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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) ดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของ
หลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยใชเทคนิคแบบเดลฟาย (delphi technique) 

และการเขียนอนาคตภาพ (scenarios writing) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปนผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษาและศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิก จํานวน 22 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 3 รอบ 
วิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ (percentage) คามัธยฐาน (median) คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) และการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 ผลการวิจัย พบวา  1) ดานปรัชญาของหลักสูตรควรปรับปรุงใหมใหสื่อสารเขาใจงายข้ึน หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา เปนหลักสูตรเฉพาะทางดานศาสนา มุงผลิตบัณฑิตใหเปนครูสอนศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก ปรัชญาของหลักสูตรจะกลายเปนอัตลักษณของการจัดการศึกษาและความมุงม่ันของวิทยาลัยในการพัฒนา
หลักสูตรอยางมีจุดหมาย  2) ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร ควรเนนเรื่องการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความรูในหลักธรรม
ของคริสตศาสนา  มีความเช่ียวชาญดานการอบรมคริสตศาสนธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชใหเกิด
ประโยชนกับชีวิตของตนเองและผูอื่น 3) ดานโครงสรางของหลักสูตร วิทยาลัยแสงธรรมเปดหลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  
โดยควรปรับเพิ่มกลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรใหมากขึ้น  พัฒนากลุมภาษาใหเหมาะสมกับความตองการของ
สังคมในอนาคต ลดหมวดวิชาเฉพาะลง ควรเพิ่มหมวดวิชาเลือกเสรี และเสริมการเรียนรูเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับการสอนคํา
สอนทางคริสตศาสนาใหมากข้ึน 4) ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตร วิทยาลัยควรจัดตารางเรียนของนักศึกษาตามลําดับ
ความสําคัญและความยากงายของรายวิชาใหเหมาะสมกันในแตละช้ันป บูรณาการรายวิชาใหเปนแบบสหวิทยา และปรับ
รายวิชาที่ซ้ําซอนกันใหรวมเปนรายวิชาเดียวกัน เพิ่มดานการฝกปฏิบัติและรายวิชาที่จําเปนตอประชาคมอาเซียนและ
สําหรับศตวรรษที่ 21 เนื้อหาสาระของรายวิชาควรปรับใหทันสมัย ใหมีความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5) 
ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค บัณฑิตควรมีทักษะในการถายทอดความรูดานคริสตศาสนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ  
ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น มีคุณธรรม-จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีน้ําใจดี และมีจิตอาสา ซึ่งเปนสิ่งที่สังคม
ปจจุบันตองการอยางเรงดวน 6) ประสิทธิภาพของหลักสูตรของวิทยาลัยควรเกิดจากการระดมความคิดและประสบการณ
ของบุคลากรทุกฝายในการพัฒนาหลักสูตร และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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 This research aimed to study the scenario of the Bachelor of Art Program in Christian studies at Saengtham College 

for the next decade (B.E.2557-2566) regarding the philosophy of the curriculum, the objectives, the structures, the contents and the 

characteristics of the students. The data of this research study were collected with the techniques of Delphi and scenarios writing. 

The samples used in this research consisted of 22 experts on Education and Catholicism who were selected by purposive sampling. 

The research instruments used to gather the data were questionnaire by three-round surveys. Percentage, median, interquartile 

range and content analyse were employed to analyse the data. The results showed that 1) the philosophy of the curriculum 

should be updated and easy to understand. The Bachelor of Arts Program in Christian studies is specific courses for religion studies, 

aimed to produce graduates who will teach Catholic Religion in schools. The philosophy of the curriculum will be the identity for 

educational management and the College's commitment to develop the meaningful curriculum. 2) The objectives of the curriculum 

should emphasize to produce students who have knowledge of the catechism, skillful in conveying the catechism to their own 

students, applying what they have obtained from the curriculum for their own and others’ lives effectively 3) The structures of 

the curriculum are 4 years study period. The courses of social sciences and humanities will be added into the curriculum; 

the language courses will be adjusted to suit the needs of the society.  The specific subjects will be reduced; whereas 

more free elective courses will be added in the curriculum and students should study more research on teaching 

catechism 4) The contents of the curriculum and the schedule should be set for the students according to the priorities and 

a multidiscipline courses of the subjects in each grade level. The different subjects should be integrated as the united 

courses and the similar courses should be combined together. More practices and extra courses should be adjusted to 

meet the need of the 21st century and the upcoming ASEAN Community. The contents of the subjects should be updated 

and modernized with scientific and technological progresses 5) The graduates are expected to have the characteristics and 

skills to convey the catechism to students in schools effectively; being a good witness to everyone; having Christian virtue; being 

professional  teachers with good volunteer spirits and being generous which is relevant to the current society urgent needs and  6) 

The quality of the curriculum should be organized and pull together by all people in different sections, brainstorming experiences 

could be used in developing the curriculum and the students could reach the standard qualities required and may respond to the 

changes of the society now and in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธเร่ือง  “อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566)”  ไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี อันเน่ืองจากความ
อนุเคราะห และคําแนะนําท่ีดี   จากรองศาสตราจารย ดร.สุเทพ อวมเจริญ    ผูชวยศาสตราจารย        
ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม  อาจารย ดร.ประเสริฐ มงคล บาทหลวง ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพยง 
มนิราช  ผูเปนอาจารยที่ปรึกษาและควบคุมวิทยานิพนธตั้งแตเร่ิมตนจนสําเร็จเรียบรอย  และอาจารย 
ดร.อุบลวรรณ สงเสริม ประธานกรรมการสอบ ผูวจิัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง  
 ขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจา ปญญา กฤษเจริญ พระคุณเจา วีระ อาภรณรัตน 
พระคุณเจา สิริพงษ จรัสศรี พระคุณเจา ลือชัย ธาตุวิสัย ศาสตราจารยกีรติ บุญเจือ  รองศาสตราจารย 
ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล  รองศาสตราจารย ดร.สุมาลี จันทรชลอ เซอรไอรีน ชํานาญธรรม บาทหลวง 
ดร.วิทยา คูวิรัตน บาทหลวง วุฒิชัย อองนาวา บาทหลวง เอกรัตน หอมประทุม บาทหลวง เจริญ 
วองประชานุกูล บาทหลวง วสันต พิรุฬหวงศ บาทหลวง ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ บาทหลวง ชีวิน 
สุวดินทรกูร บาทหลวง ผูชวยศาสตราจารย วัชศิลป กฤษเจริญ บาทหลวง เดชา อาภรณรัตน    
อาจารยกมลา สุริยพงศประไพ อาจารยทัศนีย มธุรสสุวรรณ ภคินี สุวรรณี พันธวิไล  และภคินี กฤษดา 
สาตรพันธ  ผูบริหารและอาจารย วิทยาลัยแสงธรรม  ผูบริหารโรงเรียนในเครือคาทอลิก  ที่ให
เกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิ และอํานวยความสะดวกในการทําการศึกษาวิจัยเปนอยางดี  
 ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร.กรัณยพล วิวรรธมงคล อาจารย ดร.ยุวรี ผลพันริน และ
อาจารย ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย ผูใหความอนุเคราะหในการตรวจเคร่ืองมือวิจัย  
 ขอขอบพระคุณคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทาน  และขอขอบพระคุณ 
เพื่อน ๆ นักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ป 53 ทุกคน  สําหรับความชวยเหลือ  คําแนะนํา  
เปนกําลังใจทั้งยามทุกข และยามสุขตลอดมา 
 ที่สุดขอขอบพระคุณ ครอบครัวกิจประมวล  และครอบครัวจุลสุคนธ  ที่ใหกําลังใจใน
การศึกษาเปนอยางดีมาโดยตลอด จนทําใหวิทยานิพนธเลมน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สังคมทุกวันนี้ใหความสนใจและเอาใจใส เร่ืองการพัฒนาเปนอยางมาก  เพราะ         

การพัฒนาเปนกระบวนการที่จะดําเนินไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จของสังคม ในชวงทศวรรษ      
ที่ผานมามีความพยายามท่ีจะพัฒนาสังคมอยางเปนระบบ  ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง 
สิ่งแวดลอม และดานการศึกษา เปนตน การศึกษาเปนสวนสําคัญในกระบวนการพัฒนาสังคมให
เติบโต และเจริญขึ้น การพัฒนาดานการศึกษาในยุคใหมนี้เปลี่ยนแปลงไปตามความตองการของ
ผูเรียนมากขึ้น สังคมทุกวันนี้ตองการคนท่ีมีความรู ความสามารถ เพื่อเตรียมคนใหเปนพลเมืองโลก
อยางมีประสิทธิภาพ การเปนพลเมืองโลกยุคใหมไมไดตองการคนท่ีมีความรู ความสามารถเทาน้ัน 
แตยังตองการคนท่ีมีจริยธรรมและความรับผิดชอบที่ดีตอสังคมมากยิ่งข้ึน เพื่อใหสังคมกาวไปสู
ความเจริญที่สมบูรณพรอมตอสถานการณโลกที่เจริญขึ้นอยางรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงตาง  ๆ ของ
โลกทําใหมนุษยตองพัฒนาตนเองอยางไมหยุดย้ัง และการพัฒนาตนเองไดนั้นก็จะตองอาศัย
สติปญญาท่ีชาญฉลาด ควบคูกับจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อจะทําใหสังคมเกิดความรมเย็นเปนสุข        
ตามจุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 ไดกลาวถึงเปาหมาย
ทางการศึกษาวา “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย 
จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับ
ผูอ่ืนไดอยางมีความสุข” ซึ่งสอดคลองกับถอยแถลงของสภาสังคายนาวาติกัน วาดวยเร่ืองการอบรม
ตามหลักพระคริสตธรรม ที่ไดกลาวไววา “โดยคํานึงถึงความกาวหนาในวิชาความรูเกี่ยวกับ
จิตวิทยา วิชาครูและวิธีสอน เด็กและคนหนุมสาวตองไดรับความชวยเหลือพัฒนาคุณวุฒิทางกาย ใจ 
และสติปญญาอยางกลมกลืนใหเขาใจอยางเขมขนยิ่งข้ึนเปนลําดับวา เขามีความรับผิดชอบทั้งใน
การท่ีตองพยายามอยางไมหยุดย้ังท่ีจะดําเนินชีวิตในทางท่ีชอบตลอดจนในการที่จะตองแสวงหา
อิสรภาพแทโดยใชความกลาหาญและนํ้าใจกวางขวางเอาชนะอุปสรรคทั้งมวล” (Proclaimed by 

Pope Paul VI on October 28, 1965) 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 หมวด 6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  มาตรา 47 กําหนดใหมหาวิทยาลัยทุก
แหงจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งเนนทักษะความสามารถตาง  ๆ ของผูเรียนใน
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การดําเนินชีวิต และพัฒนาตนเองมากย่ิงข้ึนดวย เพราะการมีความรูแคอานออกเขียนไดนั้น           
ไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตในสังคมโลกใบนี้อีกตอไป ทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาเหลาน้ีจะชวยใหผูเรียนเกิดวิจารณญาณในการตัดสินใจ เรียนรูชีวิตและอยูอยางมี
ความสุข เพราะผลจากการตัดสินใจของแผนบริหารการศึกษา จะทําใหผูเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในมิติการใชชีวิต การเรียนรู ครอบครัว ตลอดจนภาวะเส่ียงตาง ๆ สะทอนถึงแนวโนมของสังคม
ภายหลังยุคอุตสาหกรรมและความทันสมัยทั้งปวง มีสัญญาณชี้การเปลี่ยนแปลงชีวิตการทํางานของ
บัณฑิตในอนาคตท่ีแตกตางอยางสิ้นเชิง  ระบบการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงควรเพ่ิมพ้ืนท่ีการ
เรียนรูของผูเรียนในแบบทักษะชีวิต ทักษะสังคม และสมรรถนะพื้นฐานในการดํารงชีวิตแบบ
บูรณาการ สรางความพรอมในการเปดโลกทัศนในสภาวะที่เปนโลกแหงภาษาและวัฒนธรรม 
เรียนรูคุณคาของพหุวัฒนธรรม เพิ่มความหลากหลายของแหลงคนควา ซึ่งจะชวยใหบัณฑิต
กลายเปนพลเมืองท่ีไดรับการขัดเกลาทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอยางดี ผูเรียนสามารถศึกษาหา
ความรูไดทุกที่ ตลอดเวลา และตลอดชีวิต เปาหมายของการศึกษาในลักษณะน้ีจึงเปนการเรียนเพื่อรู 
(learning to know) เพื่อปฏิบัติไดจริง (learning to do) เพ่ือการอยูรวมกัน  (learning to live together) 
และเปนการเรียนรูเพื่อชีวิต (learning to be) 

 วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาของศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก แหงเดียวของประเทศไทย ที่จัดต้ังข้ึนตามหลักการของประมวลกฎหมายคริสต
ศาสนจักรโรมันคาทอลิกที่วา “พระศาสนจักรมีสิทธิ์จัดต้ังและบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งชวยสงเสริม
วัฒนธรรมมนุษยใหสูงข้ึน สงเสริมมนุษยใหกาวหนามากยิ่งขึ้น และชวยใหพระศาสนจักรทําหนาท่ี
สอนครบถวนสมบูรณ” (ประมวลกฎหมายของคริสตศาสนจักรคาทอลิก บรรพ 3 เร่ืองหนาท่ีการ
สอนของพระศาสนจักร มาตรา 807) วิทยาลัยแสงธรรมมีพันธกิจในการจัดการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ดานวิชาปรัชญาและศาสนาเปนหลัก ฝกอบรมจิตใจดวยศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม ควบคูไป
กับการเรียนการสอน การคนควาและวิจัยทางวิชาการ โดยเฉพาะอยางย่ิงดานปรัชญา ศาสนา และ
วัฒนธรรม การบริการทางวิชาการแกสังคม การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ โดยใหการ
บริหารจัดการและการวางนโยบายตาง  ๆ เปนไปตามประมวลกฎหมายของคริสตศาสนจักร
คาทอลิกโรมัน คือ ใหบรรดาผูบริหาร และคณาจารยแหงมหาวิทยาลัย และคณะวิชาของพระ  
ศาสนจักร เอาใจใสใหคณะวิชาตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ชวยเหลือซึ่งกันและกันเทาท่ีวัตถุประสงค
เปดทางใหทําได และพวกเขายังตองเอาใจใสใหมีความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัย หรือคณะ
วิชาของพวกเขาเองกับมหาวิทยาลัยและคณะวิชาอ่ืน  ๆ แมไมเปนมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชาของ
พระศาสนจักร พวกเขาตองทํางานรวมกันเพ่ือความกาวหนาทางวิชาการยิ่งข้ึน โดยอาศัยความ
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พยายามรวมกัน ทั้งดานวิชาการ การคนควาวิจัย และวิธีการอ่ืน  ๆ  (ประมวลกฎหมายของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก บรรพ 3 เร่ืองหนาที่การสอนของพระศาสนจักร มาตรา 820) นอกน้ัน สมาพันธ
พระสังฆราชแหงเอเชีย The Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC) (พระสังฆราช คือ 
ประมุขของบาทหลวงในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก) ซึ่งเกิดจากการรวมกลุมของบรรดา
พระสังฆราชของประเทศในเอเชีย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิดความเปนน้ําหน่ึงใจเดียวกันใน 
หมูสมาชิกและรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของพระศาสนจักรและสังคมในเอเชีย โดยไดรับการอนุมัติ
จากสันตะสํานัก (สันตะสํานัก คือสํานักงานแหงกรุงวาติกัน ของสมเด็จพระสันตะปาปา ในกรุง
โรม) ภายใตการทํางานของสมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชียนี้ ไดจัดต้ังสํานักงาน 2 อยางข้ึน คือ  

 1. สํานักงานดานการศึกษาและอบรมดานความเช่ือ 

 2. สํานักงานดานการศึกษาและการอบรมสําหรับผูเตรียมเปนบาทหลวง วิทยาลัย   
แสงธรรม ตองใหความสําคัญกับนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวทางดังกลาวดวย เพราะมี
เปาหมายท่ีสอดคลองกันในการจัดการศึกษา คือการอบรมดานความเช่ือ และอบรมเยาวชนซึ่งจะ
เปนผูนําศาสนาอยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรม และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่สอดคลองกับตําแหนงหนาท่ี
เมื่อพิจารณาพันธกิจและเปาหมายของการจัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมแลว จึงตองหัน
กลับมาดูสิ่งท่ีเกิดข้ึนและสิ่งท่ีเปนผลกระทบตอการจัดการศึกษาในอนาคตวาจะดําเนินการตอไป
อยางไรใหรูเทาทัน เพื่อเปนการวางแผนสูอนาคตที่ยั่งยืน 
  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ไดกลาวถึง
ประเทศไทยตองเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศท่ี
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซอนมากยิ่งข้ึน  เปนทั้งโอกาสและความเสี่ยงตอการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะขอผูกพันท่ีจะเปนประชาคมอาเซียน (ASEAN community) ในป 2558 จึงจําเปนตองนํา
ภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นมาใชในการเตรียมความพรอม
ใหแกคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศใหกาวหนาตอไปเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืน
ของสังคมไทย  สาเหตุนี้จึงสงผลกระทบที่สําคัญอยางหน่ึงท่ีทําใหวิทยาลัยแสงธรรมตองให
ความสําคัญ เพราะการรวมตัวของประชาคมอาเซียน ทําใหเกิดความรวมมือกันทางดานเศรษฐกิจ
และไดขยายความรวมมือออกไปยังสาขาอ่ืน ๆ รวมท้ังการศึกษา แตละประเทศจึงมีภารกิจที่จะตอง
เตรียมความพรอมเพ่ือนําประเทศไปสูจุดท่ีเหมาะสมในประชาคมท้ังในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
สงผลใหทุกภาคสวนตองเรงแสวงหาความรวมมือเพ่ือเดินหนาขับเคลื่อนเตรียมพรอมเด็กไทยกาวสู
ประชาคมอาเซียนตามเปาหมาย  โดยเฉพาะกลไกการศึกษาซึ่งเปนตัวนําสําคัญในการขับเคลื่อนให
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สามารถกาวไปไดอยางมีทิศทาง ผสานประโยชนรวมกัน  การศึกษาระดับอุดมศึกษาตองมีการ
ปรับตัวดานการเตรียมความพรอมของอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา อาจารยในมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ ตองพัฒนาศักยภาพของตนเองทางดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษากลางในการสื่อสารใน
ภูมิภาคอาเซียน ถือวาเปนปจจัยท่ีสําคัญสงผลตอการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา  การเรียนรูของ
นักศึกษายุคใหมจึงจําเปนตองปรับท้ังกระบวนการเรียนรู ปรับทัศนคติที่จะตองตระหนักถึงความ
เปนชาติ การปรับกระบวนทัศนการเรียนรูยุคใหมควรเปนไปอยางมีเปาหมาย อยางคนรูเทาทัน
สถานการณ การสรางความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนท่ีตางวัฒนธรรมได  และเรียนรู
ประเทศเพื่อนบานท้ังในดานประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางกัน 
พรอมกับสรางโอกาสเรียนรูภาษาตางประเทศ  ตองเพิ่มทักษะทางดานภาษาอังกฤษมากข้ึน           
ใหสามารถสื่อสารไดเปนอยางดี ประเทศท่ีสามารถเปนตนแบบของความเขมแข็งทางดานคุณภาพ
การศึกษายอมอยูในสถานะไดเปรียบ สามารถรองรับความตองการและการพัฒนาไดทั้งเชิงรับและ
เชิงรุก 

 ระบบการศึกษาในระดับโลกไดตื่นตัวและเตรียมความพรอมผูเรียนดวยทักษะ          
การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โลกแหงศตวรรษน้ีเชื่อมโยงถึงกันไดตลอดเวลา ทําใหมีการเคลื่อนที่
ของวัฒนธรรม มีสภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูเรียนตองรูเทาทัน มีภูมิคุมกันท่ีดีพอ เพื่อ
ปรับตัวที่จะเรียนรู แลกเปลี่ยนความรู พัฒนาตนเองอยู เสมอ รูจักคิดวิเคราะห จําแนกแยกแยะได
อยางถูกตองภายใตสังคมท่ีแตกตางจากอดีต บัณฑิตยุคใหมตองพัฒนาตนเองใหเปน “คนพรอม
ทํางาน” ทักษะแหงศตวรรษใหมตาง ๆ เหลาน้ีเปนใบเบิกทางสูการเลื่อนสถานะทางเศรษฐกิจ 
เพราะยุคนี้ตองการบัณฑิตท่ีมีสมรรถนะที่สูงกวาในอดีต สวนคนท่ีปราศจากทักษะดังกลาวตองจม
ปลักอยูกับงานท่ีใชทักษะนอยและคาจางตํ่า ทักษะในศตวรรษท่ี 21 จึงกลายเปนความสามารถ
สําหรับบัณฑิตในยุคนี้ เปนพลังในการขับเคลื่อนสังคม และความมั่งค่ังของประเทศ ชวยสงเสริม
ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ เขาสูระบบ การคิดเชิงวิพากษ และการแกไขปญหากําลัง
เปนที่ตองการอยางมาก ทักษะใหมจะชวยเตรียมความพรอมใหผูเรียนไดรูจักคิด และรูจักแกไข
ปญหาอยางเปนระบบ เรียนรูจักวิธีการทํางานอยางมีกระบวนการ รูจักสื่อสารกับคนรอบขางได
อยางม่ันใจแมจะเปนคนแปลกแยกวัฒนธรรม ตางชาติ ตางภาษา และในท่ีสุดจะประสบความสําเร็จ
ในชีวิตอยางคนท่ีมีคุณภาพของสังคม ทาทีในการเรียนรู วิธีการสอน มาตรฐาน วิธีการประเมิน
ผูเรียน การพัฒนาวิชาชีพ โครงสรางรายวิชา การใชเทคโนโลยี ยอมตองปรับเปลี่ยนอยางมาก 
เพื่อใหสามารถ     บูรณาการเขากับชีวิตไดอยางแยบยล โครงสรางพ้ืนฐานท่ีใชสนับสนุนการศึกษา
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ทั้งหมดจะตองไดรับการพัฒนาใหทันสมัย เพื่อสรางภาวะท่ีเหมาะสมตอการสอน การเรียนรู และ
ผลลัพธที่ตองการ  เมื่อใดก็ตามท่ีผูนําของรัฐ ผูบริหารสถานศึกษา และผูสอน สามารถขยายใหเห็น
ถึงภาพอนาคตของการจัดการศึกษาไดทั้งระบบ พวกเขาก็พรอมที่จะนําความเปลี่ยนแปลงไปสูโฉม
ใหมของสังคม ประเทศ และโลกแหงอนาคตใหกลายเปนความจริงไดในท่ีสุด  
 จากผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน ทําใหวิทยาลัยแสงธรรมซึ่งเปนทั้งสถาบัน
ระดับอุดมศึกษาและยังเปนสถานท่ีฝกอบรมเยาวชนให เปนผูนําของศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก ใหความสําคัญในดานการพัฒนาหลักสูตรใหมีความทันสมัย และสอดคลองกับ
บริบทของสังคมและการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ใหมากย่ิงข้ึน เพราะการบริหารจัดการหลักสูตรเปน
ภารกิจหลักของสถานศึกษาที่จะตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  วิทยาลัยแสงธรรมจําเปนตองมีความ
เขาใจในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือจะชวยใหการจัดการเรียนรูเปนไปตามแผนหรือ
แนวทางที่ไดกําหนดไวไดอยางตอเนื่องตลอดหลักสูตร และจะมีประโยชนยิ่งข้ึนจากการที่ผูสอน 
ผูเรียน ชุมชนรวมกันจัดทําข้ึนเพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับความ
ตองการการพัฒนาของชุมชน สังคม และประเทศ เพื่อใหวิทยาลัยแสงธรรมเปนองคกรแหงการ
เรียนรู มีความยืดหยุน และสามารถปรับตัวได การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทําให
ผูเรียนเปนบุคคลท่ีเจริญงอกงามดวยสติปญญา และคุณธรรม หนาท่ีของผูสอนที่สําคัญคือการชี้นํา
ผู เรียนใหเปนคนดี เขาถึงองคความรู มีความสามารถในการคิดนําความรูมาแกปญหาและ
สรางสรรคในสวนวิชาการและวิชาชีพที่เปนเคร่ืองมือในการดํารงชีวิตของบัณฑิต (วิชัย วงษใหญ, 
2554: 3) การกําหนดเปาหมายท่ีชัดเจนในหลักสูตรจะทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จตาม
จุดประสงคที่ไดตั้งไว เพื่อเปนมาตรฐานและคุณภาพในการจัดการศึกษาตอไป และการพัฒนาจะ
เกิดข้ึนไดก็โดยอาศัยการวางแผนท่ีดีเปนแนวทางในการปฏิบัติใหเกิดคุณภาพตอการจัดการศึกษา
ตามหลักสูตรไมวาจะเปน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางเน้ือหารายวิชา 
การนําหลักสูตรไปใช และการประเมินผล ในฐานะที่วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเพียง
แหงเดียวในประเทศไทย ที่มีเปาหมายในการผลิตบัณฑิตออกมาเปนผูนําทางศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิก จึงควรคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสิ่งที่สําคัญ เพราะผลจากการ
ใชหลักสูตรท่ีดีนั้นยอมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผูเรียนในทางที่ดีดวย  ดวยเหตุผลดังกลาว
ผูวิจัยสนใจในการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบเดลฟาย 
(delphi technique) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความตองการของสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคต 
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กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย  
 การวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) เปนการพัฒนาหลักสูตรไปสูอนาคตเพราะหลักสูตรมี
ความสําคัญและจําเปนสําหรับการจัดการศึกษา เปนเคร่ืองมือที่ทําใหความมุงหมายของการจัด
การศึกษามีประสิทธิภาพ เพราะหลักสูตรเปนแผนและแนวทางในการจัดการศึกษาของชาติให
บรรลุตามนโยบาย เปนแนวทางในการวางแผนวิชาการ การจัดการ การบริหารการศึกษา การสรรหา
ทรัพยากรบุคคล การจัดวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือ งบประมาณ อาคารสถานที่  ซึ่งตองไดรับการ
พิจารณาอยางเหมาะสม หลักสูตรเปนเคร่ืองมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษา และคุณภาพของ
ผูเรียนใหเปนไปตามนโยบาย และแผนการศึกษาของชาติ สอดคลองกับความตองการของสังคม 
หลักสูตรจะกําหนด ความมุงหมาย เน้ือหาสาระรายวิชา การประเมินผล (วิชัย วงษใหญ, 2554: 7)  

