคนควาทางปรัชญา” (สํานักอธิการบดี, 2550: 64)
จากรายวิชาปรัชญาที่เปนการสรุป และการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางวิชา
ปรัชญากับวิชาเทววิทยานี่เอง ทําใหเขาใจไดวา เปนความพยายามที่จะชวยใหนักศึกษาไดประมวล
ความรูการเรียนวิชาปรัชญา รวมทั้งการเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ถูกตองของ
การศึกษาวิชาปรัชญา เพื่อมุงสูการศึกษาในสาขาวิชาเทววิทยา ตามเปาหมายของการศึกษาวิชา
ปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมนั่นเอง
2.5 อัตลักษณดาน “วิธีการสอน” วิชาปรัชญา
ในเอกสาร “Optatam Totius” (1965: 15) ของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ไดให
แนวทางวิธีการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงไววา
“วิธีการทั้งหมด จะตองมุงกระตุนใหผูเตรียมเปนบาทหลวงรักความจริง ชอบแสวงหา
พิจารณา พิสูจนอยางเขมงวด พรอมกับรับตามสัตยจริงวา ความรูของมนุษยมีขอบเขต ขอใหเอาใจ
ใสที่จะสอนใหเห็นวาปรัชญามีความเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับปญหาแทจริงตางๆ ในชีวิต ตลอดจน
ปญหาซึ่งเปนที่สนใจของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ผูสอนตองชวยผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใหเห็น
ความเกี่ยวโยงซึ่งมีอยูระหวางเนื้อหาปรัชญากัลบรรดาธรรมล้ําลึกแหงความรอดพน ซึ่งเราศึกษาใน
เทววิทยา โดยใชความเชื่อซึ่งเปนความสวางที่ประเสริฐกวา”
ในประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law, 1983: มาตรา 254) ไดขยายความ
และใหหลักปฏิบัติวา “ตองสอนผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง ใหสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการ
คนควาที่เหมาะสมดวยตนเอง ตามหลักวิชาการ ดังนั้นใหมีการฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนํา
ของอาจารย เพื่อใหพวกเขาไดเรียนรูที่จะศึกษาดวยความพยายามของตนเอง”
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จากแนวทางและแนวปฏิบัติดังกลาว สงผลใหในระหวางปการศึกษา 2548 – 2549
คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรไดวิเคราะหแนวคิดและสรุปในเรื่องอัตลักษณดานวิธีการสอนวิชา
ปรัชญาตามมติในรายงานการประชุมคณะฯ ไดดังนี้ (คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 2549)
1) สอนใหนักศึกษาไดเขาใจหลักปรัชญาของนักปรัชญาแตละทาน (ตามธรรมชาติของ
รายวิชา)
2) สอนใหนักศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาเหลานั้นมาวิเคราะห วิจารณได
3) สอนใหนักศึกษาสามารถนําเอาไปประยุกตใช
4) มี ก ารประเมิ น ผล ซึ่ ง อาจจะเป น ในรู ป ของการทํ า การบ า น การสอบปากเปล า
การศึกษาคนควาตามหัวขอ (Take home) และการทํารายงาน เพื่อเปนการสงเสริม
ให นั ก ศึ ก ษาค น คว า และเป น การวั ด ความเข า ใจของนั ก ศึ ก ษาว า เข า ใจมากน อ ย
เพียงใด
สวนวิธีการในรายละเอียด ใหอาจารยผูสอนแตละทานนําแนวทางทั้ง 4 ขอนี้ไป
ประยุกตใช

ตอนที่ 3 การจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษา
เฉพาะทาง
วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาที่
ดําเนินตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ที่ดําเนินตาม
คําแนะนําของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 ที่ปรารถนาใหมีสถาบันจัดเตรียมบุคลากรสูการเปน
บาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในแตละประเทศ12 ระบบการเรียนการสอน
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ตอมา สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ไดมอบหมายใหวิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการจัดอบรมเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการ
เปนครูสอนคริสตศาสนธรรม จึงไดทําการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ใน พ.ศ. 2542 ดวยเหตุนี้
วัตถุประสงคการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม แตเดิมจะระบุเฉพาะ “การผลิตบัณฑิตซึ่งจะเปนบาทหลวง” จึงเพิ่มเปน “เพื่อ
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การบริหารจัดการ และการดําเนินงานอื่นๆ ของวิทยาลัย จึงมีลักษณะที่เหมือนและพิเศษตางจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ทั้งนี้ก็เพื่อใหสอดคลองกับธรรมชาติและเปาหมายของสถาบันนั่นเอง
นอกจากนั้น ดังที่คณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (สมศ.) ได นํ า เสนอว า “วิ ท ยาลั ย แสงธรรมเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตางกับสถาบันอุดมศึกษา
ของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชที่สามารถบริหารองคการและเผยแผ
ศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา
ภายใต ก ารควบคุ ม ดู แ ลของสภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย (สภา
พระสังฆราช)” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19)
การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ จะนํ า เสนอเฉพาะในส ว นของหลั ก การ แนวทาง/นโยบายใน
ภาพรวมที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาเทานั้น13 จะไมลงในรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการในการปฏิบัติ

3.1 หลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังที่คณะ
ผู ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (สมศ.) วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางที่มุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซึ่งความรูทางดานปรัชญา ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติที่เปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการ
ผลิตบัณ ฑิตซึ่ งจะเปนบาทหลวง และผู นําในสถานะอื่ นของอคก รคริสตศาสนา หรือองคกรอื่น ๆ.....” ในวัตถุประสงค การจั ด
การศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2550 เปนตนมา.
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นอกจากจะมีการศึกษาวิชาปรัชญาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาแลว วิทยาลัยแสงธรรมยังจัด
การศึกษาอีกสองหลักสูตร คือ หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศา
สนศึกษา การศึกษาวิจัยฉบับนี้ จะนําเสนอโดยเนนเฉพาะสวนที่เชื่อมโยงและเปนหลักการจัดการศึกษาวิชาปรัชญาเพื่อเตรียม
นักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ซึ่งเปนเปาหมายเฉพาะของการศึกษาวิชาปรัชญา ของวิทยาลัยแสงธรรม.
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ชี้นําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12) กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณรา
ลัย” (Seminary) ดังที่ ศ.ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา, สัมภาษณ)
กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐาน
ของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและเจตนารมณ
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย) ซึ่งมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมายคริสตศาสน
จักร14 ดังรายละเอียดที่นําเสนอกอนหนานี้แลว
นอกจากนั้ น ในฐานะที่ ส ภาประมุ ข แห ง บาทหลวงโรมั น คาทอลิ ก แห ง ประเทศไทย
ดําเนินการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะการดําเนินตาม
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
มาตรา 6 ที่วา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถาศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”
ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา
3.1.1 การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสน
จักรคาทอลิก ประเทศไทย และ
3.1.2 การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)
และคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อน (ก.พ.) ตามเจตนารมณข องสภาประมุข แห งบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
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รวมทั้งเอกสารที่เกีย่ วของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก
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3.2 แนวทาง/นโยบาย
จากการวิเคราะหหลักการพื้นฐานและธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรม จึง
สรุปที่มาของแนวทาง/นโยบายการจัดการศึกษาและการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมวามาจาก
แหลงที่มาสองแหลงดวยกัน ไดแก
3.2.1 แนวทางจากคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ในฐานะที่วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันเตรียมบุคลากร (นักศึกษา) สูการเปน
บาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากคริสตศาสนจักร
โดยเฉพาะ เอกสารที่บันทึกคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน ครั้งที่ 2 และประมวลกฎหมาย
พระศาสนจักรโรมันคาทอลิก (Canon Law) รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ ในเรื่องการอบรมผู
เตรียมเปนบาทหลวง โดยเฉพาะเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 “Pastores Dabo
Vobis” (1992) ที่เนน “อบรมใหเปนผูอภิบาล” (John Paul II, 1992: 57) เปนตน
นอกจากนั้น ในฐานะที่วิทยาลัยแสงธรรม จัดตั้งโดยสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และเปนสถาบันเตรียมนักศึกษาสูการเปนบาทหลวงในคริสตศาสน
จักร ประเทศไทย ดังนั้น จึงตองนําแนวทาง/นโยบายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทยที่มอบนโยบาย แนวทางและคําแนะนําเปนระยะๆ ผานทางการประชุมสามัญ/
วิสามัญของสภาฯ
3.2.2 แ น ว ท า ง จ า ก สํ า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า แ ห ง ช า ติ
กระทรวงศึกษาธิการ15
ตามที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ดําเนินการ
จัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนินตามกรอบของ
กฎหมายประเทศไทยที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะอยาง
15