 สําหรับทฤษฎีหลักสูตร แบงออกเปน 4 ชนิดไดดังนี้  
1. ทฤษฎีแมบท เปนทฤษฎีหลักที่กลาวถึงหลักการ กฎเกณฑทั่ว  ๆไป ตลอดจน

โครงสรางของหลักสูตร 

2. ทฤษฎีเนื้อหา เปนทฤษฎีเกี่ยวกับเนื้อหา กลาวถึงความสัมพันธขององคประกอบ
ตาง ๆ 

3. ทฤษฎีจุดประสงค เปนทฤษฎีที่กลาวถึงจุดประสงคหรือจุดมุงหมายของหลักสูตร 
และกลาวถึงวาจุดประสงคนั้น ๆ ไดอยางไร 

4. ทฤษฎีดํา เนินการ  เปนทฤษฎีที่กล าวถึงว า  จะทําหรือดํา เนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวอยางไร (กาญจนา คุณารักษ, 2527: 5) 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนงานท่ีเห็นผลชาเพราะตองคอย  ๆ ดําเนินไปทีละข้ันแลวจึง
ขยายผลงานกวางข้ึนในการดําเนินงานยอมจะเกิดผลประโยชนแกผูเรียน หลักในกา รพัฒนา
หลักสูตร (สุนีย ภูพันธ, 2546: 159-160) มีดังนี้ 

 1.  การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีผูนําท่ีมีความสามารถเช่ียวชาญในการพัฒนา
หลักสูตรเปนอยางดี  

 2.  การพัฒนาหลักสูตรจําเปนตองมีการดําเนินงาน   เปนระเบียบแบบแผนที่
ตอเนื่องกัน  เร่ิมต้ังแตการวางจุดมุงหมายในการพัฒนาหลักสูตร วาจะเปล่ียนแปลงสวนยอยหรือ
พัฒนาทั้งระบบจะดําเนินการในข้ันตอนใดตอไป  

 3.  การพัฒนาหลักสูตร จําเปนตองไดรับความรวมมือ การประสานงานกันอยางดีจาก
บุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝายทุกระดับ 
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 4.  การพัฒนาหลักสูตรท่ีสรางขึ้นมาใหม ไมวาจะเปนเอกสาร เน้ือหาวิชา การทดสอบ
หลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การจัดการเรียนการสอน จะตองสรางขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพ 

 5.  การพัฒนาหลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพจะตองมีการฝกอบรมครูประจําการใหมี
ความรูเขาใจหลักสูตรใหม ความคิดใหม แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหม 

 6.  การพัฒนาหลักสูตรจะตองคํานึงถึงประโยชนในดานการพัฒนาจิตใจและทัศนคติ
ของผูเรียนดวย 

 หลักสูตรมีความสําคัญซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําทางในการจัดการศึกษาให
บรรลุผล  การพัฒนาหลักสูตรจึงเปนงานสําคัญท่ีทุกฝายจะตองรวมมือกัน   เพราะถาหลักสูตร
ดี  ถูกตอง  เหมาะสม  การจัดการศึกษายอมเปนไปอยางราบร่ืน 

การศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) เปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดข้ึนมากมายในสังคม     มีเอกลักษณเปนของตนเองในฐานะเปนสถาบันท่ีผลิตบัณฑิตออกมา
เปนครูสอนศาสนา (ในศาสนาคริสต เรียกบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรน้ีวา “ครูคําสอน” เพราะทํา
หนาท่ีในการสอนศาสนา) หลักสูตรน้ีกอตั้งมาถึงปที่ 15 การบริหารจัดการหลักสูตร การเรียนการ
สอนถือเปนความเฉพาะ และลักษณะพิเศษกวาสถาบันการศึกษาทั่วไป เพราะมุงเนนใหนักศึกษามี
จิตตารมณคริสตชนอยางลึกซึ้ง พรอมปฏิบัติหนาท่ีในการเปนครูสอนศาสนาอยางจริงจัง  การมอง
ไปสูภาพอนาคตจะทําใหทั้งผูบริหาร บรรดาคณาจารย ผูปกครอง นักศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การจัดการศึกษา หันมาพิจารณาไตรตรองสิ่งที่เกิดข้ึนไปแลว สิ่งท่ีกําลังดํารงอยู และสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน
ตอไปในอนาคตอยางมีเหตุมีผล มีกระบวนการและทิศทางที่ชัดเจนสําหรับการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงอยางมีหลักการ เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาครูคํา
สอนใหเปนครูในโลกยุคใหมภายใตบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ควรตองศึกษาอนาคต
ภาพของหลักสูตรโดยกําหนดชวงเวลาท่ีเหมาะสม  ซึ่งนักวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร   ใจทิพย    
เชื้อรัตนพงษ (2539: 37)  เห็นวาการมองอนาคตภาพของหลักสูตรท่ีมีความสําคัญระดับชาติ       
ควรจะตองมองไปขางหนาไมต่ํากวา 10 ป เพราะหลักสูตรเปนเคร่ืองมือสําคัญในการเตรียมคนให
พรอมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ันในอนาคต ดังน้ัน หากจะมีการศึกษาอนาคตภาพ
ของหลักสูตรควรตองกําหนดระยะเวลาไวไมนอยกวา  10 ป การศึกษาเร่ืองของอนาคตเปน
การศึกษาในลักษณะที่ตองการสารสนเทศเพื่อเปนขอมูลการดําเนินงานวิธีวิทยาในการศึกษาอนาคต
ใชระเบียบวิธีวิจัย เรียกวา “การวิจัยอนาคต” ซึ่งเปนเทคนิควิธีการวิจัยที่ศึกษาความรูในเร่ืองตาง ๆ  
เหตุการณหรือพฤติกรรมท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังระยะสั้นระยะยาว กฤษดา กรุดทอง (1978: 75) 
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และเทียนฉาย กีระนันทน (2525: 2) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ สรางหรือทดสอบอนาคตท่ีเปนไป
ไดและอนาคตท่ีตองการ ซึ่งภาพอนาคตที่ไดจะชวยกําหนดนโยบายระยะยาว ยุทธวิธี และวางแผน
ที่จะชวยไปสูสิ่งที่เราตองการและตองการใหเกิดข้ึน ไมใชเพื่อตองการรูอนาคตแตตองการใหมีการ
ตัดสินใจที่ดีกวาปจจุบัน  

จากแนวคิดและทฤษฏีการพัฒนาหลักสูตร ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาอนาคตภาพหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-
2566)  ในดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหา
สาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยมีกรอบแนวทางในการศึกษาอนาคต
ภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา 
ดังภาพที่ 1 
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ภาพท่ี 1   กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 

คําถามในการวิจัย  
 อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) ดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง
ของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตรและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคเปนอยางไร 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) 
 

ขอบเขตการวิจัย  
 การศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  

วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) มีขอบเขตการดําเนินงานดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  มีรายละเอียดดังน้ี 

  1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเครือคาทอลิก ผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในปการศึกษา 2556  
  1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยเปนบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรม อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ในปการศึกษา 2556 จํานวน 22 คน                  
ซึ่งประกอบดวย 

   1.2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม  จํานวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติ
ดังนี ้

    1) เปนผูมีประสบการณในการบริหารงานทางการศึกษาตั้งแต 3 ปขึ้นไป 

    2) มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทข้ึนไป  
    3) เปนผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 

   1.2.2 อาจารยสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาจํานวน 4 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
     1) เปนผูมีประสบการณดานการสอนในสาขาวิชาตั้งแต 5 ปขึ้นไป 

     2) มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 

   1.2.3 ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้   

  1) ดํารงตําแหนงประมุขมิสซังคาทอลิก 
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  2) เปนผูมีสวนรวมในการกอต้ังสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
  3)  เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทางการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 

  4) เปนผูเกี่ยวของและมีประสบการณทางดานการบริหารของวิทยาลัย 
แสงธรรม 

   1.2.4  นักวิชาการ จํานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1) เปนผูอํานวยการฝายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
   2) เปนผูทรงคุณวุฒใินดานงานวิจัย และการประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

แสงธรรม 

   3) เปนผูใหการนิเทศนักศึกษาฝกสอนของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
 2. พื้นที่ศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรม ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

 3. ชวงระยะเวลาในการศึกษาอนาคต  ในการวิจัยคร้ังน้ีศึกษาในชวง พ.ศ. 2557-2566 
เพื่อใหสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาประเทศหลายดาน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีสงผลตอ
การจัดการศึกษาทุกระดับ 

 4. ประเด็นในการศึกษา เปนประเด็นเกี่ยวกับลักษณะของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปการศึกษา 2551 ใน 5 ดาน ประกอบดวย  
  5.1  ปรัชญาของหลักสูตร  
  5.2  วัตถุประสงคของหลักสูตร  
  5.3  โครงสรางของหลักสูตร  
  5.4  เน้ือหาสาระของหลักสูตร 

  5.5  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

นิยามศัพทเฉพาะ  
 เพื่อใหเกิดความเขาใจในการอานงานวิจัยนี้ใหตรงกันจึงไดนิยามศัพทที่สําคัญ ๆ ดังนี้  
 1. อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
หมายถึง ภาพท่ีแสดงสาระของหลักสูตรในอนาคตดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของ
หลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาสาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
ในชวงเวลา 10 ป ขางหนา (พ.ศ.2557-2566) 
 2. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย หมายถึง คณบดีคณะศาสนศาสตร หัวหนาสาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา  และรองหัวหนาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ตําบลทาขาม 
อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  
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 3. อาจารย หมายถึง ผูทําหนาท่ีดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

 4. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง  ประมุขมิสซังคาทอลิก ซึ่งมีความรูความสามารถใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาเปนอยางดี  นักวิชาการที่มีประสบการณ
ดานการบริหารการศึกษา และเปนผูมีสวนเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

 5. เทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  หมายถึง  กระบวนการหรือเคร่ืองมือที่ใชในการ
รวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเก่ียวกับอนาคตจากกลุมผูเช่ียวชาญ 
เพื่อใหไดขอมูลท่ีสอดคลองเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน และมีความถูกตองนาเชื่อถือมากที่สุด  
 6. ทศวรรษหนา หมายถึง ชวงระยะเวลาตั้งแตป พ.ศ.2557-2566 
 

ประโยชนท่ีไดรับ  
  1. เพื่อใหมองเห็นภาพอนาคตของการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในอีก 10 ขางหนา 
 2. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรในดานปรัชญาของหลักสูตร 
จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาสาระ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
 3.  เพื่อใชเปนขอมูลในการวางแผนงานดานการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมของผูบริหาร 

 



 

 

 
 

บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 

 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา ผูวิจัยไดศึกษาคนควา เอกสาร 
ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี  
 1. หลักสูตร  
  1.1 ความหมายของหลักสูตร  
  1.2 ความสําคัญของหลักสูตร  
  1.3 องคประกอบของหลักสูตร  
  1.4 การพัฒนาหลักสูตร 

 2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ พ.ศ. 2552 (Thai Qualifications 

Framework for Higher Education; TQF: HEd) 

  2.1 ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2.2 หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2.3 วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2.4 การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
อุดมศึกษาของประเทศไทย 

 3. สมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชีย (The Federation of Asian Bishops' Conferences: FABC) 

 4. การวิจัยเชิงอนาคต 

  4.1  ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

  4.2  จุดมุงหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

  4.3  ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงอนาคต 

  4.4  หนาที่ของเคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาอนาคต 

  4.5  วิธีการวิจัยอนาคต  
   4.5.1 การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเชิงลึก 

   4.5.2 เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (ethnographic futures research) 

   4.5.3 กงลออนาคต (future wheel) 

12 
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   4.5.4 การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (cross impact matrix) 

   4.5.5 อนาคตภาพ (scenario construction) 

   4.5.6 เทคนิคเดลฟาย (delphi technique) 
 5. ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยแสงธรรมและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  และการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาลัยแสงธรรมและหลักสูตร
มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี 
 7. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเชิงอนาคต 

  7.1 งานวิจัยในประเทศ  
  7.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 

หลักสูตร 
 

 ในการจัดการศึกษาเพ่ือใหบรรลุเปาหมายไดนั้น ตองอาศัยหลักสูตรเปนแนวทางใน
การจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษา  มีนักการศึกษาหลายทานไดให
ความหมายของหลักสูตรไวดังนี้  
 

ความหมายของหลักสูตร  
  หลักสูตร (curriculum) มีรากศัพทมาจากภาษาละตินวา "curro, cursus" ซึ่งหมายถึง
ชองทางสําหรับวิ่ง (a racing chariot, from which is derived a racetrack, or a course to be run) ซึ่ง
นํามาใชกับความหมายในทางการศึกษาก็หมายถึงแนวทางสําหรับการเรียนรู (a course of study) ที่
เปนดังน้ีเพราะการเรียนที่ประสบความสําเร็จจะตองดําเนินไปตามแนวทางและลําดับขั้นตอนอัน
เหมาะสมท่ีไดกําหนดไวมิเชนน้ันแลวก็จะออกนอกลูนอกทางไมถึงจุดมุงหมายตามท่ีคาดหวังหรือ
ถึงจุดมุงหมายแตก็อาจจะเสียเวลามาก  ไดมีผูใหความหมายของหลักสูตรไวอยางหลากหลาย
แตกตางกันไปบางความหมาย ก็มีขอบเขตกวาง บางความหมายก็มีขอบเขตแคบมีทั้งความหมายท่ี
เปนรูปธรรมและความหมายท่ีเปนนามธรรมท้ังน้ีก็เนื่องมาจากมุมมองและประสบการณของแตละ
คนที่มีตอหลักสูตรน่ันเองนอกจากความหมายของหลักสูตรดังท่ีไดกลาวมาแลวยังมีนักการศึกษา
ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศไดใหความหมายของหลักสูตรไวอีกมากมาย เชน โบแชมพ 
(Beauchamp) เซเลอร และอเลคซานเดอร (Saler and Alexander) และทาบา (Taba) ไดกลาวถึง
ความหมายของหลักสูตรในทํานองเดียวกันวา หลักสูตรคือแผนการเรียน รายวิชาท่ีบอกขอบเขต
และการจัดโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายหรือจุดหมายท่ีวางไว                 
ซึ่งประกอบดวย 
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 1.  ขอความท่ีกลาวถึงแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน 

 2.  จุดมุงหมายของหลักสูตร 
 3.  เน้ือหาสาระท่ีสอดคลองกับจุดมุงหมาย 

 4.  ระบบแนวทางการประเมินคุณคาของหลักสูตร  
 สําหรับนักการศึกษาของไทย  ซึ่งไดแก วิชัย วงษใหญ (2554: 6)  สุมน อมรวิวัฒน, 

เอกวิทย ณ ถลาง และชวลิต ชูกําแพง (2551: 12) ไดใหความหมายของหลักสูตรในทํานองเดียวกัน
วา หลักสูตรคือ แนวกําหนดประสบการณทั้งมวลท่ีมุงหมายใหนักเรียนไดรับการศึกษาท้ัง
เน้ือหาวิชา ทัศนคติ แบบพฤติกรรมกิจวัตร สิ่งแวดลอมตาง ๆ  เพื่อพัฒนาทุกดานอยางครอบคลุมถึง
การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีฝกอบรมเด็กในช้ันเรียนหลักสูตรมีฐานะเปน
มาตรฐานและเปนพื้นฐานอยางหน่ึงในการจัดประสบการณใหแกนักเรียนครูจึงสามารถเติมเสริม
แตงใหเหมาะสมกับสภาพของผูเรียนและทองถิ่นได   สอดคลองกับธํารง บัวศรี (2532 : 2) และทิศ
นา เขมมณี (2535: 133) ที่ไดใหความหมายวา  หลักสูตร  หมายถึง  โปรแกรมการศึกษา กลุมวิชา
และการจัดประสบการณทุก ๆ อยางที่โรงเรียนจัดใหแกผูเรียน เพื่อเตรียมสูสมาชิกที่มีประสิทธิภาพ
ของประเทศชาติ   สวน  กรมวิชาการ ใหความหมายของหลักสูตรไววา คือ  ขอกําหนดวาดวย
จุดหมาย แนวทาง วิธีการและเน้ือหาสาระในการวัดผลการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อใหผูเรียน
มีความรูความสามารถ เจตคติและพฤติกรรมตามท่ีกําหนดในจุดมุงหมายของการศึกษา  

 จากแนวคิดดังกลาวขางตนสรุปไดวาความหมายของหลักสูตรคือ  เน้ือหา มวล
ประสบการณ กิจกรรมหรือโครงการที่สถานศึกษาจัดใหแกผูสอนและผูเรียนไดใชเปนแนวทางจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเปนไปตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ี    
พึงประสงค 

 

ความสําคัญของหลักสูตร 

 ความสําคัญของหลักสูตรท่ีมีตอการจัดการศึกษานั้น  นักการศึกษาหลายทานไดกลาว
ตรงกันวา หลักสูตรมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา   ทั้งน้ี  ธํารง  บัวศรี  (2532: 6-7)  ไดกลาววา 
หลักสูตรมีความสําคัญ เพราะหลักสูตรเปนสวนกําหนดมาตรฐานการเรียนรู เพื่อใหแนใจวาผูเรียน
ไดรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดท่ีบงช้ีวา ผูเรียนควรเรียนรูอะไร มีเนื้อหาสาระมาก
นอยเพียงไร  ควรไดรับการฝกฝนใหมีทักษะในดานใด และควรมีพัฒนาการท้ังในสวนของรางกาย  
จิตใจ สังคม และสติปญญาอยางไร    นอกจากน้ี สุมิตร  คุณานุกร (2536: 199-200)  กลาวถึง 
ความสําคัญของหลักสูตรวาหลักสูตรมีความสําคัญ เพราะเปนเครื่องชี้นําทางหรือเปนบทบัญญัติ
ของรัฐในการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษานําไปปฏิบัติ อีกทั้งยังเปน
เกณฑมาตรฐานทางการศึกษา และควบคุมการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา   นอกนั้น วิชัย 
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วงษใหญ (2554: 7)  ใหความสําคัญของหลักสูตรวา  เปนแผน แนวทางในการจัดการศึกษาของชาติ 
เปนเครื่องมือในการควบคุมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและคุณภาพของผูเรียน เปนการ
กําหนดความมุงหมาย เน้ือหาสาระ แนวทางสําหรับการจัดการศึกษาของผูสอนและผูบริหาร และ
เปนเคร่ืองบงช้ีทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีคุณภาพและสอดคลองกับแนวโนมใน   
การพัฒนาสังคมของประเทศ 

 จากความสําคัญของหลักสูตรขางตนสรุปวาความสําคัญของหลักสูตร  คือ แนวทางใน
การจัดการศึกษา เพื่อนําไปปฏิบัติใหเกิดผลกับผูเรียนใหบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวในหลักสูตร 
โดยใหสอดคลองกับการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 

องคประกอบของหลักสูตร 

 องคประกอบของหลักสูตร หมายถึง  สวนที่อยูภายในและประกอบกันเขาเปน
หลักสูตรเปนสวนสําคัญที่จะทําใหความหมายของหลักสูตรสมบูรณ   เปนแนวทางในการจัด         
การเรียนการสอนการประเมินผลและการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  นักการศึกษาหลายทานได
กลาวถึงองคประกอบของหลักสูตรไวดังนี้ 

 ไทเลอร กลาวถึง องคประกอบของหลักสูตรประกอบดวย  
  1.  จุดมุงหมาย (education purpose) ที่ตองการใหผูเรียนเกิดผล 

  2.  ประสบการณ (education experience) ที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อใหจุดมุงหมายบรรลุผล 

  3.  วิธีการจัดประสบการณ (organization of education experience) เพื่อใหการสอน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  4.  การประเมินผล (determination of what to evaluate) เพื่อตรวจสอบจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
 ทาบา กลาวถึง องคประกอบของหลักสูตรไววาประกอบดวย การวินิจฉัยความตองการ 

การกําหนดจุดประสงค การเลือกและจัดเน้ือหาสาระ การเลือกประสบการณการเรียนรู การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 สุนีย ภูพันธ กลาววา หลักสูตรมีองคประกอบท่ีสําคัญคือ 

  1.  จุดมุงหมายของหลักสูตร (curriculum aims) หมายถึง ความต้ังใจหรือความ
คาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในตัวผูที่จะผานหลักสูตรเปนตัวกําหนดทิศทางและขอบเขตในการให
การศึกษาแกเด็ก ชวยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม ตลอดจนใชเปนมาตรการอยางหนึ่งในการประเมินผล 

  2.  เนื้อหา (content) เปนสิ่งท่ีคาดวาจะชวยใหผูเรียนพัฒนาไปสูจุดมุงหมายท่ีกําหนด
ไวโดยดําเนินการต้ังแตการเลือกเนื้อหาและประสบการณ    การเรียงลําดับเนื้อหาสาระและ          
การกําหนดเวลาเรียนที่เหมาะสม 



 16 

  3.  การนําหลักสูตรไปใช (curriculum implementation)   เปนการนําหลักสูตรไปสู    
การปฏิบัติประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัดทําวัสดุหลักสูตรการจัดเตรียมความพรอมดาน
บุคลากรและสิ่งแวดลอม และการดําเนินการสอน 

  4.  การประเมินผลหลักสูตร (evaluation) คือ การหาคําตอบวาหลักสูตรสัมฤทธิ์ผล
ตามท่ีกําหนดไวในจุดมุงหมายหรือไมมากนอยเพียงใด  และอะไรเปนสาเหตุ การประเมินผล
หลักสูตรเปนงานใหญและมีขอบเขตกวางขวางผูประเมินจําเปนตองวางโครงการประเมินผลไวลวงหนา 

 ธํารง บัวศรี กลาวถึง องคประกอบท่ีสําคัญของหลักสูตรวามีดังตอไปนี้ 
  1.  เปาประสงคและนโยบายการศึกษา (education goals and policies) หมายถึง สิ่งท่ีรัฐ

ตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในเร่ืองที่เกี่ยวกับการศึกษา 
  2.  จุดหมายของหลักสูตร (curriculum aims) หมายถึง ผลสวนรวมท่ีตองการใหเกิดแก

ผูเรียน หลังจากเรียนจบหลักสูตรไปแลว 

  3.  รูปแบบและโครงสรางหลักสูตร (types and structures) หมายถึง ลักษณะและ
แผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุมวิชาหรือกลุมประสบการณ 

  4.  จุดประสงคของวิชา (subject objectives) หมายถึง ผลที่ตองการใหเกิดแกผูเรียน
หลังจากท่ีไดเรียนวิชานั้นไปแลว 

  5. เน้ือหา (content) หมายถึง สิ่งที่ตองการใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะและความสามารถ
ที่ตองการใหมีรวมท้ังประสบการณที่ตองการใหไดรับ 

  6.  จุดประสงคของการเรียนรู (instructional objectives) หมายถึง สิ่งท่ีตองการให 
ผูเรียนไดเรียนรู ไดมีทักษะและความสามารถหลังจากที่ไดเรียนรูเน้ือหากําหนดไว 

  7.  ยุทธศาสตรการเรียนการสอน (instructional strategies) หมายถึง วิธีการจัดการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมและมีหลักเกณฑเพื่อใหบรรลุผลตามจุดประสงคของการเรียนรู 

  8.  การประเมินผล (evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรูเพื่อใชในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร 

  9.  วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (curriculum materials and instructional 

media) หมายถึง เอกสารส่ิงพิมพ แผนฟลม และแถบวีดิทัศน ฯลฯ และวัสดุอุปกรณตาง ๆ  รวมทั้ง
อุปกรณโสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและอ่ืน ๆ ที่ชวยสงเสริมคุณภาพ และประสิทธิภาพ
การเรียนการสอน 

 จากแนวคิดท่ีเกี่ยวกับองคประกอบของหลักสูตร    ตามที่นักพัฒนาหลักสูตรและ         
นักการศึกษาไดกําหนดไวตามท่ีกลาวมา   สามารถสรุปไดวา องคประกอบหลักที่สําคัญของ
หลักสูตรมี 5 ประการ คือ 
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 1.  จุดมุงหมายของหลักสูตร 

 2.  เน้ือหา 
 3.  การนําหลักสูตรไปใช 
 4.  การประเมินผล 

 5.  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การพัฒนาหลักสูตร 

 การพัฒนาหลักสูตรเปนภารกิจของสถานศึกษาท่ีจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  
ดังน้ัน สถานศึกษาจึงมีความจําเปนตองมีความเขาใจในความหมายของการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งมี
ผูใหความหมายการพัฒนาหลักสูตรไวหลายกรณี เชน สุนีย ภูพันธ (2546: 158-159, อางถึงใน 
Carter V. Good, 1973: 157-158)  ไดใหความเห็นวาการพัฒนาหลักสูตรเกิดข้ึนได 2 ลักษณะ  คือ
การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตรเปนวิธีการพัฒนาหลักสูตรอยางหน่ึง
เพื่อใหเหมาะสมกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาจุดหมายของการสอนวัสดุ อุปกรณ  วิธีสอน  รวมท้ัง
การประเมินผลสวนคําวาการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรหมายถึงการแกไขหลักสูตรใหแตกตางไปจาก
เดิมเปนการสรางโอกาสทางการเรียนข้ึนไป  ทาบา (Hilda Taba, 1962: 454) ไดกลาววาการพัฒนา
หลักสูตร หมายถึงการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรเดิมใหไดผลดียิ่งข้ึนทั้งในดานการวาง
จุดมุงหมายการจัดเน้ือหาวิชาการเรียนการสอนการวัดผลและการประเมินผลอ่ืน ๆ  เพื่อใหบรรลุถึง
จุดมุงหมายอันใหมที่วางไว   การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเปนการเปลี่ยนแปลงท้ังระบบหรือ
เปลี่ยนแปลงทั้งหมดต้ังแตจุดมุงหมาย วิธีการ และการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรนี้จะมีผลกระทบ
ทางดานความคิดและความรูสึก   ผูที่ เกี่ยวของทุกฝาย    สวนการปรับปรุงหลักสูตร  หมายถึง              
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเพียงบางสวนโดยไมเปลี่ยนแปลงแนวคิดพ้ืนฐานหรือรูปแบบของ
หลักสูตร  นอกน้ัน วิชัย วงษใหญ (2525: 10) กลาววาการพัฒนาหลักสูตร คือ การพยายามวาง 
โครงการที่จะชวยใหนักเรียนไดเรียนรูตรงตามจุดหมายที่กําหนดไวหรือการพัฒนาหลักสูตรและ
การสอน คือ ระบบโครงสรางของการจัดโปรแกรมการสอน กําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหาสาระ     
การปรับปรุงตํารา แบบเรียน คูมือครู และสื่อการเรียนตาง ๆ การวัดและประเมินผลการใชหลักสูตร
การปรับปรุงแกไข และการใหการอบรมครูผูใชหลักสูตรใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการพัฒนา
หลักสูตรและการสอน รวมท้ังการบริหารและบริการหลักสูตร  จากท่ีนักการศึกษาไดกลาวมา
ขางตน ถึงแมองคประกอบของหลักสูตรจะแตกตางกันไปบาง แตองคประกอบพื้นฐานของ
หลักสูตรประกอบดวย จุดมุงหมาย เนื้อหาสาระรายวิชา วิธีการจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล สิ่งเหลาน้ีเปนสวนประกอบที่อยูภายในของหลักสูตร นอกเหนือจากองคประกอบ  ที่
เปนพ้ืนฐานของหลักสูตรแลว ยังมีองคประกอบที่เต็มรูปแบบของหลักสูตร โดยเพ่ิมองคประกอบ
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อ่ืน ๆ อีกไดแก จุดหมาย หลักการ โครงสราง มาตรฐานการเรียนรู การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน  

 จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวา  การพัฒนาหลักสูตรเปนการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตรท่ีใชอยูเดิมใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  การเมือง  และการปกครองภายในทองถิ่นภายในประเทศและ
ตางประเทศโดยมุงเนนในการกําหนดจุดหมาย เปาหมาย จุดประสงค เน้ือหาสาระ การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล  

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) 
 

 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริม  
การดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษา จึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: 

HEd) เพื่อเปนเคร่ืองมือในการนํานโยบายท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบัน 
อุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัด
การศึกษาท่ีผลการเรียนรู (learning outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตท่ี
ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคมชุมชนรวมท้ังสถาบันอุดมศึกษาท้ังในและ
ตางประเทศเขาใจไดตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานท่ี
สามารถเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและตางประเทศ 
 

ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework 

forHigher Education; TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศ ซึ่งประกอบดวยระดับคุณวุฒิการแบงสายวิชาความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับ
หนึ่งไปสูระดับที่สูงข้ึน มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงข้ึนตามระดับของ
คุณวุฒ ิลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาท่ีตองใช
การเปดโอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
รวมท้ังระบบและกลไกที่ใหความม่ันใจในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู 
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หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 1. ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542   และ        

ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา 

 2. มุงเนนท่ีมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (learning outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐาน
ขั้นตํ่าเชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 

 3. มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตาง ๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและ
เชื่อมโยงเปนเร่ืองเดียวกัน   ซึ่งจะสามารถอธิบายใหผูเก่ียวของไดเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตาง ๆ 

 4. มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด  ๆ ของประเทศไทย   เปนที่
ยอมรับและเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและตางประเทศเนื่องจากกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอน
อยางเปนระบบ 
 

วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 1. เพื่อเปนกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู
การปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรกระบวน          การ
เรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 2. เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจน   โดยกําหนดมาตรฐานผล       
การเรียนรูของบัณฑิตท่ีคาดหวังในแตละคุณวุฒิ /ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ  และเพ่ือให
สถาบันอุดมศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลักและเปนแนวทาง
ในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา  เชน การพัฒนาหลักสูตร          
การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู  ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 

 3. เพื่อเชื่อมโยงระดับตาง ๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะ
ไดมีโอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลาย ตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตมีความ
ชัดเจนและโปรงใสสามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ กับนานาประเทศได 
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 4. เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา   และเปนกลไกในการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของ
การประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 

 5. เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความ
มั่นใจในกลุมผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการชุมชน สังคม และสถาบันอ่ืน ๆ 
ทั้งในและตางประเทศเก่ียวกับความหมายของคุณวุฒิ  คุณธรรมจริยธรรม ความรู ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน รวมท้ังคุณลักษณะอื่น ๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี 

 6. เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน 
และการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ 

 7. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
 8. เพื่อนําไปสูการลดข้ันตอน/ระเบียบ (deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน 

อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง 
 

การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 

 การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเองจาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผล
การเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมีอยางนอย 5 ดาน ดังนี ้
 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม (ethics and moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อยางมีคุณธรรมจริยธรรม และดวยความรับผิดชอบท้ังในสวนตนและสวนรวม  ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งใน
เร่ืองสวนตัวและสังคม 

 2. ดานความรู (knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และ    
การนําเสนอขอมูลการวิเคราะห และจําแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ 
ตาง ๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได 
 3. ดานทักษะทางปญญา (cognitive skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรูความเขาใจในแนวคิดหลักการทฤษฎี  และกระบวนการตาง ๆ ในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม ๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน 

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (interpersonal skills 

and responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนําความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผน และรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง 
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 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(numerical analysis, communication and information technology skills) หมายถึง ความสามารถใน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถใน
การสื่อสารทั้งการพูดการเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานน้ี บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน 
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทยและวิทยาศาสตร จึงตองเพ่ิมการ
เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (domain of psychomotor skill) 

 มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาข้ึน
จากการเรียนรูทั้ง 5 ดาน ที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษาจากการเรียน และการเขารวมใน
กิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตร และแสดงออกถึงความรู ความ
เขาใจ และความสามารถ จากการเรียนรูเหลาน้ันไดอยางเปนท่ีเชื่อถือ เมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือ
หลักสูตรน้ันแลว มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย 5 ดาน ดังกลาวขางตนเปนมาตรฐานผล 
การเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ  โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มข้ึน   
เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น 

 มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี อยางนอยตองเปน
ดังนี ้
  1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

  สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจทาง
คานิยมความรูสึกของผูอ่ืน คานิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพแสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางท่ีดี
เขาใจผูอ่ืนและเขาใจโลก เปนตน 

 2. ดานความรู 
  มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ  ตระหนักรูหลักการและ

ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของสําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเก่ียวกับความกาวหนาของ
ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันท่ีเกี่ยวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 
 3. ดานทักษะทางปญญา 

  สามารถคนหาขอเท็จจริงทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิด  และ
หลักฐานใหม ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอ่ืน ๆ 
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ดวยตนเองสามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอน  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรค โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  
สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจํา และหาแนวทางใหมในการ
แกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุมไดอยางสรางสรรคไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุมสามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจน  และตองใชนวัตกรรม
ใหม ๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมท้ังพัฒนาตนเองและอาชีพ 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา  สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควา  และเสนอแนะ
แนวทางในการแกไขปญหา  ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล   ประมวลผล        
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสมํ่าเสมอสามารถส่ือสารไดอยางมี ประสิทธิภาพ 
ทั้งในการพูดการเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอท่ีเหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่
แตกตางกันได 
 เมื่อวิเคราะหตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.  2545  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเร่ืองกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 นั้น ทําใหวิทยาลัยแสงธรรมมีภารกิจในการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานดังกลาว ซึ่งจะทําใหคุณภาพของบัณฑิตตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย 5 ดาน คือ 

 1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 

 2. ดานความรู 
 3. ดานทักษะทางปญญา 
 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

 5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สิ่งเหลาน้ีเปนตัวกําหนดและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหไดมาซึ่งหลักสูตร  
ที่มีคุณภาพดานปรัชญาของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหา
สาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัยแสงธรรมในอนาคต 
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สมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชีย 

(The Federation of Asian Bishops' Conferences: FABC) 
 

 สมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชีย หรือ FABC นั้นกอตั้งมาตั้งแตป 1965 โดยบาทหลวง 
คาทอลิก 150 คน มาประชุมกันที่ฮองกง เพื่อกอตั้งสถาบันบาทหลวงท่ีทํางานเกี่ยวกับสังคม The 

Priest’s Institute of Social Action (PISA) โดยนํามิติใหมเขามาสูโบสถตาง ๆ ในเอเชีย  ตอมาในป 
1969 มีพระสังฆราช (หัวหนาปกครองบาทหลวง หรืออาจเรียกวา มุกขนายก ก็ได) บาทหลวง 
และคริสตชน (ผูนับถือศาสนาคริสต) จากเอเชียไดมารวมตัวกันท่ีคณะเยสุอิต ประเทศฟลิปปนส  
นับเปนการประชุมกันคร้ังสําคัญ เพ่ือที่จะหารือกันในหลักการทํางานดานสังคมในเอเชีย การจัดต้ัง
สํานักงานและคณะทํางานดังกลาว ถือเปนการปรึกษาหารือกันคร้ังแรกในเร่ืองเหลาน้ี ในป 1970 
เปนทศวรรษใหมแหงประวัติศาสตรของพระศาสนจักรในเอเชีย เพราะในเดือนพฤศจิกายน ไดมี
การจัดการประชุมเปนคร้ังแรกในประเทศฟลิปปนส แตมีเพียงแคประเทศท่ีเปนคาทอลิกในเอเชีย
เทาน้ัน ในระหวางปนี้เอง ที่ไดจัดต้ังสํานักงานการพัฒนามนุษยขึ้น และจัดต้ังองคกรพระสังฆราช 
ซึ่งใกลเคียงกับในลาตินอเมริกา แตจุดประสงคของเอเชีย คือ จะทํางานแบบเรียบงาย และไดมีการ
พูดคุยกันเกี่ยวกับโครงสรางหรือภาระกิจที่ตองทํา ตอมา FABC จึงไดชื่อวา สมาพันธพระสังฆราช
แหงเอเชีย (The Federation of Asian Bishops' Conferences) โดยเปนองคกรอิสระที่รวมตัวกันของ
พระสังฆราชในเอเชีย เพื่อชวยเหลืองานทางดานสังคม ซึ่งไดรับการอนุมัติจากสันตะสํานัก โดย 
สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 6 ในการกอตั้งองคกรนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหเกิด
ความรวมมือรวมใจกันในหมูสมาชิก และรวมกับรับผิดชอบตอสวัสดิภาพของพระศาสนจักรและ
สังคมในเอเชีย ซึ่งการตัดสินใจของสมาชิกในกลุมน้ีจะไมมีผลบังคับใชทางกฎหมายท่ีมีผลผูกพัน 
และยอมรับในการแสดงออกของกลุมสมาชิก ซึ่งแตเดิมจะชวยแตประเทศสมาชิกที่อยูในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตเทาน้ัน จนในที่สุดก็ไดรวมเอาประเทศในทวีปเอเชียทั้งหมด FABC ทํางานเพื่อ
พระศาสนจักรในเอเชีย  เพื่อพัฒนาประชากรในเอเชีย เกี่ยวกับปญหาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ ที่เกิดข้ึนกับ
พระศาสนจักรในเอเชีย  หาแนวทางและความรวมมือในการแกไขปญหา สงเสริมใหเกิดความ
รวมมือในการสื่อสาร มีการประชาสัมพันธถึงกิจกรรมตางๆ ของการประชุมสมาพันธพระสังฆราช
แหงเอเชียทุก ๆ คร้ัง เพื่อใหทุกคนรับทราบ และในเวลาเดียวกันก็เพื่อทราบความตองการของ
ประชากรของพระเปนเจาในเอเชีย เพื่อชวยเหลือใหดีขึ้นจากปญหาตาง ๆ เพื่อขยายและจัดต้ัง
องคกรตาง ๆ สําหรับพัฒนาพระศาสนจักรใหไปสูระดับสากล และสงเสริมการทํางานดาน      
ศาสนสัมพันธใหเกิดข้ึนในภูมิภาคเอเชียดวย โดยสมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดกอตั้ง
สํานักงานและคณะทํางาน ซึ่งประกอบไปดวย  
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 1. สํานักงานการพัฒนามนุษย  
 2. สํานักงานการส่ือสารเพ่ือสังคม  
 3. สํานักงานสําหรับฆราวาส  
 4. สํานักงานดานเทววิทยา  
 5. สํานักงานดานการศึกษาและอบรม  
 6. สํานักงานดานศาสนสัมพันธ และการประกาศพระวรสาร  
 7. สํานักงานเกี่ยวกับการบอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง  
 8. สํานักงานเกี่ยวกับการอบรมนักบวช  

 จากการกอตั้งสมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชีย ไดมีผลตอวิทยาลัยแสงธรรม ในดาน
การใหการศึกษาอบรม สําหรับผูที่เตรียมตัวเปนบาทหลวง นักบวช และผูที่ทํางานแพรธรรม
โดยตรง ซึ่งถือเปนหลักการสําคัญ เปนแนวทางหรือนโยบายในการบริหารจัดการดานการศึกษา
อบรม เพราะหลักการสําคัญอยางหน่ึงของงาน FABC เพื่อการศึกษาและอบรมนี้จะสงเสริม
วิสัยทัศนของโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในเอเชีย ใหเปนองคกรในการเผยแพรศาสนาไปสูเอเชีย
โดยผานทางการศึกษา และปองกันหลักการขององคกรและการวางแนวทางในการศึกษาคาทอลิก
รวมกัน เพื่อสงเสริมความรวมมือความสมานฉันทในหมูสมาชิกอยางสรางสรรค  และเปาหมายที่
ทาทายของมหาวิทยาลัยก็เพื่อจัดกิจกรรมตาง  ๆ ใหสนองตอบความตองการของพระศาสนจักร
ทองถิ่น และภาคพ้ืนเอเชีย เปนตน ประเทศที่มีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและศาสนา โดย
การจัดต้ังสํานักงานข้ึนไดแก  
 1. สํานักงานดานการศึกษาและอบรมดานความเชื่อ  (Office of  Education and Faith 

Formation: OEFF) 

 2. สํานักงานดานการศึกษาและการอบรมสําหรับผูเตรียมเปนบาทหลวง  (Office of 

Education and Student Chaplaincy: OESC) 

 จะเห็นไดวาสํานักงานดานการศึกษาทั้ง 2 นี้ ไดทําหนาท่ีสอดคลองกับบริบทของ
วิทยาลัยแสงธรรมเปนอยางมาก เพราะเนื่องจากเปนองคกรที่กอตั้ง โดยมีวัตถุประสงคหลักในการ
จัดการศึกษาเพ่ืออบรมทางดานความเชื่อของศาสนาคริสต และการศึกษาเพ่ืออบรมผูที่เตรียมตัวเปน
บาทหลวง วิทยาลัยแสงธรรม  จึงจําเปนตองวางนโยบายดานการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายของ FABC เพื่อที่จะทําใหวิทยาลัยแสงธรรม เปนองคกรแหงการเรียนรูทางศาสนา และ
สรางสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาในเอเชียนี้ใหเดนชัดย่ิงข้ึน ในดานการ
พัฒนาศักยภาพของบุคคลอยางมีเปาหมาย 
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การวิจัยเชิงอนาคต 
 

ความหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

 การวิจัยเชิงอนาคตน้ันมีชื่อเรียกเปนภาษาอังกฤษวา Futures Research หรือ Future 

Studies หรือใชตัวยอวา FR แตมีผูนํามาใชในภาษาไทยที่แตกตางกันไป เชน  การวิจัยเพื่ออนาคต  
การวิจัยเชิงอนาคตแตในการวิจัยคร้ังน้ีใชคําวาการวิจัยเชิงอนาคต เพราะจะไดเขาใจความหมายได
ตรงกัน นักวิจัยหลายทานไดใหความหมายวาการวิจัยเชิงอนาคตเปนเทคนิคการวิจัยที่ใชระเบียบ
วิธีการคนควาหาความรูเกี่ยวกับอนาคตดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร (scientific approach) เพื่อที่มอง
ถึงเหตุการณหรือพฤติกรรมตาง  ๆ ที่นาจะเปนไปในอนาคตทั้งระยะยาวหรือระยะสั้น  รวมทั้ง
ปฏิสัมพันธและผลกระทบในระหวางเหตุการณหรือพฤติกรรมตาง ๆ ที่นาจะพึงเกิดข้ึนดวย (กฤษดา 
กรุดทอง, 1978: 75 และเทียนฉาย กีระนันทน, 2525: 2)  และเท็กซเตอร (Textor, 1990: 139) ได
นิยามการวิจัยเชิงอนาคตวาเปนวิธีการแสวงหาคําตอบอยางเปนระบบเก่ียวกับทางเลือกในอนาคต 
โดยพิจารณาความเปนไปไดที่เหมาะสมสําหรับตนเอง สวน จุมพล พูลภัทรชีวิน (2529: 24) ไดให
ความหมายวาการวิจัยเชิงอนาคตหมายถึง วิธีศึกษาอยางเปนระบบเก่ียวกับทางเลือกอนาคตตาง  ๆ ที่
เปนไปไดหรือนาจะเปนของกลุมประชากรหรือกลุมสังคมใดกลุมหน่ึง นอกจากนี้แลว อเลน (Allen, 

1978: 75) ยังไดกลาววาการวิจัยเชิงอนาคตเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีเพิ่มความเขาใจเก่ียวกับผลลัพธที่
เกิดขึ้นในอนาคตอันเนื่องมาจากการตัดสินใจและนโยบายในปจจุบัน หรือบางคนอาจจะกลาววา   การ
วิจัยเชิงอนาคตเปนการวางแผนระยะยาว ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรม  3 อยาง คือ การวางแผน 