ในชวงการกอตั้งและการอนุมัติการจัดตั้งวิทยาลัยแสงธรรม ในพ.ศ. 2519 หนวยงานดังกลาวมีสถานะเปน “ทบวงมหาวิทยาลัย”
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ยิ่ง การนําแนวทางแผนพัฒนาชาติ แผนการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศทบวง/กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ เพื่อรักษา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามหลักการของการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษาใน
ประเทศไทยมาเป นสวนหนึ่งของวิสัย ทัศน พัน ธกิจ นโยบายและแนวทางการดํ าเนินงานของ
วิทยาลัยแสงธรรมดวย (วุฒิชัย, 2551)
ซึ่งสอดคล องกับที่ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัย
แสงธรรม ไดนําเสนอหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 วา (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 2 - 3)
“เนื่ องด ว ยวิทยาลั ยแสงธรรมไดดํ า เนินการเป ดหลั กสู ตรศิลปศาสตรบั ณ ฑิต
สาขาวิชาปรัชญา ตั้งแต พ.ศ.2519 ไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและ
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522 ตอมา พ.ศ. 2537 ดําเนินการปรับปรุงเปน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จากนั้น มีการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง ครั้งลาสุดใน พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีกระบวนทัศนทางปรัชญาและศาสนามา
เปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตที่ถูกตอง เหมาะสม เสริมสรางความสุขแกตนเองและสังคม
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงหลักสูตร
อยางตอเนื่อง เพื่อความเหมาะสมกับบริบทสังคมปจจุบัน มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน มี
ความรูคูคุณธรรม ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) รวมทั้งดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนา
ใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เนนการผลิตบัณฑิตเพื่อ
รับ ใชสังคม ตามหลั ก ธรรมของคริสต ศ าสนา รวมทั้ง ขอมูลที่จ ากแบบสํา รวจ งานวิ จัย การจั ด
สัมมนานักศึกษา บัณฑิต ผูใชบัณฑิต คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะตอ
หลักสูตรดังกลาว
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ดังนั้น จึงเห็นควรใหปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา เพื่ อ ให ป รั ช ญา วั ต ถุ ป ระสงค โครงสร า งหลั ก สู ต รและเนื้ อ หารายวิ ช าสอดคล อ งกั บ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในบริบทสังคม และตามอัตลักษณวิทยาลัยแสงธรรม ที่มีแนวทางจัด
การศึกษาปรัชญาและศาสนา อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทววิทยา ตอการเปนผูนําคริสต
ศาสนา”
แม ว า ระบบการเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมจะมี ลั ก ษณะพิ เ ศษ แต
วิทยาลัยฯ ยังคงใหความสําคัญอยางยิ่งตอบริบทของ “ความเปนไทย” วิทยาลัยแสงธรรมไมละเลยที่
จะสงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย เจาหนที่และนักศึกษามีจิตสํานึกถึงคุณคา ศักดิ์ศรีและอัตลักษณ
ของความเปน “คนไทย” การจัดการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลาการสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสน
จักรคาทอลิก ดําเนินไปควบคูกับบริบทของสังคมไทย
ดวยเหตุนี้ บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรม จึงตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญในการ
มีสวนรวมในกระบวนการเตรียมผูอภิบาล (บาทหลวง) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก คณะผูบริหาร
คณาจารย แ ละผู เ กี่ ย วข อ งอื่ น ๆ ตั้ ง แต ใ นอดี ต สื บ เนื่ อ งป จ จุ บั น ดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกดวยความทุมเทและรับผิดชอบ ใหสมกับ
ปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรมที่วา “แสงธรรม นําปญญาและชีวิต” (วุฒิชัย, 2549)

การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมโดย
สอบถามความคิดเห็นของอาจารย อดีตอาจารย ผูสําเร็จการศึกษา และนักศึกษา หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิตวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา เกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของ
วิทยาลัยแสงธรรม ผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยตามหัวขอตอไปนี้

ผูใหขอมูล
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 4 กลุมไดแก 1) อาจารย 2) อดีต
อาจารย 3) ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา และ
4) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม (ดังรายชื่อ
ในภาคผนวก ข) ใชการสุมเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากผูมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ดังนี้
1. อาจารยผูสอนรายวิชาปรัชญา ตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 10 ทาน
2. อดีตอาจารยผูสอนรายวิชาปรัชญา ตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 10 ทาน
3. ผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 40 คน
4. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
จํานวน 60 คน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น
แบงเปน 3 ตอนคือ
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ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 2 ขอ
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ของวิทยาลัยแสงธรรม ประกอบดวยคําถาม 5 สวน ไดแก 1) ชื่อวิชาปรัชญา 2) อาจารยผูสอน 3)
ป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การเรี ย นรู 4) กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน 5) คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต เป น
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวนทั้งสิ้น 43 ขอ
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา เปน
แบบสอบถามปลายเปด จํานวน 1 ขอ

ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญา มีขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรศิลป
ศาสรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและและศาสนา เพื่อเปนแนวคิดในการวิจัยและเปนแนวทาง
สําหรับการสรางแบบสอบถาม
2. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามแตละประเด็นจากแตละตอนซึ่งแตละประเด็นจะ
พิจารณาถึงความเปนไปไดในการวัดตัวแปร รายละเอียดดังนี้
1.1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ลั ก ษณะของแบบสอบถามเป น แบบ
เลือกตอบ จํานวน 2 ขอ โดยสอบถามสถานภาพและความเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญา
2.2 ข อ มูล อัต ลั ก ษณ ก ารเรี ย นการสอนวิ ช าปรัช ญา เปน การสอบถามความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมในดานตางๆ 5 ดาน คือ 1) ชื่อ
วิชาปรัชญา 2) อาจารยผูสอน 3) ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู 4) กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5)
คุณลักษณะบัณฑิต รวมทั้งสิ้นจํานวน 43 ขอ แยกตามประเด็นดังตอไปนี้
2.2.1 ชื่อรายวิชาปรัชญา จํานวน 17 ขอ ลักษณะคําถามเปนการถามความเห็น
รายวิชาที่ควรปรับปรุง ประเด็นอื่นที่เหลือ ไดแก
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2.2.2 อาจารยผูสอน จํานวน 6 ขอ
2.2.3 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู จํานวน 7 ขอ
2.2.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวน 8 ขอ
2.2.5 คุณลักษณะบัณฑิต จํานวน 5 ขอ
ลักษณะแบบสอบถามเปนมาตราสวนประมาณคา แบงเปน 5 ระดับ