(planning) การพยากรณ (forecasting) และการตัดสินใจ (decision making) สรุปไดวาการวิจัย
อนาคตเปนระเบียบวิธีการคนควาหาความรูเก่ียวกับอนาคตโดยใชวิธีการวิทยาศาสตรและมี
กิจกรรม 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนการพยากรณ และการตัดสินใจเพื่อศึกษาเหตุการณหรือ
พฤติกรรมตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอันเนื่องมาจากการตัดสินใจหรือนโยบายในปจจุบัน
เพื่อที่จะนําผลท่ีไดมาวางแผนระยะยาว 

 

จุดมุงหมายของการวิจัยเชิงอนาคต 

 อเลน (Allen, 1978: 79) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวิจัยเชิงอนาคตไวดังน้ี 

 1.  การวิจัยเชิงอนาคตมุงท่ีจะเปลี่ยนทัศนคติเดิมวาอนาคตไมใชสิ่งท่ีแปลกประหลาด
หรือเพอฝนแตเปนสิ่งที่สามารถทํานายไดและมีความเปนไปได 

 2.  หัวใจของการวิจัยเชิงอนาคตน้ันเพื่อที่จะขยายความคิดจากการพยากรณงาย ๆ ไปสู
การอธิบายผลของการกระทําที่หลากหลายเพื่อกําหนดเปนนโยบายและนําไปสูอนาคตท่ีตองการ  
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 เท็กซเตอร (Textor, 1990: 139) ไดกลาวถึงจุดหมายของการวิจัยเชิงอนาคตไวดังน้ี 

 1.  เพื่อบรรยายทางเลือกในอนาคตท่ีเปนไปได  หรือเกิดข้ึนไดสําหรับประชาชน     
กลุมหนึ่ง 

 2.  เพื่อกําหนดระดับความรูเก่ียวกับอนาคตท่ีเปนไปได 
 3.  เพื่อจําแนกผลลัพธที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 

 4.  เพื่อเปนสัญญาณเตือนวาอนาคตที่ไมพึงปรารถนาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

 5.  เพื่อเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลง 

 กลาวโดยสรุปจุดมุงหมายของการวิจัย เชิงอนาคต  เพื่อที่จะศึกษาเหตุการณที่พึง
ปรารถนาและไมพึงปรารถนาท่ีอาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  และเพ่ือเตือนวาอนาคตท่ีไมพึงปรารถนา
อาจเกิดข้ึนได รวมท้ังทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ที่เกิดข้ึนเพ่ือที่จะไดเตรียมตัว
หรือกําหนดเปนนโยบายเพ่ือนําไปสูอนาคตท่ีตองการ 

 

ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงอนาคต 

 กฤษดา กรุดทอง (1987: 14-15) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงอนาคตสรุป
ไดดังนี ้

  1.  การวิจัยเชิงอนาคตมุงเพื่อการตัดสินใจกําหนดนโยบายและการวางแผน 

  2.  การวิจัยเชิงอนาคตมุงชี้ถึงทางเลือกที่เปนไปไดหลายวิธีมิใชวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว 

  3.  การวิจัยเชิงอนาคตมุงมองอนาคตท้ังในดานดี (utopia) และในดานเลว (dytstopia) 

  4.  การวิจัยเชิงอนาคตมุงพัฒนา “อนาคตที่ควรจะเปน” (probabilistic future) ขึ้น      
นาตยา ปลันธนานนท (2526: 36-40) ไดกลาวถึงลักษณะที่สําคัญของการวิจัยเชิงอนาคตไวดังนี ้

 1.  เวลาการกลาวถึงระยะเวลาในอนาคตศาสตรมักกลาวเปนชวงเวลาจาก 5-50 ป หรือ
บางทีก็มากกวาน้ี หรือบางทีก็กลาวเปนระยะเวลาเชน “จากน้ีไปอีก 20-30 ปขางหนา” ในการมอง
ภาพอนาคตน้ัน มิใชดูจากความแตกตางของเวลาแตเปนเร่ืองของการเนนถึงสภาพเง่ือนไขและ
สภาพการณที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งมีผลตอความเปนไปไดของอนาคตของสิ่งท่ีเรากําลังศึกษาและ
ทางเลือกของการตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตส่ิงนั้นก็ขึ้นอยูกับการตัดสินใจในปจจุบันดวย 

 2.  ปญหาท่ีนักวิจัยอนาคตใหความสนใจมีอยูอยางนอย  3 ลักษณะ คือ ประการแรก
มิใชเปนปญหาท่ีมีอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานใดหรือการตัดสินใจของใคร  โดยเฉพาะ
ประการที่สองมักจะนําแนวทางตาง ๆ จากหลายสาขาวิชามาใชในการแกปญหา โดยใหสัมพันธกับ
ปญหาที่แทจริงที่เปนอยู  และประการสุดทายปญหาอาจกอตัวขึ้นเพ่ือการวิเคราะหเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง
แตการแกปญหาที่แนนอนยังไมสามารถคาดหวังได 
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 3.  ความไมแนใจและความไมตอเนื่องความไมแนใจเปนเร่ืองธรรมดาในกิจกรรม    
ตาง ๆ ในชีวิตประจําวันของคนเรา  โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีลักษณะการอาศัยประสบการณเปน
องคประกอบปรากฏการณนั้น มีลักษณะของความตอเนื่องท่ีเคยเปนและดําเนินอยูตอไปกรณีเชนน้ี
ความไมแนใจในการศึกษาอนาคตของสิ่งน้ันก็อาจมีมากแตในสภาพความเปนจริง   ในสังคม
ปรากฏการณหลายอยางมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอยางไมตอเนื่องและไมคงท่ี   เนื่องจากมี   
ตัวแปรอ่ืน ๆ เขามาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้น  บางคร้ังก็เหลือวิสัยที่จะทราบหรือควบคุม   
ตัวแปรเหลานั้นไวลวงหนาไดในลักษณะเชนน้ีความไมแนใจจะมีมาก ดังน้ัน สิ่งท่ีเรากําลังเผชิญอยู
ก็คือ ปญหาหรือปรากฏการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางไมตอเนื่อง  และมีตัวแปรอ่ืน ๆ เขามา
เกี่ยวของกับปญหาน้ัน ซึ่งนักวิจัยอนาคตใหความสําคัญวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษา
อนาคต 

 4.  ความพอเพียงเนื่องจากอนาคตเปนเร่ืองของความไมแนใจ  เพราะขอจํากัดในเร่ือง
ความรูเกี่ยวกับอนาคตของสิ่งน้ัน และเพราะวาอนาคตโดยตัวของมันเองเปนผลของการตัดสินใจ    
ที่ยังมาไมถึง ผลที่ไดจากวิธีการวิจัยอนาคตจึงมีลักษณะท่ีไมรูจักพอ ไมยุติที่ผลอยางใดอยางหน่ึง    
แตมักจะมีทางเลือกหลายอยาง การวิจัยเชิงอนาคตไมไดมีเปาหมายเบื้องตนอยูที่การพยากรณวา
อะไรเกิดข้ึน  แตเปนการจัดเตรียมภาพรวมท่ีเกี่ยวของกับปญหาน้ันไวลวงหนามากกวา  ดังน้ัน       
การวิจัยเชิงอนาคตจึงมักเก่ียวของกับการแสวงหาทางเลือกแหงอนาคต 

 5.  ทฤษฎีโดยทั่วไปแลวการวิจัยเชิงอนาคตไมไดผูกพันอยูกับทฤษฎีที่อธิบายความ
เปนเหตุเปนผลของเหตุการณตาง ๆ ได   แตก็มิไดหมายความวาการวิจัยเชิงอนาคตจะใชวิธีการ
พยากรณโดยอาศัยสัญชาตญาณ  แตในการต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะความสัมพันธ                
ของเหตุการณตาง  ๆ  และการจัดลําดับเหตุการณตาง  ๆ   นักวิจัยอนาคตจะมีอิสระมากกวา               
นักสังคมศาสตรที่มักจะใชและสรางทฤษฎี ตลอดจนขอสมมติในเชิงทฤษฎีตาง ๆ อาจกลาวไดวา
การวิจัยเชิงอนาคตมีผลตอการพัฒนาทฤษฎีตาง ๆ 

 6.  เทคนิคการวิเคราะหบางคร้ังมีผูกลาววา  การวิจัยเชิงอนาคตมีลักษณะของการ
พยากรณแบบการใชจินตนาการ  โดยยกตัวอยางเทคนิคการพยากรณแบบสรางอนาคตภาพ 

(scenario) การคาดการณอนาคต (delphi) ซึ่งตรงขามกับวิธีการท่ีมีลักษณะเปนวิธีการทาง
วิทยาศาสตร แตความจริงแลวในการศึกษาเร่ืองเดียวกัน การใชเทคนิคเหลาน้ีไมจําเปนตองแยกออก
จากวิชาการทางวิทยาศาสตรสามารถนํามาใชรวมกันได นอกจากน้ันวิธีการอ่ืน ๆ เชน การวิเคราะห
ระบบ (system analysis) และการวิเคราะหนโยบาย (policy analysis) ก็มีผูนํามาใชกับการวิจัยเชิง
อนาคตจึงมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวางวิธีการทางวิทยาศาสตรและวิธีการเชิงพรรณนา 
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 7.  การนําผลท่ีไดไปใชผลที่ไดจากการวิจัยเชิงอนาคตไดนําไปใชในกิจกรรมตาง ๆ
เชน ใชเปนขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนใหขอมูลแกหนวยงานท่ีตองการขอมูล
เฉพาะเร่ือง 

 8.  ความสัมพันธกับวิธีการวางแผนการวิจัยเชิงอนาคตมีสวนรวมในการวางแผนและ
วิธีการตัดสินใจอยูมาก  อาจกลาวไดวาการวางแผนเปนวิธีการอยางหน่ึงท่ีรวมถึงการเตรียม           
การตัดสินใจอยางเปนระบบ การจัดเตรียมสภาพแวดลอมท่ีจะสะทอนใหเห็นถึงเปาหมาย และ
คุณคาอยางใดอยางหน่ึงปรากฏอยู ดังน้ัน การวางแผนจึงตองอาศัยขอมูลเกี่ยวกับการวางแผนและ
การพัฒนาสภาพแวดลอมของสิ่งหน่ึงสิ่งใดในอนาคตดวย 

 9.  คานิยมและเปาหมายบางคนกลาววา เร่ืองของคานิยมควรแยกออกจากการวิจัยเชิง
อนาคต โดยใหความเห็นวาการวิจัยเชิงอนาคตมีอิทธิพลตอการวางแผนและการตัดสินใจโดยไม
ตรงก็โดยออม อยางไรก็ตามอนาคตของสิ่งท่ีมีพื้นฐานของคานิยมและเปาหมายตางกันยอมมีผล   
ตอการกําหนดการวางแผนและความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงคานิยมและเปาหมายไวลวงหนา
กลาวสรุปไดวาทั้งคานิยมและเปาหมายลวนมีผลตอการทําใหสิ่งท่ีศึกษาเก่ียวกับอนาคตมีผลตาง ๆ
กันไปดวย 

 สรุปไดวาการวิจัยเชิงอนาคตมีลักษณะท่ีสําคัญคือ  มีการระบุถึงชวงระยะเวลาใน
การศึกษาอนาคต ลักษณะของปญหาท่ีสนใจจะศึกษาไมใชปญหาท่ีมีอยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงานใดหรือการตัดสินใจของใคร โดยเฉพาะในการแกไขปญหามักจะนําแนวทางจากหลาย
สาขาวิชามาใชในการแกไข แตการแกปญหาท่ีแนนอนไมสามารถคาดหวังได เพราะปรากฏการณ
หลายอยางมีลักษณะของการเปล่ียนแปลงอยางไมตอเนื่องและไมคงท่ี    เนื่องจากมีตัวแปรอ่ืน ๆ     
เขามาเก่ียวของกับการเปลี่ยนแปลงนั้น ผลที่ไดจากวิธีการวิจัยเชิงอนาคตจึงมีลักษณะที่ไมยุติที่ผล
อยางใดอยางหน่ึง แตมักจะมีทางเลือกหลายอยางการวิจัยอนาคตมีลักษณะของการพยากรณแบบ
การใชจินตนาการ เทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตจึงมีลักษณะของการผสมผสานกันระหวางวิธีการทาง
วิทยาศาสตรและวิธีการเชิงพรรณนา ผลที่ไดจากการวิจัยเชิงอนาคต นอกจากจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาทฤษฎีตาง ๆ แลว ยังเปนขอมูลในการวางแผนและการตัดสินใจ ตลอดจนใหขอมูลแก
หนวยงานท่ีตองการขอมูลเฉพาะเร่ือง อยางไรก็ตาม คานิยมเปาหมายและปทัสถานลวนมีผลตอ   
การทําใหสิ่งท่ีศึกษาเก่ียวกับอนาคตมีผลตาง ๆ กันไป 
 

หนาท่ีของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาอนาคต 

 ในการศึกษาอนาคตเราใชเคร่ืองมือเพื่อทําหนาที่ตอไปน้ี (การเร็ต, 2540: 122) 

 1. หาความเห็นของผูเชี่ยวชาญ (soliciting expert opinion) เพื่อใหไดแนวคิด หรือการ
ตัดสินใจจากคนนอกกลุมแกนกลาง 
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  2. สรางแนวคิด (generating ideas) จินตนาการมีความหลากหลาย 

  3. หาขอสรุป (developing consensus) หรือความเห็นรวมของกลุม 

  4. วิเคราะห (analyzing) อธิบายโครงสรางหนาที่และความสัมพันธในระบบ 

  5. ตรวจสอบ (scanning) คนหาแนวโนมและการพัฒนาใหม ๆ ที่มีผลกระทบตอ
อนาคตของระบบ 

  6. ฉายภาพขางหนา (projection) คาดการณจากปจจุบันไปสูอนาคต 

 7. ตัดสินใจ (making judgment) และใหนําผลท่ีตามเพ่ิมศักยภาพ (empowering) ให
กําลังใจชวยประชาชนวาดภาพของเขา 

 

วิธีการวิจัยอนาคต  
 วิธีการวิจัยอนาคตน้ันมีหลายวิธี ไดแก 

 1. การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญเชิงลึก 

  โจเซฟ (Joseph, 1994: 4-5) ไดกลาววาในการสัมภาษณเชิงลึกนั้นเปนการสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ ผูชํานาญหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของในการคัดเลือกผูใหสัมภาษณเชิงลึกนั้น  หนวยงานที่
รับผิดชอบหรือผูที่รับผิดชอบตองทําการวิเคราะหกอนวาผูที่มีสวนเกี่ ยวของ (stakeholders) ใน
สาขาวิชาท่ีเราตองการจะศึกษาน้ันเปนใคร ซึ่งจํานวนผูที่มีสวนเก่ียวของอาจมีตั้งแต 10-100 คน
หรือเปนรอย ๆ คนก็ได กอนท่ีจะทําการสัมภาษณผูสัมภาษณตองทําจดหมายติดตอลวงหนาเพ่ือให
ผูที่มีสวนเกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจเก่ียวกับสิ่งที่ผูสัมภาษณกําลังทํา และเหตุผลที่ใหผูที่มีสวน
เกี่ยวของเปนผูใหสัมภาษณ การสัมภาษณเชิงลึกเปนการสัมภาษณแบบปลายเปดสามารถสัมภาษณ
ไดหลายคน คือ 5, 10, 50 และ 100 คน หรือมากกวาน้ัน  ขั้นตอนท่ีสําคัญคือการนิยามหรือกําหนด
สิ่งท่ีตองการจะไดจากผูใหสัมภาษณ ดังน้ัน ผูใหสัมภาษณควรจะมีการเตรียมประเด็นท่ีสอดคลอง
กับเปาหมายท่ีตองการมีการกําหนดกรอบสัมภาษณกําหนดคําถาม  โดยควรจะมีการทดลอง
สัมภาษณกอนกับคน 2-3 คน เพื่อที่จะไดทดสอบความชัดเจนของขอคําถามคําตอบท่ีไดรับตรงกับ
ความตองการของผูใหสัมภาษณหรือไมแลว จึงนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกอนนําไปใชจริง
และผูสัมภาษณควรตองมีเวลาใหผูใหสัมภาษณไดอธิบายความคิดหรือเสนอแนะสิ่งใหม  ๆ  ซึ่ง
ขอเสนอแนะจะนํามาเปนประโยชนในการสัมภาษณคนตอไปในอนาคต  ซึ่งเวลาที่ใชสัมภาษณ
อาจจะใชเวลา 20-60 นาที ซึ่งผูสัมภาษณจะยุติการสัมภาษณก็ตอเมื่อขอมูลของผูใหสัมภาษณไมมี
การเปลี่ยนแปลงแลวและนาเช่ือถือประการสุดทายผูสัมภาษณตองมีวิธีการท่ีจะบูรณาการและ
ตีความในสิ่งที่ผูใหสัมภาษณพูด 
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 2. เทคนิคการวิจัยแบบ EFR (Ethnographic Futures Research) 

  จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532: 261-263) กลาววาเทคนิคการวิจัยแบบ EFR เปนเทคนิค
การวิจัยอนาคตท่ี ศาสตราจารย ดร.โรเบิรต บี เท็กซเตอร (Robert B. Textor) แหงมหาวิทยาลัย
สแตนฟอรดสหรัฐอเมริกา เปนผูพัฒนาขึ้น เทคนิคการวิจัยแบบ EFR เปนเทคนิคที่พัฒนามาจาก
ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยวิทยาที่เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณา (ethnographicresearch หรือ 

ethnography) และเท็กซเตอร (สิปปนนท เกตุทัต, 2534) ไดกลาววาการวิจัยแบบ EFR นั้นมุงท่ีจะ
จําแนก บรรยาย วิเคราะห ตีความและวินิจฉัยภาพลักษณ และความปรารถนาอยากใหเปนจริงตาม
ความตองการของบุคคลในลักษณะที่สอดคลองกับภาพรวมของชาติพันธุวรรณา โดยการสัมภาษณซึ่ง
หลักการสัมภาษณแบบ EFR เปนไปตามหลักวิชาชาติพันธุวรรณา คือ การพยายามลดอคติขางตน
ดวยการใหสัมภาษณเปนไปอยางหลวม  ๆ และใหผูใหสัมภาษณมีสวนท่ีจะเปลี่ยนแปลง   เคา
โครงการสัมภาษณโดยอาจจะเพ่ิมหัวขอบางอยางเขามา หรือตัดหัวขอบางหัวขอที่ตั้งไวเดิมออกไป
ไดผูสัมภาษณตองใหคําถามที่ตั้งข้ึนน้ันครอบคลุมเน้ือหาที่กวางพอ   โดยเปดโอกาสให “ผูให
สัมภาษณมีบทบาท” ในการสัมภาษณ ผูสัมภาษณตองเปนผูฟงท่ีเขาใจความคิด ความรูสึกของผูให
สัมภาษณคอยกระตุนทางออมและจดบันทึกคําใหสัมภาษณอยางพินิจพิเคราะห ขณะเดียวกัน    ผู
สัมภาษณตองใหความสนใจใหกําลังใจถามคําถามตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อความชัดเจน
ครอบคลุมไดบริบทตอเน่ืองและสอดคลอง และท่ีสําคัญที่สุด คือ  ผูสัมภาษณตองระมัดระวังใน 
การถามคําถามโดยหลีกเลี่ยงคําถามท่ีมีลักษณะถามนําหรือหวานลอมท้ังในเร่ืองของเนื้อหาและ
รูปแบบ และในการสัมภาษณโดยใชเทคนิค EFR นั้น (พันธุสูรย ลดาวัลย, 2524) ไดกลาวถึงวิธีการ
ของการใชเทคนิค EFR ซึ่งสรุปไดดังนี้ 

  2.1 เปาหมายการสัมภาษณ 
   เปาหมายของการสัมภาษณตามแนว EFR คือ การใหผูถูกสัมภาษณสรางภาพ

ในอนาคตซ่ึงจะสนับสนุนขอสรุปจากแนวการมองที่บุคคลเหลาน้ีมีรวมกันเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่
นาจะเปนไปไดในอนาคต หรือกลาวอีกนัยหน่ึงเปนการสรางหรือยกระดับจิตสํานึกของผูให
สัมภาษณเกี่ยวกับสังคมในอนาคตของเขา 

  2.2  หลักและแนวทางในการสัมภาษณ 
   หลักของการสัมภาษณตามแนว EFR มีอยู 7 ประการ ดังนี ้
   2.2.1 การพยายามสรางความสัมพันธที่ดีและความไววางใจระหวางผูสัมภาษณ

กับผูใหสัมภาษณ หนาที่ของผูสัมภาษณ คือ การทําใหผูสัมภาษณวางใจไดวาขอมูลหรือคําตอบของ
เขาท่ีใหไปนั้นจะมีการนําไปใชในทางวิชาการเพียงอยางเดียวและการใหสัมภาษณนั้นจะไมเปน
อันตรายตอผูใหสัมภาษณ 
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   2.2.2 การกระตุนใหผูใหสัมภาษณเปนอิสระจากสภาพท่ีถูกปดก้ันหรือจํากัด
จากการพิจารณาตัดสินเร่ืองใด ๆ โดยการมองเฉพาะในชวงระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจทําใหขาดความ
รอบคอบรัดกุมและการตระหนักถึงความสําคัญของปญหาน้ัน  ๆ ซึ่งโดยแทจริงแลวจําเปนจะตอง
พิจารณาหรือคาดการณลวงหนาใหไกลมากกวาเดิม นอกจากนี้แลวหนาท่ีของผูสัมภาษณตามแนว
EFR คือ พยายามกระตุนใหผูสัมภาษณตระหนักถึงปญหาน้ี และมุงมองหรือพิจารณาวางแผนเร่ือง
ตาง ๆ ในระยะที่ยาวมากย่ิงข้ึน 

   2.2.3 ผูสัมภาษณตามแนวน้ีควรพยายามใหผูใหสัมภาษณไดแสดงความเห็น
ออกมาอยางเสรีโดยไมมีความกลัวหรือความลําบากใจใด ๆ ผูสัมภาษณจะตองพยายามชักจูงใหผูให
สัมภาษณสรางภาพอนาคต โดยย้ําในสิ่งที่ตัวผูใหสัมภาษณเห็นวามีความสําคัญ 

   2.2.4 การไมทําใหผูใหสัมภาษณสรางมโนภาพในทางเพอฝน แตตองพยายาม
พูดหรือพยากรณภาพอนาคตในแงที่นาจะเปนจริงหรือเปนไปได 

   2.2.5 ผูสัมภาษณจะตองมีศิลปะในการซักถามที่ทําใหผูใหสัมภาษณพิจารณา
กลั่นกรองนําเอาการเรียนรู การรับรู การสั่งสมทางวัฒนธรรม และการสัมผัสกับปรากฏการณที่ตัว
เขาประสบอยูออกมาเปนฐานในการวิเคราะหและสรางภาพในอนาคตใหเปนระบบในขอบเขตของ
ความเปนไปไดแตการซักถามตามลักษณะนี้จะตองทําใหเหมาะสมเพ่ือหลีกเลี่ยงการถามนํา  

   2.2.6 ผูสัมภาษณจะตองมีการสรางปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน    ระหวาง              
ผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณอันเปนขอหน่ึงท่ีชี้ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการสัมภาษณตาม
แบบนี้กับการสัมภาษณแบบอ่ืน ๆ และจะเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณไดตรวจสอบแกไขคําให
สัมภาษณของตนไดตลอดเวลาไมวาจะเปนในระหวางการบันทึกการสัมภาษณโดยเคร่ืองอัดเสียง
หรือโดยการสงบันทึกการสัมภาษณ (protocol) ไปใหตรวจแกไขภายหลังการสัมภาษณแลว 