ตัวอยางคําถาม
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
ทานเห็นวาปจจัย เหลานี้ชวยสงเสริมการเรียนวิชาปรัชญาใหมีอัตลักษณในระดับใด
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ระดับความคิดเห็น
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
5
4
3
2
1
1. ความเพียงพอของหองเรียน
2. บรรยากาศในหองเรียน
3. จํานวนหนังสือในหองสมุด
4. บรรยากาศทางวิชาการในวิทยาลัย
5. สิ่งแวดลอมในวิทยาลัย
6. โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
7. บริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
2.3 ข อ มู ล เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอนวิ ช าปรั ช ญา ลั ก ษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด จํานวน 1 ขอ
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ตัวอยางคําถาม
ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาเพื่อใหก ารเรียนการสอนมี
อัตลักษณ สามารถพัฒนานักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาใหมี
ความเปนเลิศทางความรู คุณธรรม และการอุทิศตนเพื่อสวนรวมไดอยางแทจริง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. ตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหาในสวนของแบบสอบถามอัตลักษณการเรียน
การสอนวิชาปรัชญา โดยการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 5 ทานแลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง
ของขอคําถามกับประเด็นที่ตองการวัดดวยการคํานวณคาดัชนี IOC ซึ่งคา IOC มีคาระหวาง 0.801.00 นําขอมูลที่ไดบางสวนมาปรับปรุงแกไข
4. ทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมผูใหขอมูลจํานวน 30 คน ในวันที่ 10 ตุลาคม 2551
เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการหาความเชื่อมั่นเชิงความสอดคลองภายในดวย
วิธีการหาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบราค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําแบบสอบถามอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาไปดําเนินการเก็บรวบรวม
ขอมูลระหวางวันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2551 ซึ่งมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้
1. ออกหนังสือขอความรวมมือเก็บขอมูลวิจัยจากศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรมถึงผูใหขอมูลในกลุมอาจารย อดีตอาจารยและผูสําเร็จการศึกษาวิชาปรัชญาของ
วิทยาลัยแสงธรรมบางสวน
2. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับอาจารย อดีตอาจารยและผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศา
สตบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา ของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหขอมูลเพื่อการวิจัย
โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามไปใหทางไปรษณียและใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนใหศูนยวิจัยฯ
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ทางไปรษณีย นัดเวลาในการรับแบบสอบถามกลับคืนโดยเวนระยะเวลาจากการสงแบบสอบถาม
ประมาณ 1 เดือน
3. การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนา และผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามใหนักศึกษาตอบและสงกลับคืนใหผูวิจัย
ในวันที่แจกแบบสอบถาม
4. ผูวิจัยไดสงแบบสอบถามไปจํานวน 120 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 99 ฉบับ คิดเปน
รอยละ 82.50 จําแนกตามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนําเสนอในตาราง
ประกอบความเรียงดังนี้
ตารางที่ 3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทั่วไป
สถานภาพ
- อดีตอาจารยสอนวิชาปรัชญา
- อาจารยสอนวิชาปรัชญา
- ผูสําเร็จการศึกษาวิชาปรัชญา
- นักศึกษาวิชาปรัชญา
รวม
สวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนปรัชญา
- มีสวนเกี่ยวของ
- ไมมีสวนเกีย่ วของ
รวม

จํานวน

รอยละ

4
3
40
52
99

4.0
3.0
40.4
52.5
100.0

65
34
99

65.7
34.3
100.0

จากตารางพบวากลุมผูใหขอมูลเปนอดีตอาจารยสอนวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมจํานวน
4 ทานคิดเปนรอยละ 4.0 เปนอาจารยสอนวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมจํานวน 3 ทาน คิดเปนรอย
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ละ 3.0 เปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรมจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40.4 และเปนนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรมจํานวน 52 คนคิดเปนรอยละ 52.5 มีสวนเกี่ยวของ
กับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาจํานวน 65 คนคิดเปนรอยละ 65.7 และไมมีสวนเกี่ยวของกับการ
เรียนการสอนวิชาปรัชญาจํานวน 34 คนคิดเปนรอยละ 34.3

แนวทางการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยขอมูลแตละ
ตอนมีแนวทางการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามใชการวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ
2. อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาแยกประเด็นการวิเคราะหเปนสองลักษณะ ดังนี้
2.1 อัตลักษณของชื่อรายวิชา วิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ พิจารณารายวิชาที่มี
ความถี่ คามากที่สุด (Mode)
2.2 อัตลักษณดานอื่นๆ ไดแก อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน และคุณลักษณะบัณฑิตวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลว
นําเสนอผลการวิเคราะหดวยตารางประกอบความเรียง โดยกําหนดระดับคะแนน ดังนี้
5 คะแนน
หมายถึง
มากที่สุด
4 คะแนน
หมายถึง
มาก
3 คะแนน
หมายถึง
ปานกลาง
2 คะแนน
หมายถึง
นอย
1 คะแนน
หมายถึง
นอยที่สุด
เมื่อไดคาเฉลี่ยแลวนํามาเทียบกับเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี้
4.50-5.00 หมายถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับมากที่สุด
3.50-4.49 หมายถึง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
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2.50-3.49 หมายถึง
1.50-2.49 หมายถึง
1.00-1.49 หมายถึง

สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับนอย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับนอยที่สุด

3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาทําการวิเคราะหเนื้อหา

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น การเก็บ
รวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดจัดสงแบบสอบถามใหกลุมผูใหขอมูลทางไปรษณียและดวยตนเอง โดย
แบบสอบถามที่จัดสงมีทั้งสิ้น 120 ฉบับ ไดรับกลับคืน 99 ฉบับ คิดเปนรอยละ 82.50 สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลครั้งนี้ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ขอมูลที่ผูวิจัยนํามาวิเคราะหไดมาจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากกลุมผูใหขอมูล
ทั้ง 4 กลุม คือ 1) อาจารยผูสอนรายวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม 2) อดีตอาจารยผูสอนรายวิชา
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม 3) ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม และ 4) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอตามลําดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
2. การวิเคราะหขอมูล
3. ผลการวิเคราะหขอมูล

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย สื่อความหมาย การวิเคราะหขอมูล
ครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
n
แทน จํานวนผูใหขอมูล
x
แทน คาเฉลี่ย (Mean)
S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
t
แทน การทดสอบคาที (t-test)
*
แทน คาความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยขอมูลแตละ
ตอนมีแนวทางการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาแยกประเด็นการวิเคราะหดังนี้
1.1 ชื่อวิชาวิเคราะหความถี่แลวหาคารอยละ พิจารณาคามากที่สุด
1.2 อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
คุณลักษณะบัณฑิตวิเคราะหคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานแลวนําเสนอผลการวิเคราะหดวย
ตารางประกอบความเรี ย ง โดยหาค า เฉลี่ย และสว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน กํ า หนดเกณฑ ก ารแปล
ความหมายคะแนนโดยอาศัยแนวคิดของ เบส (Best, John W, 1997) ดังนี้
คาเฉลี่ย
4.50-5.00
3.50-4.49
2.50-3.49
1.50-2.49
1.00-1.49

การแปลความหมาย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับมากที่สุด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับมาก
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับปานกลาง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับนอย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาอยูในระดับนอยที่สุด

2. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาทําการวิเคราะหเนื้อหา
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ผลการวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาในภาพรวม นําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง ดังปรากฏในตารางที่ 4.1-4.5
ตอนที่ 2 ผลการวิ เคราะหเนื้ อหาขอเสนอแนะเกี่ยวกับอัตลักษณก ารเรียนการสอนวิชา
ปรัชญา นําเสนอในรูปแบบความเรียง
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยมีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญา
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ ก ารเรี ย นการสอนวิ ช าปรั ช ญา
วิทยาลัยแสงธรรม 5 ดาน คือ 1) ชื่อวิชาปรัชญา 2) อาจารยผูสอน 3) ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู 4)
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 5) คุณลักษณะบัณฑิต วิเคราะหขอมูล ดังนี้
ตารางที่ 4.1 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานชื่อรายวิชา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อวิชา
ปรัชญาเบื้องตน
ตรรกวิทยา
ญาณวิทยา
จริยศาสตร
ปรัชญากรีก
ปรัชญาสมัยกลาง
อภิปรัชญา
มนุษยปรัชญา
ปรัชญาการศึกษา