   2.2.7 การสรางบรรยากาศที่เหมาะสมใหเกิดข้ึนกับการสัมภาษณตามแบบนี้
บรรยากาศหรือพฤติกรรมเชนน้ีจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อผูสัมภาษณทําใหผูใหสัมภาษณตระหนักวาตัว
ผูใหสัมภาษณเองนั้นเปนผูรับผิดชอบในการสัมภาษณความรับผิดชอบนี้จะเกิดข้ึนไดจากการติดตอ
ปฏิสัมพันธกันระหวางบุคคลทั้งสองซึ่งถาหากเปนไปดวยดีแลวก็จะทําใหไดรับความรวมมืออยาง
จริงจังอันจะสงผลใหการสัมภาษณนั้นมีคุณคามากย่ิงข้ึน 

  จุมพล พูลภัทรชีวิน (2532: 263) กลาวถึงการสัมภาษณแบบ EFR วาประกอบไปดวย
อนาคตภาพท่ีเปนทางเลือก (alternative) 3 ภาพ  และเรียงลําดับกันไป คือ อนาคตทางดี(optimistic- 

realistic scenario)  อนาคตทางราย (pessimistic-realistic scenario)  และอนาคตภาพท่ีนาจะเปนไป
ไดมากท่ีสุด (most-probable scenario) อนาคตท้ัง 3 ภาพน้ีจะประกอบไปดวยแนวโนมในอนาคตที่
ผูใหสัมภาษณคาดวามีโอกาสเกิดขึ้นจริง (possible, probable) มิใชแนวโนมในอุดมคติที่ไมมีโอกาส
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เกิดข้ึน  ดวยเหตุนี้จึงมีการใชคําวา realistic กํากับไวทั้งในอนาคตภาพดีและอนาคตทางราย 

(optimistic-realistic scenario, pessimistic-realistic scenario) เมื่อสัมภาษณครบทั้ง 3 ภาพ  ตาม
ขั้นตอนเสร็จแลว ผูสัมภาษณอาจจะสรุปการสัมภาษณใหผูใหสัมภาษณฟงท้ังหมดอีกคร้ัง และ
ขอใหผูใหสัมภาษณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแกไขและ/หรือเพิ่มเติมคําสัมภาษณอีก หรืออาจจะนําผล
การสัมภาษณที่จดบันทึกไวหรืออัดเทปไวกลับไปเรียบเรียงใหมแลวสงผลการสัมภาษณที่เรียบเรียง
แลว (protocol) ไปใหผูใหสัมภาษณอานและตรวจแกไขเปนการสวนตัวก็ได  หลังจากน้ันจึงนําผล
การสัมภาษณอานและตรวจแกไขเปนการสวนตัวก็ได หลังจากน้ันจึงนําผลการสัมภาษณมาทําการ
วิเคราะหเพื่อจะหาฉันทามติ (consensus) ระหวางกลุมผูใหสัมภาษณแลวนําแนวโนมท่ีมีฉันทามติ
มาเขียนเปนอนาคตภาพซึ่งเปนผลการวิจัยโดยข้ันตอนใหญ ๆ ของการวิจัยแบบ EFR ประกอบดวย
กําหนดกลุมตัวอยางสัมภาษณวิเคราะห/ สังเคราะหหาฉนัทามติเขียนอนาคตภาพ (scenario write-up) 

 3. กงลออนาคต (future wheel) 

  กงลออนาคต (future wheel) นี้เปนเทคนิคหรือวิธีการหน่ึงท่ีใชศึกษาเกี่ยวกับ
อนาคต ซึ่ง เกลนน (Glenn, 1994: 1-13) ไดกลาวถึงกงลออนาคตไวดังน้ี 

  3.1 ความหมายของกงลออนาคต 

   กงลออนาคต คือ วิธีการหน่ึงท่ีใชในการรวบรวมหรือจัดหมวดหมูความคิด
หรือปญหาเก่ียวกับอนาคต หรืออาจกลาวไดวากงลออนาคตเปนวิธีที่ใชในการระดมสมองที่มี
โครงสราง อาจใชกงลอมาชวยคิดและรวบรวมความคิดเก่ียวกับเหตุการณหรือแนวโนมในอนาคต  
วิธีการน้ีเปนเทคนิคที่ราคาถูกที่สุดที่จะใช และก็มีความยืดหยุนสําหรับการใชในสถานการณตาง ๆ
หลังจากที่วิเคราะหแนวโนมหรือเหตุการณที่เปนไปได  นักอนาคตจะถามผูเขารวมระดมสมองวา 

“ถาเหตุการณนี้เกิดข้ึนหลังจากน้ันจะมีเหตุการณอะไรเกิดข้ึน” หรืออาจจะถามวา “อะไรคือสิ่งท่ี
จําเปนที่เกิดขึ้นกับเหตุการณหรือแนวโนม” หรือ “อะไรคือผลกระทบหรือผลสืบเนื่อง?” ผลกระทบ
เหลานี้จะนํามาเขียนเปนจุดศูนยกลางของกงลออนาคตซึ่งวิธีการทํากงลอจะกลาวตอไป 

  3.2 จุดมุงหมายของการใชกงลออนาคต 

   3.2.1 ศึกษาผลกระทบท่ีเปนไปไดของแนวโนมปจจุบันหรือเหตุการณใน
อนาคต 

   3.2.2 รวบรวมเก่ียวกับเหตุการณหรือแนวโนมในอนาคต 

   3.2.3 สรางการทํานายภายในภาพ 

   3.2.4 แสดงความสัมพันธที่ซับซอน 

   3.2.5 ใชรวมกับวิธีการวิจัยอนาคตแบบอื่นๆ 

   3.2.6 พัฒนาความคิดที่หลากหลาย 
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   3.2.7 เห็นภาพความคิดของอนาคต 

   3.2.8 เปนเคร่ืองมือในการระดมสมอง 

  3.3 วิธีการทํากงลออนาคต 

   ในการทํากงลออนาคตอันดับแรก ก็คือ ทางกลุมตองตัดสินใจเพ่ือระดมสมอง
เกี่ยวกับแนวโนมความคิดเหตุการณในอนาคตหรือคานิยมท่ีจะเกิดข้ึน  แลวจึงนําประเด็นหรือ
แนวโนมท่ีตองการศึกษาเขียนในจุดศูนยกลางของกงลอหรือของกระดาษ    ซึ่งเปนแผนกระดาษ
ขนาดใหญ กระดานดําหรือบนเคร่ืองฉายแผนใส  จากน้ันผูนําการระดมสมองวาดวงรีลอมรอบ
ขอความหรือแนวโนมน้ัน ๆ และสอบถามสมาชิกในกลุมวาอะไรคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับเหตุการณ
ดังกลาว ซึ่งผลกระทบหรือผลสืบเนื่องถูกเสนอโดยกลุมและผูนําการระดมสมองก็จะเขียนซี่ลอหรือ
ลากเสนตรงจากจุดก่ึงกลางของวงรีและเขียนผลกระทบเหลาน้ีที่ปลายของซี่ลอแตละอัน  หลังจากน้ัน
ผูนําการระดมสมองวาดวงรีลอมรอบขอความหรือแนวโนมน้ัน  ๆ และสอบถามสมาชิกในกลุมวา
อะไรคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเหตุการณดังกลาว ซึ่งผลกระทบหรือผลสืบเนื่อง ถูกเสนอโดยกลุมและผูนํา
การระดมสมองก็จะเขียนซี่ลอหรือลากเสนตรงจากจุดก่ึงกลางของวงรีและเขียนผลกระทบเหลาน้ี   
ที่ปลายของซ่ีลอแตละอัน 

   หลังจากน้ันก็วาดรูปกลมรีลอมรอบผลกระทบอันดับแรกตอมาผูนําก็ถาม
สมาชิกในกลุมเพ่ือไมใหลืมขอความอันแรกในใจกลางของกงลอ  และในขณะเดียวกันสมาชิกใน
กลุมก็เสนอผลกระทบอันดับสองตอมาผูนําก็จะวาดซี่ลอรถ  2-3 ซี่ ออกจากแตละรูปกลมรีของ
ผลกระทบอันดับแรกเพื่อที่วาดวงแหวนท่ีสองและเขียนชื่อของผลกระทบอันดับที่ 2 ที่ปลายซี่ลอรถ
แตละอันและวาดวงกลมรีลอมรอบในคร้ังแรกกระบวนการจะเปนไปอยางชา  ๆ คือ ผูเขารวมจะ
คอยคิดผลสืบเนื่องท่ี 2, 3 และ 4 ตามลําดับ โดยไมมีการประเมินหรือประเมินเล็กนอย หลังจากน้ัน
ทางกลุมก็กลับมาพิจารณาความคิดท่ีไดเสนอไวในกงลอ   ซึ่งสามารถท่ีจะทําการประเมินและ
ปรับปรุงกงลอใหถูกตองได ขั้นตอนนี้จะคลายกับการทําแตละสวนใหชัดเจนข้ึนของกระบวนการ
ระดมสมอง แตก็มีอีกวิธีหน่ึงผลกระทบของเหตุการณหรือแนวโนมสามารถท่ีจะดําเนินการไป
อยางชา ๆ และปรึกษาหารือไตรตรองโดยการจัดลําดับของเหตุการณเขาไปในกงลอ  ซึ่งวิธีการนี้
ทางกลุมตองมีการอภิปรายความเปนไปไดของผลกระทบแตละอัน   ถาผลกระทบใดไดรับการ
พิจารณาวาเปนไปไดจากความเห็นของทุกคนในกลุมก็สามารถนํามาเขียนได   เพราะวาจะเปนการ
ประกันไดวาผลกระทบนั้นไดมาจากเหตุและผล   และกระบวนการในการทํากงลอจะนําไปสูผล
สืบเนื่องท่ีไมไดคาดหวังดังน้ันทางกลุมตองหาวิธีปองกันไมใหเกิดเพราะจะทําใหผลสรุปใน
ตอนทายมีคุณคานอยลง 
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  3.4 ขอดีของกงลออนาคต 

  3.4.1 กงลออนาคตเปนวิธีการท่ีงายและสะดวกท่ีจะใช  คือ ไมจําเปนตองใช
อุปกรณอะไรมากมาย และสามารถนําความคิดเห็นจากกลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็วและสะดวก  
ซึ่งสามารถนํามาใชไดทุก ๆ จุดในกระบวนการทําวิจัยเชิงอนาคต  เพื่อที่เขาใจเหตุการณหรือแนวโนม 

  3.4.2 สามารถนําไปใชไดตามสถานการณที่แตกตางกันไป และเปนวิธีการท่ี
งายในการตรวจสอบความคิดของกลุมเกี่ยวกับอนาคต 

  3.4.3 กงลออนาคตสามารถท่ีจะนํามาใชเพื่อวิเคราะหผลดีผลเสียได 
  3.5 ขอจํากัดของกงลออนาคต 

  กงลออนาคตไมไดเปนวิธีการที่ดีไปกวาวิธีอ่ืน ๆ ที่ใชรวบรวมขอมูลวิธีอ่ืนน้ัน
สามารถทําไดแครวบรวมความคิดของกลุมหรือบุคลากรเพ่ือทําความเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
สิ่งท่ีเกิดข้ึน ถาบุคคลท่ีมีสวนรวมไมไดใชหลักวิธีอะไรในการทํากงลอก็จะทําใหงานน้ัน  ยุงเหยิง
และกงลอที่ทําขึ้นมาก็จะไมชัดเจน 

 4. การวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (cross impact matrix) 

  จากการศึกษา hand book for conducting future studies in education (1984: 20) ได
กลาวถึงการวิเคราะหผลกระทบภาคตัดขวาง (cross impact matrix) วาเปนเทคนิควิธีการท่ีนํามาใช
เพ่ือวิเคราะหปฏิสัมพันธระหวางเหตุการณ  และเปนวิธีการท่ีใชประเมินความเปนไปไดของ
เหตุการณที่อาจเกิดข้ึนไดรวมทั้งผลกระทบตาง ๆ ที่เกิดข้ึน อาจสงผลตอเหตุการณอ่ืน ๆ วิธีการนี้
คือ ใหสรางเมตริกซของเหตุการณแนวโนมและผลของแนวโนม  เปนตน โดยสรางท้ังแนวนอน
และแนวตั้ง หลังจากน้ันก็ทําการวิเคราะหโดยที่ทําเคร่ืองหมายลงในเมตริกซวาความเปนไปได     
แคไหนถามีแนวโนมเกิดขึ้นมาก ๆ ใสเคร่ืองหมาย (++) ถามีแนวโนมเกิดขึ้นมากใสเคร่ืองหมาย (+) 

ถาเกิดข้ึนนอยใส (-) หรือแทบจะไมเกิดใสเคร่ืองหมาย (--) หรือใส 0 ถาไมรูวาเกิดหรือไมเกิดวิธีนี้
ก็มีขอดี  คือ เปนวิธีแสดงใหเห็นถึงเหตุการณที่ เกิดข้ึนไดอยางชัดเจนและแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธระหวางเหตุการณตาง ๆ นอกจากน้ีแลววิธีการนี้ยังสามารถนําไปใชรวมกับวิธีการ
ทํานายอนาคตแบบอ่ืน ๆ  แตวิธีการนี้ก็มีขอจํากัด คือ การกําหนดทิศทางของความสัมพันธใน
เมตริกซเปนกระบวนการเฉพาะบุคคล และถาหากมีเหตุการณใหมาพิจารณาเยอะมากอาจจะทําให
เบื่อหนายที่ตองทําใหรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวิจัยอนาคต 

 5. อนาคตภาพ (scenario technique) 

  อนาคตภาพเปนเทคนิคหนึ่งท่ีถูกนํามาใชอยางกวางขวางในกระบวนการมอง
อนาคต (foresight) เพราะเปนเทคนิคการสรางเร่ืองอนาคตท่ีมีโครงเร่ืองชัดเจนผานกระบวนการท่ี
เปนระบบมีการแลกเปลี่ยนความคิด การใชความรูประสบการณจินตนาการและความคิดสรางสรรค
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รวมกันของผูที่เกี่ยวของ การสรางอนาคตภาพทําใหไดเร่ืองราวชุดหน่ึงเปนขอมูล สําหรับการ
วางแผนกลยุทธเพื่อรับมือกับสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึนตามภาพอนาคต   ซึ่งจะชวยลดอัตราเสี่ยง
และเพิ่มโอกาสความสําเร็จใหกับหนวยงาน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 1) 

อนาคตภาพเปนเคร่ืองมือที่มีประโยชนอีกวิธีการหน่ึง  สําหรับการคาดการณเกี่ยวกับอนาคตภาพ
หรือภาพที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคตเปนการต้ังสมมติฐานของเหตุการณที่เกิดข้ึนตอเนื่องกัน  
ตามท่ีไดคาดไวอยางมีเหตุผลวาจะเกิดข้ึนในอนาคต (Harlroyd, 1978: 31-43)  อนาคตภาพทําให
ภาพที่คาดไวมีโอกาสเกิดข้ึนจริง  หรือเชื่อมโยงกับความเปนจริงสําหรับผูที่มีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัฒนาตามที่คาดหวังไวในอนาคตหรือในทศวรรษหนา  อาจทําใหงานท่ีรับผิดชอบอยู
เพิ่มคุณคามากยิ่งข้ึน โดยม่ันใจวางานน้ันตองทําใหสมบูรณ นั่นก็คือ ทําใหเปนจริงเหมือนกับภาพ
อนาคตที่ไดคาดไวอนาคตภาพที่สรางข้ึนอยางดีและเปนจริงจะใหโอกาสท่ีดีแกผูที่เกี่ยวของกับ  
การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอมศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ไดใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การวางแผนการกําหนดแนวนโยบาย  และการตัดสินใจเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดลอม
ศึกษาในอนาคตตอไปจอหนสตัน   (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545: 68-75,    
อางถึงใน Johnston, 2002: 45) ไดกลาวถึงความหมายและการตรวจสอบอนาคตภาพไวดังนี้ 
  5.1 ความหมายของอนาคตภาพ 

 อนาคตภาพ คือ ภาพในอนาคตหลายแบบที่เปนไปไดและนาจะเปนภาพท่ี
ชัดเจน และมีเหตุผล  อนาคตภาพไมใชการทํานายหรือการพยากรณอนาคต และไมใชนิยาย
วิทยาศาสตร อนาคตภาพเปนเร่ืองราวเก่ียวกับอนาคตมีโครงเร่ืองหลายโครงซอนกันอยู  เพื่อใช
เดินเร่ืองโครงเร่ืองของอนาคตภาพมาจากปจจัยความไมแนนอนในอนาคต  อนาคตภาพที่ดีนั้นมี
โครงเร่ืองตาง ๆ ที่ประสานกันอยางเหมาะเจาะไมขัดแยงกัน 

 5.2 วิธีการตรวจสอบอนาคตภาพ 

  5.2.1 เปนภาพที่เปนจริงไดในสายตาผูเชี่ยวชาญและหรือผูมีอํานาจตัดสินใจ
สวนใหญ 

  5.2.2 เปนภาพที่สอดคลองกันในตัวเอง 

  5.2.3 เปนภาพเก่ียวกับหัวขอหรือประเด็นที่อยูในความสนใจ 

  5.2.4 เปนภาพที่รับรูไดจากสัญญาณในปจจุบัน  ซึ่งอาจจะเปนสัญญาณออน ๆ
บงบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น 

  5.2.5 เปนภาพที่ทาทายมีองคประกอบของทิศทางท่ีแปลกใหมที่จําเปนจะตอง
อยูในวิสัยทัศนขององคกร 

  5.2.6 เปนภาพที่สอดคลองกับจินตนาการของผูเขารวมจําลองภาพ 
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  5.2.7 เปนภาพที่ไมจําเปนตองเปนของใหมในทุกแงมุม 

 5.3 การสรางอนาคตภาพ (scenario construction) 

   การสรางอนาคตภาพเปนกลวิธีเพื่อหารายละเอียดของอนาคตที่ไดมาจาก
เทคนิคการทํานายอ่ืน ๆ วิธีการแยกองคประกอบของอนาคตหน่ึงองคประกอบหรือมากกวาจาก    
วงลออนาคต โดยใชแนวโนมศูนยกลางเปนตัวกําหนดเพ่ือนํามาพัฒนาอนาคตภาพ  และใช
จินตนาการบนพื้นฐานของรายละเอียดที่ไดจากการเก็บขอมูล  สรางขั้นตอนการเกิดเหตุการณหรือ
คุณลักษณะองคประกอบ ฯลฯ จากปจจุบันไปยังอนาคตท่ีศึกษาอยู โดยในอนาคตภาพแตละชุดน้ัน
จะบรรยายถึงความเชื่อมโยงของแนวโนมเหตุการณตาง  ๆ ที่ไดจากการวิเคราะหผลปฏิสัมพันธใน
ขั้นตอนการวิเคราะหผลกระทบตรงขาม cross-impact analysis scenario การสรางอนาคตภาพใน
ความเขาใจของคนท่ัวไป คือ การทํานายอนาคตแตนั่นไมใชจุดแข็งของ scenario เพราะถึงแมจะ
คาดการณอนาคตไดก็ไมแนวาองคกรท่ีเต็มไปดวยระบบราชการที่ปดก้ันและเชื่องชาจะสามารถ
แสวงหาประโยชนจากอนาคตท่ีกําลังมาเยือนได scenario จึงเปนตัวแทนของศตวรรษที่ 21 ซึ่ง
ตระหนักดีวาโลกน้ีซับซอนผันผวนเกินกวาจะสามารถทํานายช้ีชัดได  ดังน้ัน แทนท่ีจะหมกมุนใน
การวิเคราะห scenario ไดใชประโยชนจากอนาคตที่เปนไปไดหลายทางในการอัดฉีดมุมมองและ
แนวคิดท่ีหลากหลายใหกับองคกรเพื่อใหเกิดการสื่อสารเชิงกลยุทธและสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานผลิตการเงิน การตลาด และกลยุทธในการนําพาองคกรไปสูความสําเร็จทั้งดานนวัตกรรม
และผลกําไร จุดแข็งของ scenario คือ การปลดปลอยจินตนาการท่ีหลากหลายใหไหลซึมซาบเขาไป
ในรางกายและจิตใจของทุกคนในองคกรเพื่อเตรียมพรอมควาโอกาส และรับมือวิกฤตไดอยาง
ทันทวงที ดังน้ัน การทํานายอนาคตท่ีมีคําตอบเดียวแบบในศตวรรษท่ี 20 จึงเปนวิธีคิดท่ีปดก้ัน
ความสําเร็จในการคิดคนนวัตกรรม ยิ่งกวาน้ันยังนําไปสูความเบ่ือหนายและความขัดแยงในการ
ทํางาน เน่ืองจากความเห็นที่แตกตางไมไดรับการใสใจ scenario ยอมไมใชการระดมสมอง หรือการ
ประชุมท่ียาวเหยียดนาเบ่ือ หากแตเปนการกระตุนใหทุกคนไดมีสวนรวมกับองคกรไดปลดปลอย
ศักยภาพที่มีอยูอยางเต็มท่ี scenario ยังเหนือกวาระบบแรงจูงใจดานผลตอบแทน ที่เนนการทํางาน
หนักอยางไรจุดหมาย การสรางนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 โดยใช scenario มีกระบวนการดังนี้ 
   5.3.1 สรางทีมงาน “จินตนาการอนาคต” 

    หนาท่ีของผูบริหาร คือ การกําหนดกลยุทธและคนหาวิสัยทัศนที่สราง
ความแตกตางใหองคกรคนหาและสังเคราะหขอมูล เพื่อแสวงหาโอกาสใหมทามกลางอนาคตที่   
ผันผวน “จินตนาการอนาคต” จึงเปนโครงการนํารองของ scenario โดยผูบริหารจะมาแลกเปลี่ยน
มุมมองที่มีตออนาคตในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งบรรยากาศในการสนทนาจะตองเปนแบบ informal ไร
พิธีรีตองที่ขัดขวางความคิดสรางสรรคเพื่อปลดปลอยความเครียดกังวลในการทํางานประจําวันและ
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ทําใหสมองท้ังซีกซายและซีกขวาไดใชศักยภาพอยางไรขีดจํากัดในชวงเร่ิมตนนั้น ภาพจําลอง
อนาคตในอีก 5 ปขางหนาที่ทุกคนรวมกันสรางข้ึนมาอาจมีไดถึง 100 แบบ แตยอมไมใชเร่ืองท่ีควร
กังวลมากนัก สิ่งสําคัญ คือ การทลายกรอบคิดท่ีจํากัดคับแคบของทุกคน เพื่อเปนจุดเร่ิมตนไปสู
นวัตกรรมสรางสรรคเมื่อเวลาผานไป ภาพจําลองอนาคตท้ัง 100 แบบ ยอมถูกทดสอบจากสภาพ
ความจริงและขอมูลที่ไหลเวียนในกลุมจนตกผลึกเหลือเพียงไมเกิน 5 scenario ที่เหมาะสมในการ
วางแผนกลยุทธ 
   5.3.2 จากจินตนาการสูความเปนจริง 

    การนําผูบริหารทุกคนในองคกรมาแลกเปลี่ยนความคิด  ซึ่งอาจมีวิธีคิด
และมุมมองอนาคตท่ีแตกตางมาแลกเปล่ียนอยางไมเปนทางการน้ัน  นอกจากชวยลดกําแพงการ
ปกปองตัวเองของผูบริหารแลว ยังชวยใหผูบริหารแตละคนไดเปดรับความรูที่แปลกใหมทั้งจาก
ผูบริหารคนอ่ืน  และจากมุมมองอนาคตท่ีแตละคนไปคนควาวิจัยกันมาหลังจากที่ฝกฝน
กระบวนการคิดแบบ scenario จนกลายเปนสวนหน่ึงของชีวิตแลวก็สามารถเปดประตูไปสูพนักงาน
ระดับกลางและระดับลางโดยการเลือกสัมภาษณมุมมองอนาคตของพนักงานเพ่ือเชื่อมประสาน
ระหวางวิสัยทัศนในระดับบริหารกับวิถีปฏิบัติในระดับพนักงานใหเปนหนึ่งเดียว  ขอดีของ
กระบวนการน้ีคือ พนักงานจะไดรับการอัดฉีดความรูในเชิงบริหารโดยเฉพาะการฝกคิดในภาพ
กวางท่ีครอบคลุมระดับประเทศซึ่งจะเปนวัตถุดิบชั้นดีในการสรางสรรคนวัตกรรมใหองคกรใน
ทํานองเดียวกัน ผูบริหารที่เหินหางจากงานในภาคสนามจะไดดูดซับความรูในเชิงปฏิบัติมาชวยขัด
เกลาใหวิสัยทัศนและกลยุทธที่คิดคนข้ึนมีความเฉียบคมและปฏิบัติไดจริงย่ิงกวาเดิมหากไมมี 
scenario ก็ยอมไมอาจละลายพฤติกรรมของผูบริหารและพนักงานในการนอมใจเปดรับความคิดท่ี
แตกตาง เพราะทุกคนก็ลวนแตหมกมุนกับความสําคัญในสวนงานของตนจึงมีเพียงอนาคตในภาพ
กวางท่ีหลากหลายแบบ scenario เทานั้นท่ีจะชวยใหทุกคนในองคกรเปดใจยอมรับฟงซึ่งกันและกัน 

   5.3.3 scenario เคร่ืองมือแหงการสังเคราะหอนาคต 

    “นวัตกรรม” ยอมแยกไมออกจากบริบทสังคมองคกรที่มีความเขาใจ
อยางลึกซึ้งถึงแนวโนมแหงอนาคตและความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไปยอมสามารถ
สรางบริการซึ่งเปนท่ีนิยมของตลาดไดอยางตอเนื่องและย่ังยืน  scenario ยังยืนยันเชนเดิมวา 
“อนาคต” ไมใชเร่ืองท่ีทํานายไดหรือมีเพียงคําตอบเดียว อยางไรก็ตามจินตนาการอนาคตของ
ผูบริหารแตละคนผสมผสานกับสภาพความจริงท่ีพนักงานไดสัมผัสทุกวันยอมเปนเคร่ืองสะทอน
อนาคตไดเปนอยางดี ดังน้ัน กระบวนการในขอ 1 และ 2 ในทายท่ีสุดจึงนําไปสูการหลอมรวม
อนาคตท่ีเปนไปไดทั้งหมด เขาไปอยูในระบบขององคกร ที่สําคัญขอมูลและการปฏิบัติงานซึ่งเคยมี
กําแพงทางการเมืองภายในขวางก้ันอยูนั้นก็จะมลายหายไปกลายเปนความเขาอกเขาใจและรวมมือ
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เพื่อไปสูอนาคตท่ีดีกวารวมกัน scenario จึงเปนเคร่ืองมือแหงความสําเร็จของงานในศตวรรษท่ี 21 

โดยเฉพาะการอัดฉีด “ขอมูล” เกี่ยวกับอนาคตท่ีแตกตางหลากหลายเขามาในองคกรเพื่อสราง
บรรยากาศที่เปดกวางในการเรียนรูอนาคตจากกลุมคนที่แตกตางหลากหลายและจากวัตถุดิบความรู
อันอุดมสมบูรณนี้ก็ยอมนําไปสูกระบวนการสรางนวัตกรรมท่ียอดเย่ียมสอดคลองกับความตองการ
ในใจลูกคาอยางแทจริง 

  จุดออนและขอจํากัดของ scenario 

   ความสําเร็จและลมเหลวของ scenario ยอมพึ่งพาความสามารถของ “จิตใจ” ใน
การตีความและเปดรับอนาคตท่ีแตกตางหลากหลายซึ่งเปนลักษณะสําคัญของศตวรรษที่ 21 อยางไร
ก็ตาม ผูคนในจุดเปลี่ยนผานของศตวรรษนี้ ยังมีความเคยชินของวิธีคิดในศตวรรษที่  20 นั่นคือ     
ทุกสิ่งมีคําตอบเดียว การผลิตแบบสายพานคือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังน้ัน การทําให     
ทุกคนในองคกรเปดรับ “ขอมูลอนาคต” ที่แตกตางหลากหลายจึงเปนเร่ืองท่ีตองใชจิตวิทยาและ
ศิลปะในการชักจูงโนมนาวเปนอยางยิ่งการเลือกเฟน “ผูประสาน (facilitator) ” ที่มีความสามารถใน
การหลอมรวมและสังเคราะหอนาคตจากมุมมองท่ีแตกตางขัดแยงจึงเปนจุดช้ีเปนช้ีตายของ  

scenario องคกรจะตองคนหาดวยสายตาเฉียบคมเพราะหากเลือกคนท่ีมีบุคลิกออนโยนหรือแข็ง
กราวเกินไปแลวก็ยอมไมอาจสรางอนาคตท่ีเต็มไปดวยความทาทายได อีกจุดหน่ึงท่ีตองระมัดระวัง 
คือ “ขอมูล” เปนสิ่งท่ียากย่ิงในการประเมินคุณภาพบางคร้ังบทวิเคราะหที่ซื้อมาดวยราคาแสนแพง
กลับนําพาองคกรไปสูทางเลือกที่ผิดพลาด ขณะที่ความคิดเห็นซึ่งไดมาโดยบังเอิญจากคนแปลก
หนาหลายคร้ังไดนําไปสูการตัดสินใจคร้ังสําคัญขององคกร ดังน้ัน การลงทุนดาน  “ขอมูล” ซึ่งจะ
เปนวัตถุดิบในการอัดฉีดอนาคตท่ีแตกตางหลากหลายใหกับองคกรจะตองคัดเลือกอยางระมัดระวัง
เพราะเปนจุดชี้ขาดในความสําเร็จลมเหลวของ scenario 

  ประโยชนของ scenario  

   scenarios ทําใหสามารถท่ีจะเขาใจสภาพปจจุบันไดดีขึ้นจากการวาดภาพ
เกี่ยวกับอนาคต ทําใหวิสัยทัศนกวางข้ึนและทําใหสามารถมองเห็นการเปล่ียนแปลงไดเร็วขึ้น 

   การวาดภาพไปในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพทําใหลดการแกปญหาเฉพาะ
หนาอีกทั้งทําใหผูบริหารเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลง 

   scenarios ทําใหองคกรมีเคร่ืองมือในการประเมินกลยุทธและแผนงานใน
ปจจุบัน รวมท้ังสามารถพัฒนาและประเมินทางเลือกทางกลยุทธใหม ๆ 

   การท่ีผูบริหารไดเขารวมในกระบวนการพัฒนา scenarios ทําใหทุกคนไดเพิ่ม
ความสามารถในการบริหารภายใตความเสี่ยงและความไมแนนอนอีกทั้งทําใหทุกคนไดใหความ
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สนใจกับปจจัยภายนอกองคกรมากข้ึนทําใหทุกคนไดเรียนรูและรับทราบตอการเปลี่ยนแปลงและ
ความไมแนนอนของสภาวะแวดลอมภายนอก และทําใหทุกคนสามารถคิดนอกกรอบไดดีขึ้น 

  แนวคิดการทํา scenario  

   อะไรคือปจจัยที่มีความสําคัญตอองคกรในอนาคต 

   ถาทุกอยางดําเนินไปดวยดีและมองในทางท่ีเปนไปได อะไรคือสิ่งท่ีทาน
มองเห็นเกี่ยวกับองคกรในอนาคต 

   ถาการดําเนินงานเปนไปดวยความผิดพลาด อะไรคือปจจัยสําคัญที่ทานจะ
คํานึงถึง 

   เมื่อมองเขามาภายในองคกรแลว อะไรคือสิ่งท่ีคิดวาควรจะเปล่ียนแปลง 
เพื่อใหไดผลลัพธที่ตองการ 

   เมื่อมองยอนกลับไป อะไรคือเหตุการณสําคัญ ที่ทําใหองคกรเปนอยูเชนใน
ปจจุบัน 

    ถามองไปในอนาคต อะไรคือสิ่งสําคัญที่ตองทําโดยเร็วที่สุด 

    ถาอุปสรรคตาง ๆ ถูกขจัดออกไปหมด  และสามารถกําหนดในสิ่งท่ีทํา อะไร
คือสิ่งที่อยากจะมีหรือทําเพิ่มขึ้น 

  ขั้นตอนการสรางภาพอนาคต 

   B and J (Belle and James) (Ethnographic Future Research, 1998) ไดกลาวถึง
ขั้นตอนในการดําเนินงานตามแนวทางของ scenario ไวดังนี้  

   กําหนดขอบเขต ประเด็นที่จะศึกษา  
   กําหนดชวงเวลาที่จะสรางภาพอนาคต (5, 10, 20 ป)  
   วางกรอบวิธีการศึกษาเทคนิคตาง ๆ ที่เลือกศึกษา  
   วิเคราะหปจจัยภายใน-ภายนอก ของประเด็นที่ศึกษา  

   เขียนภาพความนาจะเปนของเหตุการณ/สถานการณ/ปจจัย ที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และระบุเงื่อนไข/อุปสรรค/โอกาส 

   นําขอ 3-5 มาสรางภาพอนาคต และระบุความเปนไปได โดยมีขอมูลทุกมิ ติ
สนับสนุน และการวิเคราะหสภาวการณแวดลอมภายใน-ภายนอก (internal and external environment)  

   นําภาพอนาคตจากขอ 6 ไปใชในการวางกรอบชี้นําปฏิบัติ  
   นําแผนยุทธศาสตรจากขอ 7 นําเสนอตอเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงคําวิพากษ 
หรือความสมบูรณของแผน โดยอาจสรางความสมบูรณดวยเทคนิคอื่น ๆ เพิ่มเติม 
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 6. เทคนิคเดลฟาย (delphi technique) 

  เทคนิคเดลฟาย เปนเทคนิคการวิจัยที่ไดรับการยอมรับและเปนท่ีนิยมแพรหลาย   
ไมวาจะเปนดานธุรกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา สําหรับทางเทคโนโลยีการศึกษาไดมี     
การนํามาใชอยางกวางขวาง เชน ทิศทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต แนวทางการพัฒนา    
การเรียนการสอน ซึ่งเทคนิคเดลฟายเปนวิธีการวินิจฉัยหรือตัดสินใจปญหาตาง  ๆ อยางเปนระบบ 
โดยผูเชี่ยวชาญแตละคนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มท่ีและอิสระ โดยไมตอง
คํานึงถึงความคิดเห็นของผูอ่ืน นอกจากน้ีผูเช่ียวชาญยังมีโอกาสกลั่นกรองความคิดเห็นของตนอยาง
รอบคอบทําใหไดขอมูลที่นาเช่ือถือและนําไปใชประกอบการตัดสินใจในดานตาง  ๆ ได โดยมีผูให
นิยามความหมาย   ดังเชน เจนเซน (Jensen, 1996: 857) ไดใหคํานิยามของเทคนิคเดลฟายวา  เปน
โครงการจัดทํารายละเอียดรอบคอบ ในการท่ีจะสอบถามบุคคลดวยแบบสอบถามในเ ร่ืองตาง ๆ 
เพื่อจะไดใหขอมูลและความคิดเห็นกลับมา โดยมุงท่ีจะรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจและสราง
ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในเร่ืองที่เกี่ยวกับความเปนไปไดในอนาคต สวน จอหนสัน (Johnson, 

1993: 982) ไดใหความหมายของเทคนิคเดลฟายวา เปนเทคนิคของการรวบรวมการพิจารณาการตัดสินใจ   
ที่มุงเพื่อเอาชนะกอนของการตัดสินใจ แตเดิมที่จําเปนตองข้ึนอยูกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญคนใด
คนหนึ่งโดยเฉพาะหรือความคิดเห็นของกลุมหรือมติของท่ีประชุม   จากความหมายสรุปไดวา 
เทคนิคเดลฟาย คือ กระบวนการหรือเคร่ืองมือที่ใชในการตัดสินใจหรือลงขอสรุปในเร่ืองใด      
เร่ืองหนึ่งอยางเปนระบบที่ปราศจากการเผชิญหนาโดยตรงของกลุมผูเชี่ยวชาญ  โดยรวบรวมและ
สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญนอกน้ัน ใจทิพย เชื้อรัตนพงษ ไดกลาวถึงเทคนิคการวิจัยแบบ
เดลฟายวาเปนเทคนิคที่ไดรับการยอมรับในหมูนักวิจัยทางการศึกษาอยางมาก ในปจจุบันถูกคนพบ
และพัฒนาโดยนักวิจัยบริษัทแรนด (The Rand Corporation) ชื่อโอลาฟ เฮลเมอร (Olaf Helmer) 

และนอรแมน ดาลก้ี (Norman Dalkey) เม่ือตนป ค.ศ. 1950 เพื่อใชในการถามและเก็บความคิดเห็น
ของกลุมผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับการพยากรณทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคนิคเดลฟายคือ
ขบวนการที่รวบรวมความคิดเห็นหรือการตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเก่ียวกับอนาคตจากกลุม
ผูเชี่ยวชาญเพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  และมีความถูกตองนาเช่ือถือมาก
ที่สุด โดยที่ผูทําการวิจัยไมตองนัดสมาชิกในกลุมผูเชี่ยวชาญใหมาประชุมพบปะกัน แตขอรองให
สมาชิกแตละคนแสดงความคิดเห็นหรือตัดสินปญหาในรูปของการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งเทคนิคนี้
จะทําใหผูทําการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญในท่ีตาง  ๆได โดยไมมีขอจํากัด
รวมท้ังยังประหยัดเวลาและคาใชจายอีกดวย นอกจากน้ีเทคนิคเดลฟายยังชวยใหผูเชี่ยวชาญแตละคน
แสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และไมตกอยูใตอิทธิพลทางความคิดเห็นของผูอ่ืนหรือเสียงสวน
ใหญโดยทั่วไปผูทําการวิจัยจะตัดสินใจใชเทคนิคนี้เมื่อมีเหตุการณอยางใดอยางหน่ึงตอไปน้ี  คือ
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ปญหาท่ีจะทําการวิจัยไมมีคําตอบท่ีถูกตองแนนอน แตสามารถวิจัยปญหาไดจากการรวบรวมการ
ตัดสินแบบอัตตวิสัย (subjective judgments) จากผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ัน ๆ ปญหาท่ีจะทําการวิจัย
ตองการความคิดเห็นหลาย ๆ ดาน  จากประสบการณหรือความรูความสามารถของผูเชี่ยวชาญใน
สาขาน้ัน ๆ ผูทําการวิจัยไมตองการใหความคิดเห็นของผูอ่ืนแตละคนมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลตอ
การพิจารณาตัดสินปญหาน้ัน ๆ การพบปะเพื่อนัดประชุมของกลุมเปนการไมสะดวก   เนื่องจาก
สภาพภูมิศาสตรหรือเสียคาใชจายและเวลามากเกินไป  เมื่อไมตองการเปดเผยรายชื่อบุคคลในกลุม
เพราะความคิดเห็นของคนในกลุมเก่ียวกับปญหาท่ีวิจัยอาจมีความขัดแยงอยางมาก   ผูทําการวิจัย
ควรมีเวลามากเพียงพอโดยทั่วไปใชเวลาประมาณ 2 เดือน จึงจะเสร็จขบวนการ อยางไรก็ตามอาจ
ใชเวลาชาหรือเร็วกวานั้น ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกลุมผูเชี่ยวชาญจะสงแบบสอบถามแตละรอบคืนมาชาหรือ
เร็วเพียงใด ในการเลือกสรรผูเชี่ยวชาญนั้น  ผูทําการวิจัยควรคํานึงถึงความสามารถของกลุม
ผูเชี่ยวชาญควรเลือกผูมีความรูความสามารถเปนเลิศในสาขาน้ัน  ๆ อยางแทจริง  ไมควรเลือกโดย
อาศัยความคุนเคยหรือการติดตอไดงาย ความรวมมือของกลุมผูเชี่ยวชาญควรเลือกผูที่มีความเต็มใจ
ตั้งใจและม่ันใจในการใหความรวมมือกับงานวิจัยโดยตลอด   รวมท้ังยินยอมสละเวลาอีกดวย 
จํานวนผูเชี่ยวชาญควรเลือกใหมีจํานวนมากเพียงพอเพื่อจะไดความคิดเห็นใหม  ๆ และไดคําตอบท่ี
มีน้ําหนักความนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยท่ัวไปไมมีขอกําหนดตายตัววาควรมีจํานวนผูเชี่ยวชาญกี่คน 

โทมัส แมคมิลแลน (Thomas T. Macmillan) ไดเสนอวาหากมีผูเชี่ยวชาญจํานวนมากกวา 17 คนข้ึน
ไป อัตราความคลาดเคลื่อนจะยิ่งลดนอยลงมาก ดังน้ัน จํานวนผูเชี่ยวชาญจึงไมควรนอยกวา 17 คน 
แบบสอบถามควรเขียนใหชัดเจนสละสลวยงายแกการอาน และเขาใจนอกจากนี้การเวนระยะใน
การสงแบบสอบถามไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญแตละรอบ ไมควรใหหางนานเกินไป เพราะอาจมีผลให
ผูตอบลืมเหตุผลที่เลือกหรือตอบในรอบท่ีผานมาได  ผูทําการวิจัยตองมีความละเอียดรอบคอบใน
การพิจารณาคําตอบ และใหความสําคัญในคําตอบที่ไดรับอยางเสมอกันทุกขอโดยไมมีความลําเอียง
แมวาในขอนั้น  ๆ จะมีบางคนไมตอบก็ตามท้ังยังควรมีการวางแผนลวงหนาอยางดีในการ
ดําเนินงานตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัยแบบเดลฟายดวย 

  คุณลักษณะของเทคนิคเดลฟาย 

   เทคนิคเดลฟายเปนเทคนิคที่มุงแสวงหาขอมูลจากความคิดเห็นของกลุม
ผูเชี่ยวชาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ดวยการตอบแบบสอบถาม ดังน้ัน  ผูเชี่ยวชาญจึงจําเปนตองตอบ
แบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดกําหนดขึ้นในแตละข้ันตอนการตอบหรือการตัดสินใจของผูเชี่ยวชาญจะมี
ความถูกตองและความตรงสูง เมื่อผูเชี่ยวชาญน้ันเปนที่ผูที่มีความรูและมีความเช่ียวชาญในเร่ืองท่ี
ศึกษา 
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   เดลฟายเปนเทคนิคที่ผูเชี่ยวชาญแตละคนที่รวมในการวิจัยจะไมทราบวาใครเปน
ใครบาง ที่มีสวนออกความเห็นและไมทราบวาแตละคนมีความคิดเห็นในแตละขออยางไร ซึ่งนับวา
เปน  การขจัดอิทธิพลของกลุมท่ีสงผลตอความคิดเห็นของตน เทคนิคเดลฟายนี้ไดขอมูลมาจาก
แบบสอบถาม หรือรูปแบบอยางอ่ืนที่ไมตองใหผูเชี่ยวชาญมาพบกัน โดยผูเชี่ยวชาญจะตองตอบ
แบบสอบถามครบทุกข้ันตอน เพื่อใหไดความเห็นที่ถูกตอง เชื่อถือไดจึงตองมีการใชแบบสอบถาม
หลาย ๆ รอบ ซึ่งโดยท่ัวไปแบบสอบถามในรอบที่ 1 มักเปนแบบสอบถามแบบปลายเปดและใน
รอบตอ ๆ ไป จะเปนแบบสอบถามปลายปด แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

   เพื่อใหผูเชี่ยวชาญแตละคนไดตอบแบบสอบถามโดยกลั่นกรองอยางละเอียด 
รอบคอบและใหคําตอบไดมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งข้ึน ผูทําวิจัยจะแสดงความคิดเห็นที่
ผูเชี่ยวชาญเห็นสอดคลองกันในคําตอบแตละขอของแบบสอบถามที่ตอบลงไปในคร้ังกอนแสดงใน
รูปสถิติ คือ คามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอไทล แลวสงกลับใหผูเชี่ยวชาญแตละคนพิจารณา
วาจะคงคําตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงใหม 
   สถิติที่ใชในการวิเคราะหจะเปนสถิติเบื้องตน คือ การวัดแนวโนมเขาสู
สวนกลาง ไดแก ฐานนิยม (mode) มัธยฐาน (median) คาเฉลี่ย (mean) และการวัดการกระจายของ
ขอมูล คือ คาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) 

  กระบวนการของเทคนิคเดลฟาย 

   กระบวนการของการวิจัยเร่ิมจากการคัดเลือกกลุมผูเชี่ยวชาญเพื่อรวมตอบ
แบบสอบถามและเพ่ือใหไดความคิดเห็นท่ีตรงความจริงและนาเช่ือถือมากข้ึนจึงตองถามย้ําและ   
สงแบบสอบถามไปยังกลุมผูเชี่ยวชาญหลายรอบโดยทั่วไปมักจะถามความคิดเห็น 3-4 รอบ คือ 

   รอบท่ี 1  แบบสอบถามในรอบแรกมักเปนคําถามปลายเปดและเปนการถาม
อยางกวาง ๆ เพื่อตองการเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญแตละคน 

   รอบท่ี 2  แบบสอบถามในรอบที่ 2 จะพัฒนาจากคําตอบในแบบสอบถาม
ของรอบแรกโดยผูทําการวิจัยจะรวบรวมความคิดเห็นที่ไดทั้งหมดเขาดวยกัน  และนํามาวิเคราะห
พิจารณารวมท้ังคัดขอมูลที่ซ้ําซอนออก จากน้ันก็จัดสรางเปนแบบสอบถามรอบท่ี 2 สงกลับไปยัง
กลุมผูเชี่ยวชาญเหลาน้ันอีกคร้ัง  แบบสอบถามรอบนี้ผู เชี่ยวชาญแตละคนตองลงมติจัดระดับ
ความสําคัญของแตละขอในรูปแบบของการใหเปอรเซ็นตหรือแบบมาตราวัดแบบลิเคิรท (Likert 

scale) รวมทั้งเขียนเหตุผลที่เห็นดวยหรือไมเห็นดวยของแตละขอลงในชองวางท่ีเวนไวตอนทาย
ประโยคนอกจากนี้หากมีคําถามขอใดท่ีไมชัดเจน หรือควรมีการแกไขสํานวนผูเชี่ยวชาญสามารถ
เขียนคําแนะนําลงในชองวางดังกลาวไดอีกดวย ในบางคร้ังผูทําการวิจัยอาจไมไดเร่ิมตนดวยการสง
แบบสอบถามปลายเปดเหมือนอยางในรอบแรกแตสรางแบบสอบถามฉบับแรกในลักษณะคลาย  ๆ