ความถี่
7
7
4
7
1
6
2
6
11

รอยละ
7.1
7.1
4.0
7.1
1.0
6.1
2.0
6.1
11.1

อันดับ
4
4
13
4
17
7
16
7
1
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ที่
10
11
12
13
14
15
16
17
รวม

ชื่อวิชา
ปรัชญาอินเดีย
พุทธปรัชญา
ปรัชญาอิสลาม
ปรัชญาศาสนา
ปรัชญาประวัติศาสตร
ปรัชญาจีน
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม
ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน

ความถี่
6
9
9
6
4
6
3
5
99

รอยละ
6.1
9.1
9.1
6.1
4.0
6.1
3.0
5.1
100.0

อันดับ
7
2
2
7
13
7
15
12

จากตารางพบวากลุมผูใหขอมูลเห็นวาชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุงใหมีอัตลักษณมากที่สุด คือ
รายวิชาปรัชญาการศึกษามีความถี่จํานวน 11 ครั้งคิดเปนรอยละ 11.1 รองลงมาคือรายวิชาพุทธ
ปรัชญา และปรัชญาอิสลามมีความถี่จํานวน 9 ครั้งคิดเปนรอยละ 9.1 และชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุง
ใหมีอัตลักษณนอยที่สุด คือ รายวิชาปรัชญากรีกมีความถี่จํานวน 1 ครั้งคิดเปนรอยละ 1.0
ตารางที่ 4.2 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานอาจารยผูสอน
ที่

อัตลักษณดานอาจารยผูสอน

x

S.D.

1
2
3
4
5
6

มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
ใชวิธีการประเมินสอดคลองกับการสอน
ใชสื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น
แนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติม
รวม

4.53
4.07
4.02
4.05
4.22
4.18
4.18

.54
.77
.71
.73
.75
.73
.73

ระดับ
ความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางพบวากลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาในดานอาจารยผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .73
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาในดานอาจารยผูสอนมากที่สุดในดานการมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .54 รองลงมาคือเปดโอกาสให
ผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .75 อันดับสุดทายคือใชวิธีการประเมินสอดคลองกับการสอนอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .71
ตารางที่ 4.3 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
ที่

อัตลักษณดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู

x

S.D.

1
2
3
4
5
6
7

ความเพียงพอของหองเรียน
บรรยากาศในหองเรียน
จํานวนหนังสือในหองสมุด
บรรยากาศทางวิชการในวิทยาลัย
สิ่งแวดลอมในวิทยาลัย
โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
บริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต
รวม

4.22
4.27
3.94
4.03
4.29
3.77
3.37
3.99

.72
.67
.95
.87
.72
.96
1.1
.93

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

จากตารางพบวากลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาในดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .93
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เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาในดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูมากที่สุดในดานสิ่งแวดลอมในวิทยาลัยอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .72 รองลงมาคือบรรยากาศ
ในหองเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .67 อันดับ
สุดทายคือบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1
ตารางที่ 4.4 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

อัตลักษณดาน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
การจัดทําคูมือหลักสูตร
การประชุมผูสอนกอนเปดเรียน
การกําหนดผูสอนในรายวิชาตางๆ
การกําหนดตารางเรียน
จํานวนนักศึกษาตอรายวิชา
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การใหบริการทางดานวิชาการ
การสอบปลายภาคเรียน
รวม

x

S.D.

4.13
4.20
4.24
4.03
4.01
3.82
4.00
3.84
4.03

.84
.73
.72
.93
.88
.94
.87
.90
.86

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตารางพบวากลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .86
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาในดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดในดานการกําหนดผูสอนใน
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รายวิชาตางๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .72
รองลงมาคือการประชุมผูสอนกอนเปดเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .73 อันดับสุดทายคือการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .94
ตารางที่ 4.5 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานคุณลักษณะบัณฑิต
S.D.

ที่

อัตลักษณดานคุณลักษณะบัณฑิต

1
2
3
4
5

มีความเปนเลิศทางความรู
4.27 .67
ยึดมั่นในคุณธรรมทางศาสนา
4.62 .58
มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน 4.54 .61
ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางที่ดี
4.53 .71
มีปรัชญาในการดําเนินชีวิต
4.49 .71
4.49 .66
รวม

x

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

จากตารางพบวากลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาในดานคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .66
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมผูใหขอมูลมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาในดานคุณลักษณะบัณฑิตมากที่สุดในดานยึดมั่นในคุณธรรมศาสนาอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .58 รองลงมาคือมีความ
เสียสละ อุทิศตนในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ .61 อันดับสุดทายคือมีความเปนเลิศทางความรูอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .67
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหเนื้อหาขอเสนอแนะเกี่ยวกับอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญา
ขอเสนอแนะดานชื่อรายวิชา
1. กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาใหมีอัตลักษณเฉพาะและ
งายตอการเขาใจความหมาย ไดแก รายวิชาอภิปรัชญา ปรัชญาศาสนา และปรัชญาสมัยกลาง
2. ควรเพิ่มรายวิชาเหลานี้ไวในหลักสูตรการเรียนการสอนปรัชญาไดแก ปรัชญาหลังนว
ยุค วิชาอรรตปริวรรตแทนมนุษยปรัชญ าปรัชญาประวัติศาสตร ปรัชญาสังคมการเมือง นอกจากนี้
กลุมผูใหขอมูลมีขอเสนอแนะวาควรสรางวิชาปรัชญาใหสอดคลองกับบริบทของวัฒนธรรมเอเชีย
3. ชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุง เนื้อหาเพื่อ ใหมีอั ตลักษณเฉพาะและเหมาะสมกับสังคม
ปจจุบัน ไดแก 1) มานุษยวิทยาและปรัชญาสมัยกลาง ควรมีการปรับเนื้อหาใหเปนสหวิทยาการ
มนุษยโดยมีการบูรณาการวิทยาศาสตร จิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยาเขาไวดวยกัน 2) ปรัชญา
ตะวันตกสมัยใหมควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อหาวิชาเพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตะวันตกปจจุบัน 3) วิชาปรัชญาการศึกษาควรเนนไปในเรื่องการศึกษาในโรงเรียนคาทอลิกไมควร
เนนเฉพาะการบริการการศึกษา 4) วิชาปรัชญาศาสนา ปรัชญาอินเดีย พุทธปรัชญา ปรัชญาอิสลาม
และปรัชญาจีนมีรายละเอียดของเนื้อหาซ้ําซอนกันควรมีการปรับปรุง

ขอเสนอแนะดานอาจารยผูสอน
1. อาจารยควรมีความมั่นใจในสิ่งที่สอน ตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหนักศึกษาสามารถสราง
ความคิดดวยตนเองได ตองพัฒนาความรูของตนอยูเสมอ (f=3)
2. อาจารยควรสอนใหเขาใจไดงาย (f=2) ใหนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาคนควาเพิ่มเติม ควร
มีการสอนที่เปนระบบ มีเอกสารดานปรัชญาสมัยปจจุบัน (f=2) ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน
มากขึ้น
3. ไมควรใหอาจารยคนเดียวสอนหลายวิชาเพราะจะทําใหสับสนในเนื้อหา นอกจากนี้
การไดเรียนกับอาจารยหลายทานจะไดรับแนวคิดใหมๆ เพิ่มขึ้น
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ขอเสนอแนะดานกระบวนการจัดการเรียนรู
1. กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาอาจารยควรมีกฎเกณฑในการประเมินผลที่เปนมาตรฐาน
มีความรูเรื่องหลักการวัดและประเมินผลเบื้องตน
2. ไมควรเนนเฉพาะความรูในเนื้อหาที่เรียนแตควรเนนที่การนําไปประยุกตใช ควรเปด
โอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจสวนตัว (f=2) ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดที่แตกตางจากอาจารย การเรียนการสอนควรฝกใหนักศึกษามีทักษะการสังเกต การตั้ง
คําถามและกระบวนการที่จะไดมาซึ่งความรู
3. ควรปรับพื้นฐานทางความคิดของนักศึกษาตอการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวของกับปรัชญา
ตะวันตกและตะวันออก โดยใชเนื้อหาประวัติศาสตร วิธีการที่ชัดเจน เปนระบบ สรางแหลงคนควา
ใหมากขึ้น สรางความกระตือรือรนในตัวนักศึกษา
4. ควรใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา

ขอเสนอแนะดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
1. ควรใหบริการคนควาในโลกที่กวางขึ้น
2. การสอบเพี ย งอย า งเดี ย วไม ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได รั บ ความรู แต ค วรจะมี ก ารทดสอบ
สม่ําเสมอเพื่อความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
3. สงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน เวทีทรรศนะเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง
และสังคมในปจจุบัน

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิต
1. สามารถนําความรูในชั้นเรียนไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวันและการอภิบาลคริสต
ชน (f=4) เปนผูนําความรักและสันติภาพ เปนแบบอยางที่ดีในการดําเนินชีวิต (f=3)
2. มีวุฒิภาวะสูง สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน (f=6) มีความรูและเขาใจใน
ปรัชญา สามารถตอบคําถามโดยอาศัยหลักปรัชญาได (f=11) มีความสามารถในการทําความเขาใจ
กับปญหาตางๆ วิพากษวิจารณโดยเสรีและสรางสรรค (f=5)
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3. มีความพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู มีปรัชญาในการดําเนินชีวิต (f=6) มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค รูจักแสวงหาความรูใหมๆ ได (f=3) รักการอานหนังสือ (f=4) ใจกวาง
ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
1. ผูใหขอมูลเสนอแนะใหการเรียนการสอนวิชาปรัชญามีจุดเนนที่เปนอัตลักษณ เชน
คุณธรรม สามารถนําไปประยุกต ใชในชีวิตประจําวันได (f=8) สาระการศึกษาตองเขมขนและ
สงเสริมนักศึกษาใหเปนผูรักการเรียนรู
2. สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เชน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (f=3) มีการ
แลกเปลี่ยนทัศนะทางปรัชญาระหวางสถาบัน สงเสริมการอภิปรายในชั้นเรียน (f=4) และใหมี
เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยใหมากขึ้น

การวิจัยครั้งนี้เปนการดําเนินการเพื่อศึกษาอัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา ของวิทยาลัย
แสงธรรม ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้

วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาอัตลักษณของการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรมในดานการจัดการเรียนการ
สอนซึ่งประกอบไปดวย ชื่อวิชา อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู กระบวนการจัดการเรียน
การสอน คุณลักษณะบัณฑิตและแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหมีอัตลักษณในรูปแบบของ
การเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง

วิธีดําเนินการวิจัย
ผูใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 120 คน จาก 4 กลุมไดแก 1) อาจารย 2) อดีต
อาจารย 3) ผูสําเร็จการศึกษา และ 4) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ใชการสุมเลือกแบบเจาะจง (Purposive Random Sampling) จากผูมีสวน
รวมในการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา
2551 ดังนี้
1. อาจารยผูสอนรายวิชาปรัชญา ตามโครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 10 ทาน
2. อดี ต อาจารย ผู ส อนรายวิ ช าปรั ช ญา ตามโครงสร า งหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 10 ทาน
3. ผูสําเร็จการศึกษา (บัณฑิต) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและ
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 40 คน
4. นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
จํานวน 60 คน
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ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
แบงเปน 3 ตอนคือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) อัตลักษณการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) จํานวนทั้งสิ้น 43 ขอ และ3) ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางพรอมตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจน
ครบตามจํานวนที่กําหนด
การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกครั้ง หลังจากนั้นทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหขอเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาโดย
ใชการวิเคราะหเนื้อหา ซึ่งสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้

สรุปผลการวิจัย
1. อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมในดาน
1.1 ชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุงใหมีอัตลักษณมากที่สุด คือ รายวิชาปรัชญาการศึกษามี
ความถี่จํานวน 11 ครั้งคิดเปนรอยละ 11.1 รองลงมาคือรายวิชาพุทธปรัชญา และปรัชญาอิสลามมี
ความถี่จํานวน 9 ครั้งคิดเปนรอยละ 9.1 และชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุงใหมีเอกลักษณนอยที่สุด คือ
รายวิชาปรัชญากรีกมีความถี่จํานวน 1 ครั้งคิดเปนรอยละ 1.0
2.2 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานอาจารยผูสอนในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .73 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาดานอาจารยผูสอนในดานการมีความรูในเนื้อหาวิชาที่
สอนอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.53 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .54 รองลงมา
คือเปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็นอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22 และคา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .75 อันดับสุดทายคือใชวิธีการประเมินสอดคลองกับการสอนอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.02 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .71
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3.3 อัตลั ก ษณ ก ารเรี ย นการสอนวิช าปรัช ญาในดา นปจ จั ย ที่สง ผลต อ การเรี ย นรู ใ น
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.99 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .93 เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรูใน
ดานสิ่งแวดลอมในวิทยาลัยอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.29 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ .72 รองลงมาคือบรรยากาศในหองเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และคาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .67 อันดับสุดทายคือบริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.1
4.4 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาดานกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .86เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาดานกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในดานการกําหนดผูสอนในรายวิชาตางๆ อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 และคาสวน
เบี่ย งเบนมาตรฐานเทากั บ .72 รองลงมาคือ การประชุมผูสอนก อ นเปด เรี ย นอยู ใ นระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .73 อันดับสุดทายคือการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .94
5.5 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา ดานคุณลักษณะบัณฑิตในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .66 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาในดานคุณลักษณะบัณฑิตดานยึดมั่นในคุณธรรม
ศาสนาอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .58
รองลงมาคือมีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางานอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.54 และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .61 อันดับสุดทายคือมีความเปนเลิศทางความรูอยูในระดับมาก มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.27 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .67
2. ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
2.1 ควรมี จุ ด เน น ที่ เ ป น อั ต ลั ก ษณ เช น คุ ณ ธรรม สามารถนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช ใ น
ชีวิตประจําวันได (f=8) สาระการศึกษาตองเขมขนและสงเสริมนักศึกษาใหเปนผูรักการเรียนรู
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2.2 สงเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เชน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (f=3) มีการ
แลกเปลี่ยนทัศนะทางปรัชญาระหวางสถาบัน สงเสริมการอภิปรายในชั้นเรียน (f=4) และใหมี
เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยใหมากขึ้น

อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยที่ไดรับ เปนขอมูลพื้นฐานตอการวิจัยอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม อันเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง และการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาแก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีหลักสูตรที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิชาปรัชญา
อยางไรก็ตาม แมวาขอมูลที่ไดรับ เปนขอมูลพื้นฐานตอการวิเคราะหอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม แตก็เปนประโยชนตอการเตรียมการเรียนการสอนของอาจารย
และนักศึกษา รวมทั้งนําขอมูลไดรับไปจัดและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแกผูเกี่ยวของ เพื่อ
จะไดบรรลุเปาหมายของการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมตอไป โดยเฉพาะอยางยิ่งทํา
ให พ บว า การเรี ย นการสอนวิ ช าปรั ช ญาของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมดํ า เนิ น ตามรู ป แบบของ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินไป
เพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาสูการศึกษาสาขาวิชาเทววิทยา ซึ่งเปนกระบวนการอบรมผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวง ซึ่งเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร แตกระนั้น การศึกษาวิชาปรัชญา
ยังตองครอบคลุมการศึกษาที่เปนลักษณะสําคัญทั้งครบ คือ การศึกษาวิชาปรัชญาที่ครอบคลุมปญหา
พื้นฐานทั้งหมดของปรัชญา (อภิปรัชญา ญาณวิทยา คุณวิทยา/จริยศาสตร/สุนทรียศาสตร) และจัด
ใหรายวิชานั้นๆ อยูในหมวดวิชาบังคับเรียน เพื่อจะไดครอบคลุมปญหาพื้นฐานของปรัชญา
บาทหลวงดัง โตแนล (สัมภาษณ: 2550) ผูบุกเบิก - รวมวางรากฐาน/พัฒนาและเปน
อาจารยผูสอนวิชาปรัชญาที่วิทยาลัยแสงธรรมมากวา 30 ป ไดใหแนวคิดสําคัญตอการหาแนวทาง
เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของสถาบัน ทานย้ําความสําคัญของ “อัตลักษณ” และ
“เปาหมาย” ของการเรียนการสอนวิชาปรัชญาที่วิทยาลัยแสงธรรม อันเปนพื้นฐานสําคัญตอการ
กําหนดกระบวนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพวิชาการดานปรัชญาของนักศึกษา
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ที่สุด คงไมมีประโยชน ถาเราศึกษาวิชาปรัชญาเพื่อรูปรัชญา แตการศึกษาวิชาปรัชญาที่
แสงธรรม เปนการเรียนการสอนเพื่อเปนพื้นฐานในการสรางความสัมพันธกับความจริงสูงสุด (พระ
เจา) และการสรางความสัมพันธที่ถูกตองแกเพื่อนมนุษย ในฐานะที่ “ผม” และ “คุณ” ตางเปน
มนุษย ผูเปน “ภาพลักษณของพระเจา” อันเปนสาระสําคัญของคําสอนคริสตศาสนจักร

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ดานชื่อรายวิชา
1.1 กลุมผูใหขอมูลมีความเห็นวาควรมีการปรับเปลี่ยนชื่อรายวิชาใหมีอัตลักษณเฉพาะ
และงายตอการเขาใจความหมาย ไดแก รายวิชาอภิปรัชญา ปรัชญาศาสนา และปรัชญาสมัยกลาง
1.2 ควรเพิ่มรายวิชาเหลานี้ไวในหลักสูตรการเรียนการสอนปรัชญา ไดแก รายวิชา
ปรัชญาหลังนวยุค รายวิชาอรรตปริวรรตแทนมนุษยปรัชญา ปรัชญาประวัติศาสตร ปรัชญาสังคม
การเมือง นอกจากนี้กลุมผูใหขอมูลมีขอเสนอแนะวาควรสรางรายวิชาปรัชญาใหสอดคลองกับ
บริบทของวัฒนธรรมเอเชีย
1.3 ชื่อรายวิชาที่ควรปรับปรุงเนื้อหาเพื่อใหมีอัตลักษณเฉพาะและเหมาะสมกับสังคม
ป จ จุบัน ได แ ก 1) รายวิ ช ามานุษ ยวิท ยาและปรั ชญาสมัย กลางควรมีก ารปรั บ เนื้ อ หาให เ ปน สห
วิทยาการมนุษยโดยมีการบูรณาการวิทยาศาสตร จิตวิทยา ปรัชญาและมนุษยวิทยาเขาไวดวยกัน 2)
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหมควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อหาวิชาเพื่อใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลกตะวันตกปจจุบัน 3) รายวิชาปรัชญาการศึกษาควรเนนไปในเรื่องการศึกษาในโรงเรียน
คาทอลิกไมควรเนนเฉพาะการบริการการศึกษา 4) รายวิชาปรัชญาศาสนา ปรัชญาอินเดีย พุทธ
ปรัชญา ปรัชญาอิสลาม และปรัชญาจีนมีรายละเอียดของเนื้อหาซ้ําซอนกันควรมีการปรับปรุง
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2. ดานอาจารยผูสอน
2.1 อาจารยควรมีความมั่นใจในสิ่งที่สอน ตองทําทุกวิถีทางเพื่อใหนักศึกษาสามารถ
สรางความคิดดวยตนเองได ตองพัฒนาความรูของตนอยูเสมอ
2.2 อาจารยควรสอนใหเขาใจไดงาย ใหนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาคนควาเพิ่มเติม ควรมี
การสอนที่เปนระบบ มีเอกสารดานปรัชญาสมัยปจจุบัน ใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนมากขึ้น
2.3 ไม ค วรให อ าจารย ค นเดี ย วสอนหลายวิ ช าเพราะจะทํ า ให สั บ สนในเนื้ อ หา
นอกจากนี้การไดเรียนกับอาจารยหลายทานจะไดรับแนวคิดใหมๆ เพิ่มขึ้น
3. ดานกระบวนการจัดการเรียนรู
3.1 กลุ มผู ใ ห ข อ มู ลมี ค วามเห็ น วา อาจารย ค วรมีก ฎเกณฑ ใ นการประเมิน ผลที่เ ป น
มาตรฐาน มีความรูเรื่องหลักการวัดและประเมินผลเบื้องตน
3.2 ไมควรเนนเฉพาะความรูในเนื้อหาที่เรียนแตควรเนนที่การนําไปประยุกตใช ควร
เปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจสวนตัว ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสแสดง
ความคิดที่แตกตางจากอาจารย การเรียนการสอนควรฝกใหนักศึกษามีทักษะการสังเกต การตั้ง
คําถามและกระบวนการที่จะไดมาซึ่งความรู
3.3 ควรปรับพื้นฐานทางความคิดของนักศึกษาตอการศึกษารายวิชาที่เกี่ยวของกับ
ปรัชญาตะวันตกและตะวันออก โดยใชเนื้อหาประวัติศาสตร วิธีการที่ชัดเจน เปนระบบ สรางแหลง
คนควาใหมากขึ้น สรางความกระตือรือรนในตัวนักศึกษา
3.4 ควรใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
วิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปจจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาวิชาปรัชญา เพื่อบรรลุอัต
ลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมอยางจริงจัง
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4. ดานปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
4.1 ควรใหบริการคนควาในโลกที่กวางขึ้น
4.2 การสอบเพียงอยางเดียวไมทําใหนักศึกษาไดรับความรู แตควรจะมีการทดสอบ
สม่ําเสมอเพื่อความเขาใจในเนื้อหาที่เรียน
4.3 ส ง เสริ ม ให มี กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต ร เช น เวที ท รรศนะเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทาง
การเมืองและสังคมในปจจุบัน

ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไป
1. งานวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป น การศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ ก ารเรี ย นการสอนวิ ช าปรั ช ญาของวิ ท ยาลั ย
แสงธรรม โดยใชการสอบถามเชิงสํารวจความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอน
วิชาปรัชญาในวิทยาลัยแสงธรรมเทานั้น จึงควรมีการศึกษาอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ในระดับที่กวางขึ้น โดยการศึกษาในลักษณะเชิงเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษากับ
นักศึกษาในปจจุบันเพื่อสรางแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาใหเปนอัต
ลักษณมากขึ้น
2. เนื่องจากการศึกษาอัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญาครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการวิจัย สอบถามผูใหขอมูลจาก 4 กลุมคือ 1) อดีตอาจารย 2) อาจารยปจจุบัน 3)
ผูสําเร็จการศึกษา และ 4) นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม ใชแบบสอบถาม 120 ชุด อยางไรก็ดีการสงแบบสอบถามไดรับอัตราการตอบ
กลับคืนคอนขางนอย และเนื่องจากผูมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัย
แสงธรรมมีจํานวนนอย ดังนั้นควรใชการวิจัยในรูปแบบของการสัมภาษณ การเก็บขอมูลเชิงลึก
เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวิจัยที่มากขึ้น

กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาสําหรับผูเริ่มเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช. 2541.
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นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม. 2549.
สํานักอธิการบดี. คูมือการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม. นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม. 2550.
สภาวิทยาลัยแสงธรรม. เอกสารภาคผนวกประกอบวาระการประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ครั้งที่
1/2552. นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
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วิทย วิศวเวทย. ปรัชญาทั่วไป. กรุงเทพฯ: อักษรเจริญทัศน. 2538.
วุฒิชัย อองนาวา, บาทหลวง. ปรัชญาเบื้องตน. นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม. 2550.
วุฒิชัย อองนาวา, บาทหลวง. ฝายวิชาการ หัวใจของวิทยาลัยแสงธรรม. วารสารแสงธรรมปริทัศน
ปที่ 30 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2549. นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม. 2006.
เอกชัย ชิณโคตร, บาทหลวง ดร., การศึกษาคาทอลิก, นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม. 2551.
Apostolic Constitution Sacrae Disciplinae Leges. Code of Canon Law. Washington, D.C.:
Braun-Brumfield, Inc. 1983.
John Paul II, Pope. Pastores Dabo Vobis. Washington, D.C.: Braun-Brumfield, Inc .1992.
Mariano Artigas. Introduction to Philosophy. Manila: Sing-Tala Publishers. 1990
Walter M. Abbott, S.J. (Ed.) The Documents of Vatican II. New York: Guild Press. 1966.
William A. Wallace, O.P. The Elements of Philosophy. New York: Alba House. 1977.
การสัมภาษณ/ฟงบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดกับผูทรงคุณวุฒิ
บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช. (ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปการศึกษา 2550) หองประชุม 2
สํานักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม.
บาทหลวงยัง ดังโตแนล. (ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550) หองรับรองคณาจารย. วิทยาลัย
แสงธรรม.
ศ. กีรติ บุญเจือ. (4 เม.ย. 2551) หองประชุม 1 สํานักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม
ศ. ปรีชา ชางขวัญยืน. (4 ก.พ. 2551) ที่หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม
รศ. ดร. เสรี พงศพิศ. (8 ธ.ค. 2550) หองประชุม 1 สํานักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม
ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล (28 ก.พ. 2551) หองประชุมคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม และ (8 มี.ค.
2551) หองทํางานคณบดีคณะปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภาคผนวก ก
รายนามผูทรงคุณวุฒิ / ที่ปรึกษางานวิจัย / คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ
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1. รายนามผูทรงคุณวุฒิ/ที่ปรึกษาในการวิจัย
1.1 บาทหลวงดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, เอส.เจ

1.2 บาทหลวง ดร.วีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช

1.3 บาทหลวงยัง ดังโตแนล, เอ็ม.อี.พี.

1.4 บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย

1.5 ศ. กีรติ บุญเจือ

1.6 ศ. ปรีชา ชางขวัญยืน

1.7 รศ. ดร. เสรี พงศพิศ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร และ
หัวหนาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม
กรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
อดีตอธิการบดี อดีตคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร
อดีตหัวหนาสาขาวิชาปรัชญาและ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม
อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร
อดีตหัวหนาสาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญา
และศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ราชบัณฑิตสาขาปรัชญา
ที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิสาขาวิชา
ปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
วิทยาลัยแสงธรรม
ราชบัณฑิต สาขาปรัชญา
อดีตอาจารยพิเศษ สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน และผูอาํ นวยการโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิต
อดีตอาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญา
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1.8 รศ. ดร. สุมาลี จันทรชะลอ
1.9 ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล

วิทยาลัยแสงธรรม
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คณบดีคณะปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2. คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
บาทหลวง ดร. ออกัสติน ปโตโย
บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
บาทหลวง ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
นายมนตสิงห ไกรสมสุข
นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
นางสาวอิสรีย กิจสวัสดิ์

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

3 รายนามผูใหขอมูลในการวิจัย
รายนามอาจารย อดีตอาจารย ผูสําเร็จการศึกษา/นักศึกษาหลักสูตรศิลป ศาสตร
บัณฑิตสาขาวิชาปรัชญา/ปรัชญาและศาสนา
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อาจารยปจจุบัน
บาทหลวงยัง ดังโตแนล
บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษศิริ
บาทหลวงสุรเดช กิจเจริญ
ผศ. ดร. ชาญณรงค บุญหนุน
อ. อนันต วันแอเลาห

บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย
บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
อ. พีรพัฒน ถวิลรัตน
อ. สามัคคี กิจเจริญ

อดีตอาจารยสอนวิชาปรัชญา หรือไดรับเชิญมาเปนวิทยากรบรรยายเรื่องปรัชญา วิทยาลัย
แสงธรรม
บาทหลวง ดร. วีรศักดิ์ วนาโรจนสุวิช บาทหลวงเปโตร อูรบานี
บาทหลวงนิเวศน อินธิเสน
บาทหลวงเสกสรร สุวิชากร
ศ. กีรติ บุญเจือ
ศ. ปรีชา ขางขวัญยืน
ศ. ดร. สมภาร พรมทา
รศ. ดร. เสรี พงศพิศ
ผศ. ดร. วรยุทธ ศรีวรกุล
อ. วิวัฒน เลาหบุตร
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา และกํ า ลั ง ศึ ก ษาต อ
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
- นักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ชั้นปที่ 3 และ 4 ภาค
เรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
- นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ชั้นปที่ 3 และ
4 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551

ภาคผนวก ข
หนังสือเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิเพื่อแนะนําและตรวจงานวิจัย /
หนังสือขอความอนุเคราะหเพื่อการวิจัย

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม

ที่ ศวส. 96 / 2551
9

กุมภาพันธ

2551

เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒเิ พื่อแนะนําและตรวจงานวิจยั
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย 1. โครงรางงานวิจัยเรื่อง “อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม”
2. โครงรางงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรม
ปริทัศน”
3. ใบตอบรับเปนผูทรงคุณวุฒิ
4. แบบฟอรมใหคําแนะนํา / ความคิดเห็นตอโครงรางงานวิจยั
ตามที่ ศู น ย วิ จั ย ค น คว า ศาสนาและวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย แสงธรรม ได อ นุ มั ติ
งบประมาณใหจัดทํางานวิจัย เรื่อง “อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม” และ
“การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน” เพื่อใหงานวิจัยดังกลาวไดเปนไป
ตามมาตรฐานและสามารถเผยแพร ไ ด จึ ง ขอเรี ย นเชิ ญ ท า นเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ แนะนํ า และ
ตรวจทานการจัดทํางานวิจัยดังกลาว
อนึ่งผมไดแนบโครงรางงานวิจัย เพื่อใหทานพิจารณา ตรวจทาน และใหคําแนะนํา
เพื่อการจัดทําตามลําดับตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
(บาทหลวงวุฒิชยั อองนาวา)
ผูอํานวยการศูนยวจิ ัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ที่

ศวส 139 / 2551
13 ตุลาคม 2551

เรื่อง ขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลเพื่อการวิจัย
เรียน
สิ่งที่สงมาดวย
1. แบบสอบถาม เรื่อง อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 1 ชุด
ตามที่ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ประสงคที่จะทําการวิจัย
เรื่อง อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ในการนี้ ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ใครขอความอนุเคราะห
เก็ บ ข อ มู ล จากท า น เพื่ อ ประกอบการทํ า งานวิ จั ย เรื่ อ งดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ ใ คร ข อความกรุ ณ านํ า ส ง
แบบสอบถามที่กรอกขอมูลแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2551 เพื่อใหทันกับเงื่อนไขดานเวลา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดว ยและขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
ขอแสดงความนับถือ
g
(บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการศูนยวิจยั คนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