 43 

กัน แบบสอบถามท่ี 2 และสรางคําถามเก่ียวกับปญหาท่ีกําลังวิจัยขึ้นเองแลวจึงสงไปยังกลุม
ผูเชี่ยวชาญเพ่ือขอใหจัดระดับความสําคัญของแตละขอแบบสอบถามในลักษณะน้ี   ผูทําการวิจัย 
ควรใหมีคําถามปลายเปดในตอนทายของแบบสอบถามเพ่ือเปดโอกาสใหผูเชี่ยวชาญแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติมได 
   รอบท่ี 3  หลังจากไดรับแบบสอบถามรอบท่ี 2 จากผูเชี่ยวชาญคืนแลวผูทําการวิจัย
จะนําคําตอบแตละขอคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile 

range) แลวสรางแบบสอบถามใหมโดยใชขอความเดียวกับแบบสอบถามรอบที่ 2 เพียงแตเพิ่ม
ตําแหนงมัธยฐาน  คาพิสัยระหวางควอไทลของตําแหนงท่ีผูตอบทานน้ัน  ๆ  ได  ตอบใน
แบบสอบถามฉบับรอบที่ 2 แลวสงกลับไปใหผูตอบทานน้ัน ๆ อีกคร้ังหน่ึง จุดประสงคของ
แบบสอบถามรอบน้ีเพื่อใหผูตอบไดเห็นความแตกตางระหวางคําตอบเดิมของตัวเอง คามัธยฐาน 
และคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบที่ไดจากกลุมผูตอบท้ังหมด แลวพิจารณาทบทวนอีกคร้ังวา
ตองการยืนยันคําตอบเดิมหรือตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม  หากตองการยืนยันคําตอบเดิมก็
ไดรับการขอรองใหเขียนเหตุผลสั้น ๆ ลงตอนทายของแตละขอดวยการสงแบบสอบถามในรอบน้ี
นั้นจะจัดสงไปใหกับผูที่ตอบและสงคืนแบบสอบถามรอบที่ 2 แลวเทานั้น 

   รอบท่ี 4  ผูทําการวิจัยจะทําตามขั้นตอนเดียวกับรอบที่ 3 คือ คํานวณหา
คามัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทลจากคําตอบท่ีไดมาใหม แลวใสลงในแบบสอบถามท่ีมีรูปแบบ
และเน้ือหาเชนเดียวกับฉบับในรอบท่ี 3 รวมท้ังใสตําแหนงของผูตอบทานน้ัน ๆ ในฉบับที่ 3 ดวย
จากน้ันสงไปใหผูตอบพิจารณาทบทวนคําตอบอีกคร้ัง โดยท่ัว ๆ ไปมักจะตัดการสงแบบสอบถาม
ในรอบที่ 4 แลวใชผลท่ีไดในรอบท่ี 3 พิจารณาเสนอผลการวิจัยเพราะความคิดเห็นในรอบท่ี 3 และ
รอบท่ี 4 มีความแตกตางกันนอยมาก 

  ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบของเทคนิคเดลฟาย 

  เทคนิคเดลฟายมีขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบพอจะสรุปไดดังนี้คือ 

   ขอไดเปรียบของเทคนิคเดลฟาย 

    เปนเทคนิคที่สามารถรวบรวมความคิดเห็นโดยไมตองมีการพบปะประชุม
กันซึ่งเปนการทุนเวลาและคาใชจายอยางมาก 

    ขอมูลที่ไดจะเปนคําตอบที่นาเช่ือถือเพราะเปนความคิดเห็นของกลุม
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาน้ันอยางแทจริงไดมาจากการยํ้าถามหลายรอบจึงเปนคําตอบท่ีไดกลั่นกรอง
มาอยางรอบคอบ และผูเชี่ยวชาญแตละคนแสดงความคิดเห็นของตนเองอยางเต็มท่ีและอิสระไมได
ตกอยูภายใตอิทธิพลทางความคิดหรืออํานาจเสียงสวนใหญเพราะผูเชี่ยวชาญเหลาน้ันจะไมทราบวา
มีใครอยูในกลุมผูเชี่ยวชาญบางและไมทราบดวยวาแตละคนมีความคิดเห็นอยางไร 
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    ผูทําการวิจัยสามารถระดมความคิดเห็นจากกลุมผูเชี่ยวชาญไดโดยไมจํากัด
ทั้งในเร่ืองจํานวนผูเชี่ยวชาญสภาพภูมิศาสตรหรือเวลา เปนเทคนิคที่มีขั้นตอนการดําเนินการไมยาก
นักและไดผลอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ผูทําการวิจัยสามารถทราบลําดับความสําคัญของขอมูล
และเหตุผลในการตอบรวมท้ังความสอดคลองในเร่ืองความคิดเห็นไดเปนอยางดี 

   ขอเสียเปรียบของเทคนิคเดลฟาย 

    การใชเทคนิคเดลฟายจะมีขอเสียเปรียบในกรณีตอไปนี้ 
    ผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการคัดเลือกมิใชเปนผูมีความสามารถหรือเชี่ยวชาญใน
สาขาน้ันอยางแทจริงซึ่งทําใหขอมูลที่ไดขาดความเช่ือมั่นได 

     ผูเชี่ยวชาญไมเต็มใจใหความรวมมือในการวิจัยอยางแทจริงโดยตลอด 

    ผูทําการวิจัยขาดความรอบคอบหรือมีความลําเอียงในการพิจารณา
วิเคราะหคําตอบที่ไดในแตละรอบ 

     แบบสอบถามที่สงไปสูญหายระหวางทางหรือไมไดรับคําตอบกลับมา
ครบในแตละรอบ 

 

ประวัติความเปนมาของวิทยาลัยแสงธรรมและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา และการเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาลัยแสงธรรม 

และหลักสูตรมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี 
 

 เม่ือป พ.ศ. 2515 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติ
ใหเปดสามเณราลัยใหญขึ้นที่ เลขที่ 20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29 ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม  โดยใชชื่อวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)” 

ตอมาในวันท่ี 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ พรอมทั้ง
การกอกําเนิด “วิทยาลัยแสงธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
19 เมษายน  พ.ศ. 2519 ทบวงมหาวิทยาลัยอนุญาตใหเปดวิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันระดับ  
อุดมศึกษา เปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา  คือ คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา  และคณะ ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา   จากน้ันในวันท่ี 27 กรกฎาคม พ.ศ. 
2522 ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐานการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. ในป
เดียวกัน  คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ไดรับรองคุณวุฒิปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาปรัชญา และศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา ใหมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทามหาวิทยาลัยของ
รัฐทุกประการ เมื่อตอมาป พ.ศ. 2536 สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย     
ไดโอนหนวยงาน ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  เปนองคกรหนึ่งของวิทยาลัย ภายใต          
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การดําเนินงานของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม   นับจากนั้นมาวิทยาลัยไดทําการปรับปรุง
หลักสูตรในป พ.ศ. 2537 โดยปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาเปนหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนาไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม พ.ศ. 2538 วิทยาลัยไดเร่ิมใชหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา   
ตั้งแตนั้นมา และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.)  ในปดังกลาว  
ป พ.ศ. 2541 วิทยาลัยทําการปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา 
และหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา  ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรท่ีไดรับการ
ปรับปรุงทั้งสองหลักสูตรตั้งแตปการศึกษา 2542  และสํานักงาน ก.พ. รับทราบ  ตอมาป พ.ศ. 2543
วิทยาลัยทําการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร เพื่อ
ผลิตบุคลากรครูในสาขาวิชาดานศาสนา ทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติใหดําเนินการได  จนกระท่ังวันท่ี 
1 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาคริสตศาสนศึกษา ในเวลาตอมา 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรทั้งสามหลักสูตร โดย เร่ิมใชหลักสูตรดังกลาว ในป
การศึกษา 2547 หลังจากน้ันวิทยาลัยไดทําการปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังหน่ึง ในป พ.ศ. 2551 โดย
ปรับปรุงท้ัง 3 หลักสูตรพรอมกัน คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรมอนุมัติการปรับปรุง
หลักสูตรปริญญาตรีทั้งสามหลักสูตร โดยเร่ิมใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552 

 ที่ตัง้สถานศึกษา 
  วิทยาลัยแสงธรรมต้ังอยูที่  เลขที่ 20  หมู 6  ถนนเพชรเกษม กม. 29   ตําบลทาขาม  

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในเน้ือที่ 92 ไร 2 งาน 40 ตารางวา 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ปศึกษา 2551 

 1.  ชื่อหลักสูตร 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
  Bachelor of Arts Program in Christian Studies 

 2.  ชื่อปริญญา 
  ชื่อเต็ม: ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) Bachelor of Arts (Christian Studies) 

  ชื่อยอ: ศศ.บ. ( คริสตศาสนศึกษา) B.A. (Christian Studies) 

 3.  หนวยงานรับผิดชอบ 

  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 

 4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
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  4.1 ปรัชญา 
   การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนใหเปน  

ศาสนบริกร ดานการสอนคริสตศาสนธรรม 

  4.2  วัตถุประสงค 
   4.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน

และเปนผูนําดาน  จิตวิญญาณและปญญา 
   4.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝ รู ใฝ เ รียน  มีความรอบรู  คําสอนของคริสต        

ศาสนจักรคาทอลิกมีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอน 
คริสตศาสนธรรม 

   4.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก       
มาปฏิบัติและประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งตอตนเองและผูอื่น 

   4.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษ
และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

 5.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
  5.1  สําหรับสามเณรหรือนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก 

   5.1.1 สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   5.1.2 ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกัดอยู 
   5.1.3 มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 

   5.1.4  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
  5.2  สําหรับบุคคลท่ัวไป 

   5.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
   5.2.1 มีผูรับรองความประพฤติ 

   5.2.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
  หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราว ๆ ไป 

 6.  การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
  รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้ 
  6.1  ตองมีคุณสมบัติตามท่ีวิทยาลัยกําหนด 

  6.2  พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือการสอบสัมภาษณ
ตามเกณฑที่กําหนด  
 7.  ระบบการศึกษา 
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  วิทยาลัยแสงธรรม จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนใน     
แตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก         
1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งน้ีตองมีชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ  ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ยกเวนในกรณี
จําเปนและคณะเห็นชอบแลว 

 8.  ระยะเวลาการศึกษา 
  ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน 

12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
  ทั้งน้ี นับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น  

โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักเน่ืองจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ 
หรือลาพักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวช
หรือหนวยงานที่ตนสังกัด และอธิการบดีเห็นสมควร 

 9.  หลักสูตร 

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 132 หนวยกิต  
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา 14  

ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6  

ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 10  

9.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 96  

ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา) ไมนอยกวา 58  

ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอยกวา 38  

9.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  

9.4 หมวดวิชาฝกปฏิบัติ ไมนอยกวา  3 รายวิชา ไมนับหนวยกิต   

  คําอธิบายรายวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   14  หนวยกิต 

  ก.  วิชาบังคับ 8 หนวยกิตประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

    มน. 232   หลักเศรษฐกิจพอเพียง     2 หนวยกิต  
    HU. 232   Principle of Sufficiency Economy 
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    นิยาม แนวคิด และหลักการของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

   สศ. 100   ระเบียบวิธีศึกษาข้ันอุดมศึกษา   - หนวยกิต 
   SO. 100   Methodology of Higher Education 

    เพื่อเตรียมนักศึกษาใหสามารถปรับตัวเขากับระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยเนนการฝกปฏิบัติในดานการบริหารเวลาการศึกษารูปแบบ
ตางๆการจับประเด็นเทคนิคการคนควาและระเบียบวิธีเขียนรายงานทางวิชาการ 

    สศ. 101   ไทยศึกษา      3 หนวยกิต 

    SO. 101   Thai Studies  

    ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของสังคมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทางดาน
เศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 

    สศ. 111   จิตวิทยาทั่วไป     3 หนวยกิต 

    SO. 111  General Psychology 

    ศึกษาประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย แรงจูงใจการรับรู 
การเรียนรู  การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคม 

   ข.  วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

    มน. 120   ปรัชญาเบ้ืองตน     3 หนวยกิต 

    HU. 120   Introduction to Philosophy 

    ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ สาระและ
ธรรมชาติของปรัชญา ชวงยุคตางๆ ของปรัชญา ความสัมพันธระหวางเทววิทยาและปรัชญา       
การแบงสาขาปรัชญา และสาระสังเขปของปรัชญาสาขาตาง ๆ 

    มศ. 201   อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก   3 หนวยกิต 

    HU. 201   Western and Eastern Civilization 

    ศึกษาประวัติพัฒนาการอารยธรรมของมนุษยทั้งดานวัตถุธรรมและปญญา
ธรรม ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคอารยธรรมกรีก- โรมัน ยุคศักดินา การปฏิวัติฝร่ังเศส กระท่ัง
ยุคสหพันธรัฐและสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง ถึงสังคมตะวันตกปจจุบันและในทวีปเอเชีย โดยเนน
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่กอใหเกิดศิลปวิทยาการ ปรัชญา และ
ศาสนาท่ีทรงอิทธิพลตอสังคมตะวันตกและสังคมเอเชีย 
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    มศ. 231   สังคีตวิจักษ      2 หนวยกิต 
    HU. 231   Music Appreciation 

    ศึกษาพัฒนาการการดนตรี และการขับรองประสานเสียง เพื่อใหเขาใจ
สุนทรียภาพของการใชเสียง ดนตรี ทวงทํานองและประเภทของดนตรีไทยและสากล 

    สศ. 122   มานุษยวิทยาเบ้ืองตน    3 หนวยกิต 

    SO. 122   Introduction to Anthropology 

    ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบเขตของวิชามานุษยวิทยา วิวัฒนาการของ
มนุษย   ความสัมพันธระหวางวัฒนธรมกับบุคลิกภาพ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอพฤติกรรมของ
มนุษยระบบโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 

    สศ. 341   กฎหมายในชีวิตประจําวัน    3 หนวยกิต 

    SO. 341   Law in Daily Life 

    ศึกษาท่ีมาและความจําเปนของรัฐธรรมนูญไทย  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
ความหมาย  ลักษณะ และประเภทของกฎหมายท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจําวัน 

   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

   รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต ไดแก 
    คณ. 121   สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย   3 หนวยกิต 

    MA. 121   Basic Statistics and Research Methodology  

    ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถิติสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน การนําเสนอผลการวิเคราะหการแปลความหมายของขอมูล ความหมายและระเบียบ
วิธีการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

   รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

    คณ. 252    บัญชี      3 หนวยกิต 

    MA. 252   Accounting 

    ศึกษาระเบียบวิธีจัดการทางบัญชี ระบบบัญชี การงบดุล การออกแบบบัญชี
สําหรับวัด โรงเรียนและมูลนิธิ การอานและการนําเสนอรายงานทางการเงิน การตรวจสอบและ  
การรับรอง กฎหมายบางมาตราท่ีเกี่ยวของกับการบัญชีโรงเรียน มูลนิธิ หรือองคการท่ีไมมุง
แสวงหาผลกําไร 
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    วท. 100   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน   3 หนวยกิต 

    SC. 100   Science in Daily Life 

    ศึกษาธรรมชาติและองคประกอบของวิทยาศาสตร สิ่งมีชีวิต สารเคมี โลกและ
จักรวาล การเปล่ียนแปลงของโลกและบรรยากาศ  แหลงพลังงานและปญหาการขาดแคลนพลังงาน 
สิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษ บทบาทของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน 

    วท. 101   วิทยาศาสตรชีวภาพ     3 หนวยกิต 
    SC. 101   Biology Science 

    ศึกษาธรรมชาติและการกําเนิดของชีวิตกระบวนการตาง  ๆ ที่ใชในการดําเนิน
ชีวิตกลไกของวิวัฒนาการฐานะของมนุษยในธรรมชาติการอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิตตาง  ๆ ศึกษา
ปญหาเร่ืองสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบันในธรรมชาติสังคมเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม 

    วท. 241   วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม   3 หนวยกิต 

    SC. 241   Health and Environment Science 

    ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสภาพ นิเวศวิทยาของสุขภาพ วงจรเลวราย  
(vicious cycle)  ปญหาสุขภาพของประชาชนไทยในชนบท วิธีการปองกันโรคที่พบบอย ระบาด
วิทยา การระมัดระวัง การอภิบาลและการฟนฟูสภาพ ผูปวยเร้ือรัง ผูปวยสิ้นหวัง ผูปวยสังคม
รังเกียจ รวมท้ังการสงเสริมสภาพแวดลอมในสังคมใหอยูในสภาพปลอดภัยมลพิษตาง ๆ 

   กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา  10 หนวยกิต 

   รายวิชาบังคับเรียน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    ภษ. 111   การใชภาษาไทย 1     2 หนวยกิต 

    LA. 111   Thai Usage 1  

    ศึกษาวิธีการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด     
การฟง การอาน และการเขียน  ศึกษาการใชภาษาไทยท่ีใชในการติดตอสื่อสารในสังคม 

    ภษ. 112   การใชภาษาไทย 2     2 หนวยกิต 

    LA.112    Thai Usage 2 

    การประมวลความรูจากการศึกษาวิชา ภษ. 111 การใชภาษาไทย 1 มาศึกษาและ
วิเคราะหการใชภาษาไทยท้ังดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน ที่ปรากฏตามสื่อรูปแบบ
ตาง ๆ สามารถอภิปรายลักษณะของการใชภาษาในสังคมไดอยางถูกตองและมีหลักเกณฑ 
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    ภษ. 121   การใชภาษาอังกฤษ 1    2 หนวยกิต 

    LA. 121   English Usage 1 

    ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษข้ันกลางและข้ันสูงสําหรับนักศึกษาไทยท่ี
ไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแมเนนหลักการใชภาษาในชีวิตประจําวันในสถานการณและโอกาส
ตางๆท้ังโดยการพูดและการเขียนเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการและ
ตําราในระดับสูงตอไป 

    ภษ. 122   การใชภาษาอังกฤษ 2    2 หนวยกิต 

    LA. 122   English Usage 2 

    ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ .121 การใชภาษาอังกฤษ 1 

โดยเฉพาะหลักการอานและเก็บความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศึกษา ฝกฝนการอาน
เพื่อความเขาใจ การจับประเด็นและการสรุปความ 

   รายวิชาเลือกเรียน 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
      ภษ. 213   การใชภาษาไทย 3     2 หนวยกิต 

    LA. 113   Thai Usage 3 

    การประมวลความรูจากการศึกษาวิชา ภษ. 112  การใชภาษาไทย 2 มาศึกษา
วิเคราะหและพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย ทั้งดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน ที่ปรากฏ
ตามสื่อรูปแบบตาง ๆ สามารถอภิปรายลักษณะของการใชภาษาในสังคมไดอยางถูกตอง 

      ภษ. 223   การใชภาษาอังกฤษ 3    2 หนวยกิต 

    LA. 123   English Usage 3 

    ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ . 122 การใชภาษาอังกฤษ 2 

โดยเฉพาะหลักการอานและเก็บความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศึกษา ฝกฝนการอาน
เพื่อความเขาใจ การจับประเด็นและการสรุปความ 

   หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 96 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

   ก.  วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา) จํานวน 58 หนวยกิต 

    รายวิชาวิชาบังคับเรียน จํานวน53  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

    คศ. 100   ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม  3 หนวยกิต 

    RE. 100   History of Catechesis 

    ศึกษาประวัติการอบรมคริสตศาสนธรรมสมัยปตาจารยในคริสตศตวรรษ   
แรก ๆ สมัยกลางสมัยปฏิรูปและสมัยปจจุบันการประชุมระดับนานาชาติเร่ืองการสอนคริสต     
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ศาสนธรรมในแดนธรรมทูตหนังสือคูมือแนะแนวการสอนคําสอนและประวัติการสอนคริสต    
ศาสนธรรมในประเทศไทยในสมัยปจจุบัน 

    คศ. 101   หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  3 หนวยกิต 

    RE. 101   Dogmatic Catholic Teaching 

    ศึกษาหนังสือคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในดานประวัติความเปนมา  
หลักคําสอน พิธีกรรม ศีลศักด์ิสิทธิ์ หลักปฏิบัติ และการภาวนาในชีวิตคริสตชน 

      คศ. 113   คริสตจริยศาสตรเบื้องตน    2 หนวยกิต 

    RE. 113   Introduction to Christian Ethics 

    ศึกษาหลักการ และสาระของคริสตจริยธรรมเพ่ือเขาใจและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน
ในชีวิตคริสตชน โดยอาศัยคําสอนในพระคัมภีร เอกสารคําสอนของคริสตศาสนา และความเห็น
ของนักปราชญตาง ๆ ทั้งในและนอกคริสตศาสนา 

    คศ. 121   การสอนศาสนธรรมเด็ก    3 หนวยกิต 

    RE. 121   Religious Instruction of Children 

    ศึกษาการสอนศาสนธรรมแกเด็ก ในดานเนื้อหา วิธีการ และอุปกรณที่
เหมาะสมกับเด็กที่อยูในวัยระหวาง 4-12 ป โดยใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาตามวัย และ
สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน พรอมกับนําเสนอแบบอยางชีวประวัติของบรรดานักบุญ 

    คศ. 122   การสอนศาสนธรรมเยาวชน    3 หนวยกิต 

    RE. 122   Religious Instruction of the Youth 

    ศึกษาการสอนศาสนธรรมแกเยาวชน ในดานเน้ือหา วิธีการ รูปแบบ และ
อุปกรณที่เหมาะสมกับเยาวชนที่อยูในวัยระหวาง 13-20 ป โดยใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาตามวัย
และสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน พรอมกับนําเสนอแบบอยางชีวประวัติของบรรดานักบุญ 

    คศ. 123   การสอนศาสนธรรมผูใหญ    3 หนวยกิต 

    RE. 123   Religious Instruction of the Adult 

    ศึกษาการสอนศาสนธรรมสําหรับผูใหญ ในดานเนื้อหา วิธีการ รูปแบบ และ
อุปกรณที่เหมาะสมกับชวงอายุตาง ๆ ในวัยผูใหญ ศึกษาบทบาทของชาวคริสต การกลับใจ และ
ลักษณะที่ เดนชัดของความเช่ือแบบผูใหญ  โดยใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาตามวัยและ
สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน เปนพิเศษ กระบวนการรับผูใหญเขาเปนคริสตชน (RCIA) 
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    คศ. 124   การสอนศาสนธรรมในครอบครัว   3 หนวยกิต 

    RE. 124   Religious Instruction in the Family 

    ศึกษาแนวทางการอบรมสําหรับผูเปนบิดามารดาหรือผูปกครองในครอบครัว 
คุณลักษณะของการเปนบิดามารดาท่ีดี แนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา การอบรมสั่งสอนสมาชิก
ในครอบครัวตามหลักธรรมของคริสตศาสนา และสมณสาสนเร่ืองครอบครัว 

    คศ. 131   วิชาคร ู      3 หนวยกิต 

    RE. 131   Pedagogy 

    การศึกษาปรัชญาการศึกษาและความหมายของคําวา “ครู” บทบาทและ
ความสําคัญของครู จิตวิทยาพ้ืนฐานสําหรับการเปนครูหนาท่ีและความรับผิดชอบของครู  
คุณลักษณะของครูที่ดีการพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมในวิชาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรม   
ของครู 

    คศ. 132   สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา   3  หนวยกิต 

    RE. 132   Education Media and Technology 

    ศึกษาหลักการเลือก การผลิตและการใชสื่อศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เขาใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการศึกษารวมสมัย 