ภาคผนวก ค
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง อัตลักษณของการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอัตลักษณของการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ของวิทยาลัยแสงธรรม
2. แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
3. ผู ต อบแบบสอบถามนี้ ได แ ก อดี ต อาจารย วิ ช าปรั ช ญา อาจารย ส อนวิ ช าปรั ช ญา
นักศึกษาปรัชญาที่สําเร็จการศึกษา และนักศึกษาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม
4. การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนขอมูลสําคัญในการสรางอัตลักษณการเรียนการ
สอนวิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรม กรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน และอานคํา
ชี้แจงในแตละตอนใหครบถวน
5. ขอความกรุณาสงแบบสอบถามที่ตอบเรียบรอยแลวใหกับผูเก็บขอมูล หรือจัดสงให
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรมทางไปรษณีย ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2551
6. ขอขอบพระคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามนี้
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

(โปรดพลิกดานหลัง)

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
โปรดกาเครื่องหมาย 9 ลงในชอง ( ) หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความที่ตรงกับ
ความเปนจริงของทาน
1) สถานภาพ
( ) อดีตอาจารยสอนวิชาปรัชญา
( ) อาจารยสอนวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
( ) นักศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
( ) ผูสําเร็จการศึกษาวิชาปรัชญาจากวิทยาลัยแสงธรรม
2) ปจจุบันทานมีสวนเกี่ยวของกับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาหรือไม
( ) มีสวนเกีย่ วของ
( ) ไมมีสวนเกี่ยวของ
ตอนที่ 2 อัตลักษณการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
2.1 ชื่อวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรมจัดการเรียนการสอนวิชาปรัชญาทั้งหมด (บังคับเรียน) 17 วิชา ทานคิดวา
ชื่อวิชาปรัชญาใดควรปรับปรุงใหมีอัตลักษณมากกวานี้ โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความ
คิดเห็นทานมากที่สุด พรอมทั้งแสดงความคิดเห็น
( ) 1. ปรัชญาเบื้องตน
( ) 2. ตรรกวิทยา
( ) 3. ญาณวิทยา
( ) 4. จริยศาสตร
( ) 5. ปรัชญากรีก
( ) 6. ปรัชญาสมัยกลาง
( ) 7. อภิปรัชญา
( ) 8. มนุษยปรัชญา
( ) 9. ปรัชญาการศึกษา
( ) 10. ปรัชญาอินเดีย
( ) 11. พุทธปรัชญา
( ) 12. ปรัชญาอิสลาม
( ) 13. ปรัชญาศาสนา
( ) 14. ปรัชญาประวัติศาสตร ( ) 15. ปรัชญาจีน
( ) 16. ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม ( ) 17. ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน
ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
2.2 อาจารยผสู อน
ทานเห็นวาอาจารยผูสอนวิชาปรัชญาควรมีความสามารถดานตางๆ เหลานี้ในระดับใด
โปรดทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากที่สุด
มาก
นอย
ความสามารถดานการสอน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

1. มีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอน
2. ใชเทคนิคการสอนที่เหมาะสม
3. ใชวิธีการประเมินสอดคลองกับการสอน
4. ใชสื่อการสอนเหมาะสมกับเนื้อหาของบทเรียน
5. เปดโอกาสใหผูเรียนซักถาม แสดงความคิดเห็น
6. แนะนําแหลงคนควาเพิ่มเติม

2.3 ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู
ทานเห็นวาปจจัย เหลานี้ชวยสงเสริมการเรียนวิชาปรัชญาใหมีอัตลักษณในระดับใด โปรด
ทําเครื่องหมาย 9 ในที่ตรงกับความคิดเห็นทานมากทีส่ ุด
มาก
นอย
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู

5

1. ความเพียงพอของหองเรียน
2. บรรยากาศในหองเรียน
3. จํานวนหนังสือในหองสมุด
4. บรรยากาศทางวิชาการในวิทยาลัย
5. สิ่งแวดลอมในวิทยาลัย
6. โสตทัศนูปกรณในหองเรียน
7. บริการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต

(โปรดพลิกดานหลัง)

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
2.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ทานคิดวากระบวนการเหลานี้ชวยใหการเรียนวิชาปรัชญามีอัตลักษณมากนอยเพียงใด
โปรดทําเครื่องหมาย9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
มาก
นอย
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

1. การจัดทําคูมือหลักสูตร
2. การประชุมผูสอนกอนเปดเรียน
3. การกําหนดผูสอนในรายวิชาตางๆ
4. การกําหนดตารางเรียน
5. จํานวนนักศึกษาตอรายวิชา
6. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7. การใหบริการทางดานวิชาการ
8. การสอบปลายภาคเรียน

ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาจารยผูสอน ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
2.5 คุณลักษณะบัณฑิต
ทานคิดวาคุณลักษณะบัณฑิตเหลานี้แสดงถึงความเปนอัตลักษณของการเรียนการสอนวิชา
ปรัชญามากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย9หนาขอความที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
มาก
นอย
คุณลักษณะบัณฑิต

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

1. มีความเปนเลิศทางความรู
2. ยึดมั่นในคุณธรรมทางศาสนา
3. มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน
4. ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางที่ดี
5. มีปรัชญาในการดําเนินชีวิต

ทานคิดวาคุณลักษณะบัณฑิตที่เปนอัตลักษณของนักศึกษาปรัชญา คืออะไร
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอนวิชาปรัชญา
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาปรัชญาเพื่อใหก ารเรียนการสอนมี
อัตลักษณ สามารถพัฒนานักศึกษาวิชาปรัชญาใหมีความเปนเลิศทางความรู คุณธรรม และการอุทิศ
ตนเพื่อสวนรวมไดอยางแทจริง
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห

1. หัวหนาโครงการวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: franciswut@gmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
- ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพ

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
ผลงานทางวิชาการ
เอกสารประกอบการสอน
- ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2549)
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550)
หนังสือ
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550)
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการรักษาความซื่อสัตย
แหงคํามั่น สัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี
(หัวหนาโครงการ, พ.ศ. 2550-2551)
- การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรม
ปริทัศน (พ.ศ. 2551 - 2552)
- ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ในการบริหารจัดการ
ด า นการศึ ก ษาของฝ า ยการศึ ก ษาอั ค รสั ง ฆมณฑล
กรุงเทพฯ (หัวหนาโครงการ, อยูระหวางดําเนินการ
แลวเสร็จราวเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552)

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม

2. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษศิริ
โบสถแมพระประจักษที่ลูรด บางคลา
44 ถ.วัฒนปรีดา อ.บางคลา
จ.ฉะเชิงเทรา 24110
โทร. 0-3831-2708 โทรสาร 0-3832-3577

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก

- ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
- ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
- Licence (Facultate Philosophiae) U. Urbaniana, Italy
- Ph.D. (Education) U. Adamson, Philipines.

การทํางานปจจุบัน
- ผูอํานวยการฝายการศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี
- อธิการโบถสแมพระประจักษที่ลูรด บางคลา จ. ฉะเชิงเทรา
- อธิการโรงเรียนดาราจํารัส จ.ฉะเชิงเทรา
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม
- คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม

อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม

3. ผูรวมวิจัย
ชื่อ – นามสกุล
สถานที่ทํางาน

นางสาวทิพอนงค รัชนีลัดดาจิต
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20 ม.6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม
โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail: mariarose_th@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

การทํางานปจจุบัน
ผลงานทางวิชาการ

ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะศาสนศาสตร สาขาคริสตศาสนศึกษา
(ศศ.บ.) เกียรตินิยมอันดับ 1
วิทยาลัยแสงธรรม
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

นักวิจัย ของ ศูนยวจิ ัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
งานวิจัย
• การศึกษาปจจัยที่เกีย่ วของกับการรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย) (พ.ศ. 2550 – 2551)