     คศ. 201   ศาสนศึกษา      3 หนวยกิต 

    RE. 201   Religious Studies 

    ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของศาสนาตาง ๆ ตามบริบททั้งในแงความสํานึก
และการแสดงออก เพื่อกอใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองลึกซึ้ง ถองแท เกี่ยวกับศาสนาตาง ๆ 

    คศ. 202   ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร   3 หนวยกิต 

    RE. 202   The Church History 

    ศึกษาประวัติคริสตจักรตั้งแตกําเนิดของคริสตศาสนจักร (ศตวรรษที่ 1) จนถึง
ศตวรรษที่ 21 (ปจจุบัน) โดยศึกษาความเปนมาของคริสตศาสนจักรทั้งในและนอกจักรวรรดิโรมัน 
พัฒนาการของคริสตศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก การแพรธรรมของคริสตศาสนจักรในทวีป
เอเชีย การปฏิรูปของคริสตศาสนจักร รวมถึงความเจริญกาวหนาในดานตาง ๆ ของคริสตศาสนจักร 
จนกระทั่งสมัยปจจุบัน 
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    คศ. 215   พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1    2 หนวยกิต 

    RE. 215   The Old Testament I 

    ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมของพระคัมภีรใน      
พันธสัญญาเดิมสาระคําสอนทางศาสนารวมทั้งการประยุกตคําสอนเขากับการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบนัในภาคปญจบรรพ และภาคประวัติอิสราเอล 

    คศ. 216   พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2    2 หนวยกิต 

    RE. 216   The Old Testament II 

    ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรสังคมและวัฒนธรรมของพระคัมภีรใน       
พันธสัญญาเดิมสาระคําสอนทางศาสนารวมทั้งการประยุกตคําสอนเขากับการดําเนินชีวิตใน
ปจจุบันในภาคประกาศก ปรีชาญาณ และเพลงสดุดี 

    คศ. 492   การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม   2  หนวยกิต 

    RE. 492   Teaching Catechism Observation 

    ศึกษาหนาท่ีของครู กระบวนการการเรียนการสอนของครูผูสอนคริสต       
ศาสนธรรม จริยธรรมและวิชาอ่ืน ๆ  กิจกรรมคาทอลิก โดยสังเกตจากสภาพจริงในโรงเรียน ชุมชน 
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและงานบริหารของโรงเรียน 

    คศ. 493   ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม   4 หนวยกิต 

    RE. 493   Christian Education Tanning 

    การฝกสอนคริสตศาสนธรรมโดยนําความรูทักษะและประสบการณจาก      
การเรียนไปสอนคริสตศาสนธรรมและจัดกิจกรรมคาทอลิก  (กองหนาราเริงยุวธรรมทูตพลศีลพล  
มารีวายซีเอสเยาวชน ฯลฯ) แกเด็กเยาวชนหรือผูใหญทั้งท่ีโรงเรียนหรือวัด  ทั้งน้ีใหนักศึกษา
ฝกสอนอยูภายใตสายงานจิตตาภิบาลหรือแผนกคริสตศาสนธรรมและมีอาจารยเปนผูนิเทศการ
ฝกสอน 

    ศษ. 221   หลักการสอน     3 หนวยกิต 

    ED. 221   Methology of Teaching 

    ศึกษาหลักการและวิธีการสอนในระดับตาง  ๆ โดยมีเน้ือหาสาระท่ีสอน
เกี่ยวของกับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม แนวทางในการจัดการเรียนการสอนศาสนาในรูปแบบ    
ตาง ๆ 
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     ศษ. 222   การวัดและประเมินผลการศึกษา   3 หนวยกิต 

    ED. 222   Assessment and Evaluation in Education 

    เรียนรูหลักการวัดผลและการประเมินผลเบื้องตนในการศึกษาการสราง
เคร่ืองมือสําหรับการทดสอบและประเมินผลตามจุดมุงหมายทางการศึกษาการแปลผลจากการ
ทดสอบแนวคิดเก่ียวกับความเที่ยงตรงและเช่ือถือไดสําหรับแบบวัดรวมถึงการใหระดับและ
รายงานผลการศึกษา 

    ศษ. 231   การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   2 หนวยกิต 

    ED. 231   Curriculum Development  

    ศึกษาความหมาย ความสําคัญ องคประกอบในการพัฒนาหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใชใหเขากับทองถิ่น การวิเคราะหและการประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตร 

     ศษ. 232   การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน   3 หนวยกิต 

    ED. 232   Educational and Classroom Action Research Methodology 

    ศึกษารูปแบบ ระเบียบ วิธีการวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน การเขียน
รายงานการวิจัย และฝกปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยเฉพาะการสอนคริสตศาสนธรรม 

    รายวิชาเลือกเรียน 5 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

    คศ. 102   พระบัญญัติ 10 ประการ    3 หนวยกิต 

    RE. 102   Ten Commandments 

    ศึกษาบทบาทหนาที่ ฐานะ ความรับผิดชอบและคุณธรรมท่ีคริสตศาสนิกชนใน
ฐานะคูพันธสัญญากับพระเจา และในความสัมพันธระหวางคริสตศาสนิกชนกับเพื่อนมนุษย ตามท่ี
ปรากฏในพระบัญญัติ 10 ประการ 

       คศ. 212   จริยศาสตร      3 หนวยกิต 

    RE. 212    Ethics 

    ศึกษามโนคติกฎเกณฑสาระคุณคาความสําคัญของจริยธรรมตามความเขาใจ
ของเมธีและนักปรัชญาสํานักตาง ๆ วิเคราะหตรวจสอบขอจํากัดของมนุษยใน  แตละยุคสมัยในการ
แสวงหาและเขาใจถึงกฎเกณฑวินิจฉัยและสรางนิยามเร่ืองความดีความยุติธรรมและสันติภาพหรือ
ความสุขอันพึงปรารถนา 
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    คศ. 310   การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิตประจําวัน  3 หนวยกิต 

    RE. 310   Biblical Application to Daily Life 

    ศึกษาพระคัมภีรไบเบิล ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม 
เกี่ยวกับการตีความ และการวิเคราะหเนื้อหาสาระ เฉพาะตอนท่ีกําหนด เพื่อนํามาประยุกตใชกับ
ชีวิตไดอยางเหมาะสม และมีคุณคาตอการดําเนินชีวิตในแตละวัน  

    คศ. 490   สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1  1  หนวยกิต 

    RE. 490   Seminar on Catechetical Knowledge 1 

    ศึกษาและฝกทักษะการสอนคริสตศาสนธรรมเนนวิธีคิดแบบวิเคราะห 
สังเคราะห และนําเสนอรายงาน 

      คศ. 491   สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2  1 หนวยกิต 

    RE. 491   Seminar on Catechetical Knowledge 2 

    การศึกษาทบทวนและบูรณาการความรูดานการสอนคริสตศาสนธรรมสูวิถี
ชีวิตในสังคมปจจุบัน 

   ข.  วิชาโท (เทววิทยา) จํานวน 38 หนวยกิต 

    รายวิชาวิชาบังคับเรียน จํานวน 32 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปน้ี 

    ทว. 110   ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู    2 หนวยกิต 
    TH. 110   History of Salvation 

    ศึกษาประวัติศาสตรมโนคติและสาระความเช่ือในลัทธิและศาสนาโบราณเร่ือง
การกอบกูมนุษยชาติใหรอดพนจากหายนะเนื่องจากการทําบาปโดยเฉพาะมโนคติของชนชาติยิว
และคริสตศาสนา 

    ทว. 111   พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน    2 หนวยกิต 

                                            TH. 111   Introduction to The Bible 

    ศึกษาความเปนมาของพระคัมภีรไบเบิล ธรรมประเพณีศักด์ิสิทธิ์ การเขียนและ
การรวบรวมพระคัมภีร  สารบบพระคัมภีร สาระของพระคัมภีรตอการดํารงชีวิตของมนุษย รูปแบบ
และกฎเกณฑการศึกษาตัวบทและคําอธิบาย 

    ทว. 112   เทววิทยาเบื้องตน     2 หนวยกิต 

    TH. 112   Introduction to Theology 

    ศึกษามโนคติทั่วไปดานเทววิทยา หลักการ กระบวนการ  และวิธีการศึกษา     
เทววิทยา พัฒนาการแนวคิดเทววิทยาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน 
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    ทว. 114   พิธีกรรมเบื้องตน     2 หนวยกิต 

    TH. 114   Introduction to Liturgy 

    ศึกษาเชิงเทววิทยาเร่ืองความหมาย ความเปนมา ความสําคัญ และสาระของการ
ประกอบคริสตศาสนพิธี รูปแบบพิธีกรรม สัญลักษณและความหมายที่ใชในพิธีกรรม 

    ทว. 171   เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 1    2 หนวยกิต 

    TH. 171   Spiritual Theology 1 

    ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาจิตภาวะคริสตชน การเปลี่ยนแปลง
ชีวิตใหม วิถีจิตภาวะคริสตชน ต้ังแตสมัยคริสตจักรยุคแรก จนถึงสมัยปจจุบัน วิถีจิตภาวะคริสตชน
แบบองครวม การภาวนา คุณธรรมตามพระวรสาร และจิตภาวะของผูสอนคริสตศาสนธรรม 

    ทว. 213   พระวรสารสหทรรศน    3 หนวยกิต 

    TH. 213   The Synoptic Gospels 

    ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตรสังคมวัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจใหเกิด
การบันทึกพระวรสารสหทรรศน รวมทั้งศึกษาจุดหมายรูปแบบสาระและเน้ือหาพระวรสา
รสหทรรศน 

    ทว. 214   วรรณกรรมนักบุญยอหน    2 หนวยกิต 

    TH. 214   Johannine Literature 

    พระวรสาร: ศึกษาลักษณะเฉพาะของพระวรสารฉบับที่ 4 ความแตกตางและ
ความสัมพันธกับพระวรสารสหทรรศนปญหาเกี่ยวกับผูนิพนธเจตนาเน้ือหาสาระและความคิดท่ี
สําคัญในพระวรสารฉบับที่ 4 

    วิวรณ: ศึกษารูปแบบวรรณกรรมและการตีความหมายของพระธรรมใน
หนังสือวิวรณผูแตง และเน้ือหาท่ีสําคัญ 

    จดหมาย: ศึกษาผูแตงเน้ือหาและเจตนาของจดหมายนักบุญยอหนทั้ง 3 ฉบับ 

    ทว. 221   เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร   3 หนวยกิต 

    TH. 221   Ecclesiology 

    ศึกษาธรรมชาติของคริสตศาสนจักรในฐานะประชากรของพระเจาและพระ
วรกายของพระเยซูคริสต สัญลักษณแหงอาณาจักรของพระเจาสหพันธนักบุญและบทบาทหนาท่ี
ของคริสตศาสนจักรตามแนวคิดของนักเทววิทยาตลอดจนเอกภาพของคริสตศาสนจักร 
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    ทว. 222   เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา    3 หนวยกิต 

    TH. 222   Christology 

    ศึกษาขอความเชื่อเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูเจาและความหมายของชีวิตของ
พระองคสําหรับมนุษยทุกคนตามพ้ืนฐานในพันธสัญญาเดิมและตามเร่ืองราวในพันธสัญญาใหม
ศึกษาคําสอนของคริสตศาสนจักรเร่ืองพระธรรมชาติของพระคริสตเจาตามท่ีคริสตศาสนจักรนิยาม
ไวในเอกสารสังคายนาสากลตาง ๆ และตามคําอธิบายของบรรดานักเทววิทยาเพื่อเขาใจวาพระ
คริสตเจาผูทรงเปนทั้งพระบุตรของพระเจาและพระผูชวยมนุษยชาติใหรอดพนมีความหมายสําหรับ
มนุษยสมัยปจจุบันอยางไร 

    ทว. 225   ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักด์ิสิทธิ์   2 หนวยกิต 

    TH. 225   Sacraments in General 

    ศึกษาความหมายความเปนมาความสําคัญและคําสอนของคริสตศาสนานิกาย
โรมันคาทอลิกเร่ืองศีลศักด์ิสิทธิ์ทั้ง 7 ประการทั้งดานเทววิทยาและขอปฏิบัติเบื้องตน 

    ทว. 313   กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม     3 หนวยกิต 

    TH. 313   Introduction to Acts of the Apostles and Epistles 

    ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมท่ีเปนแรงบันดาลใจให
เกิดการเขียนบันทึกกิจการอัครสาวก และบทจดหมายในพันธสัญญาใหม เพื่อใหเขาใจภูมิหลังของ
ผูเขียน จุดมุงหมาย รูปแบบ  เนื้อหาสาระ และแนวคิดทางเทววิทยาของกิจการอัครสาวก และบท
จดหมายตาง ๆ ในพันธสัญญาใหม 

    ทว. 321   เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ    3 หนวยกิต 

    TH. 321   The Holy Trinity 

    ศึกษาขอความเช่ือเร่ืองพระเจาในฐานะพระตรีเอกภาพตามพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิมและภาคพันธสัญญาใหม ตามคําอธิบายของนักเทววิทยายุคตาง ๆ และประกาศของ
คริสตศาสนจักรคาทอลิก ตลอดจนการตีความเพ่ิมเติมโดยนักเทววิทยาสํานักตาง ๆ ในปจจุบัน 

    ทว. 326   เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  3 หนวยกิต 

    TH. 326   Theology of the Holy Communion and the Eucharist Celebration 

    ศึกษาขอความเชื่อและประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิกเร่ืองความหมาย
ความสําคัญแบบแผนประเพณีและขอปฏิบัติทางพิธีกรรมเกี่ยวกับศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ 
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    ทว. 422   เทววิทยาเร่ืองพระแมมารีย    2 หนวยกิต 

    TH. 422   Mariology 

    ศึกษาปรากฏการณความเลื่อมใสศรัทธาตอพระแมมารียในคริสตศาสนาทุก
นิกายศึกษาบทบาทของพระแมมารียในประวัติศาสตรแหงความรอดพนตามท่ีมีกลาวไวลวงหนาใน
พันธสัญญาเดิมและที่มีบันทึกไวในพันธสัญญาใหมศึกษาวิวัฒนาการของความเขาใจขอความเชื่อ
และคารวกิจในประวัติศาสตรของคริสตศาสนจักรต้ังแตสมัยปตาจารยจนถึงสมัยปจจุบันโดยเฉพาะ
คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 ศึกษาความหมายของพระแมมารียสําหรับคนในสมัยนี้
เชนศักดิ์ศรีของสตรี การอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและชวยผูอื่น 

    รายวิชาเลือกเรียน 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    ทว. 372   เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 2    2 หนวยกิต 

    TH. 372   Spiritual Theology II 

    ศึกษาแนวปฏิบัติในการพัฒนาจิตภาวะคริสตชน การภาวนาในชีวิตคริสตชน
ในสมัยตาง ๆ  ธรรมประเพณีเร่ืองการภาวนา ชีวิตของการภาวนา บทภาวนาของพระเยซูเจา          
การรําพึงภาวนาอาศัยพระคัมภีรการฝกจิตภาวะแบบนักบุญอิกญาซีโอ การวินิจฉัยจิต วิธีสงเสริม
พัฒนาจิตภาวะ 

    ทว. 376   เทววิทยาเร่ืองพันธกิจและการอภิบาล   2 หนวยกิต 

    TH. 376   Missiology and Pastoral Theology 

    ศึกษาเทววิทยา รูปแบบ หลักการ ความหมายของการปฏิบัติพันธกิจของชาว
คริสตตามแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และ
พระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปายอหนปอลที่ 2 เร่ือง “กระแสเรียกและภารกิจของชาว
คริสตฆราวาสในคริสตจักรและในโลก” (ChristifidelesLaici) และ “พระพันธกิจขององคพระผูไถ” 

(Redemptoris Missio) ตลอดจนศึกษาเทววิทยาการอภิบาลประชากรของพระเปนเจาในรูปแบบ    
ตาง ๆ และวิธีประยุกตความรูเหลาน้ีกับสถานการณปจจุบัน 

     ทว. 411   หลักศาสนสัมพันธ     2 หนวยกิต 

    TH. 411   Principles of Interreligious Dialogue  

    ศึกษามาตรการและลูทางสรางความสัมพันธอันดีระหวางศาสนิกชนที่นับถือ
ศาสนา และลัทธินิกายตาง ๆ ในทุกระดับ เพื่อเสริมสรางสันติสุขในสังคมตามแนวทางศาสนธรรม 
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    ทว. 428   คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2         2 หนวยกิต 

              และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย  

    TH. 428   Teaching of the Second Vatican Council and  

               of the Federation of Asian Bishops’ Conferences 

    ศึกษาประวัติศาสตร และคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และของ
สหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย และอภิปรายถึงผลกระทบของเอกสารเหลาน้ีที่มีตอคริสต        
ศาสนจักรในยุคปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชทําหนาท่ีเปนผูนําทางศาสนาในดาน      
ศาสนบริกร การประกาศ และการเปนผูรับใช 

    ทว. 461   คริสตศาสนจักรในประเทศไทย   2 หนวยกิต 

    TH. 461   The Church in Thailand 

    ศึกษาประวัติศาสตรพัฒนาการการเขามาสูประเทศไทยของคริสตศาสนาต้ังแต
ยุคกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีกระท่ังปจจุบันเง่ือนไขปจจัยที่สนับสนุนและเปนอุปสรรคบทเรียน
และบทบาทของคริสตศาสนิกที่มีตอการพัฒนาสังคมไทย 

    ทว. 472   คริสตศาสนากับงานพัฒนา    2 หนวยกิต 

    TH. 472   Christianity and Development 

    ทําความเขาใจฐานะบทบาทหนาท่ีของคริสตศาสนิกในการมีสวนรวมพัฒนา
สังคมศึกษาหลักการวิธีการเทคนิคและขอบเขตการเขามีสวนรวมในงานพัฒนาในฐานะบาทหลวง
นักบวชในระดับตาง ๆ เนนการพัฒนาแบบประชาชนมีสวนรวมและการพึ่งตนเองของชุมชน 

   หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

  ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนในหมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะท้ังวิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืนที่วิทยาลัยเปด
สอนตามความสนใจท้ังนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว 

  หมวดวิชาฝกปฏิบัติ 
   นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 3 รายวิชาจึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตรโดย

ไมนับหนวยกิตโดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ี 

    ฝป. 171   การฝกปฏิบัติ 1:  การสอนคริสตศาสนธรรม 

    PT. 171   Practicum 1: Catechesis 

   ฝกปฏิบัติงานในดานการสอนศาสนธรรมไมนอยกวา 30 ชั่วโมงโดยการนํา
ความรูทางดานศาสนาไปประยุกตเพื่อถายทอดความรูตาง ๆ ใหแกเด็ก ๆ เยาวชนผูใหญใหมีความรู
ทางดานศาสนามากย่ิงข้ึน 
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    ฝป. 231   การฝกปฏิบัติ 2: การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
    PT. 231   Practicum 2: Production and Presentation of Educational Multimedia 

   ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอใน    
การเรียนกาสอน และการเผยแพร ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

     ฝป. 232   การฝกปฏิบัติ 3: การสรางสื่อการเรียนการสอน  

    PT. 232   Practicum 3: Educational Media Production 

   ฝกปฏิบัติการผลิต และการใชสื่อท่ีเหมาะสมสําหรับการสอนคริสตศาสนธรรม     
ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง 

     ฝป. 421   การฝกปฏิบัติ 4: การวิจัยในชั้นเรียน 

    PT. 421   Practicum 4: Classroom  Action Research  

    ฝกปฏิบัติการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะดานคริสตศาสนธรรมไมนอยกวา 
30 ชั่วโมง 

การเปรียบเทียบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

และหลักสูตร Catechesi Missionaria  มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี 
 

 มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี เปนมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาดาน
ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก และเปนมหาวิทยาลัยของสันตะสํานัก มีสมณกระทรวง เพื่อ
การศึกษาของกรุงโรม เปนผูดูแล  มหาวิทยาลัยทั่วโลกที่ตั้งขึ้นเพื่อการสอนดานศาสนาคริสต นิกาย
โรมันคาทอลิก ตองอยูใตกํากับการดูแลของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานาท้ังสิ้น เพราะเปนหลักสูตร
เฉพาะทางดานการสอนศาสนาคริสต นอกนั้น มหาวิทยาลัยอูรบานีอานายังไดรับการรับรองคุณวุฒิ
การศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูวิจัยขอนําหลักสูตรของมหาวิทยาลัย         
อูรบานีอานา  เปรียบเทียบกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตรนี้   
มีหลายรายวิชาที่มีลักษณะคลายคลึงกันกับรายวิชาที่วิทยาลัยแสงธรรมเปดสอนในปจจุบัน เปน
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนศาสนา ซึ่งวิทยาแสงธรรมอาจมีความพรอมและความเหมาะสมในการ
เปดสอนในอนาคต ที่นาสังเกตคือ มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา เปนหลักสูตร 5 ป เมื่อศึกษาจบแลว
นักศึกษาจะไดรับปริญญาตรีและปริญญาโท หากวิทยาลัยแสงธรรมมีความพรอมก็สามารถพัฒนา
หลักสูตร ใหเทียบเคียงกับหลักสูตรจากตางประเทศได หรืออาจสรางเครือขายทางการศึกษา เพื่อ
ประโยชนทางดานวิชาการในระดับตอไป 
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การเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
วิทยาลัยแสงธรรม (ปริญญาตรี 4 ป) และ 

หลักสูตรสาขาวิชา Catechesi Missionaria (คําสอนงานแพรธรรม) 
มหาวิทยาลัย Pontificia Università Urbaniana (หลักสูตร 5 ป ปริญญาตรีและโท) ประเทศอิตาลี 

 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา  
 

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

รายวิชา
เฉพาะ
สําหรับ 

ปริญญา
ตรี 

คศ.
202 

ประวัติศาสตรคริสต 

ศาสนจักร (The Church 

History) 

IM 1004 

 

IM 1023 

Storia della Chiesa I: 

antica e medioevale 

Storiadella Chiesa II: 

moderna e contemporanea 

เหมือนกัน 

คศ.
215 

พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 

(The Old Testament 1) 

IM 1009 AT: Pentateuco e libri 

Storici 

เหมือนกัน 

คศ.
216 

พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2 

(The Old Testament 2) 

IM 1016 

IM 1019 

AT: Profeti 

AT: Libri sapienziali 

เหมือนกัน 

ทว.
111 

พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
(Introduction to the Bible) 

IM 1001 Introduzione alla S. 

Scrittura 

เหมือนกัน 

ทว.
112 

เทววิทยาเบื้องตน 
(Introduction to Theology) 

IM 1006 

 

IM 1034 

Introduzione alla teologia 

e Teologia fondamentale I 

Teologia fondamentale II 

เหมือนกัน 

ทว.
114 

พิธีกรรมเบื้องตน  
(Introduction to Liturgy) 

IM 1013 Liturgia: introduzione 

generale 

เหมือนกัน 

ทว.
171 

เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1  
(Spiritual Theology I) 

IM 1011 Teologia spirituale I: temi 

fondamentali 

เหมือนกัน 

ทว.
213 

พระวรสารสหทรรศน 
(The Synoptic Gospels) 

IM 1010 NT: Sinottici e Atti degli 

Apostoli 

เหมือนกัน 

ทว.
221 

เทววิทยาเรื่องคริสตศาสน
จักร (Ecclesiology) 

 

IM 1029 Ecclesiologia เหมือนกัน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
  

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

 ทว.
222 

เทววิทยาเรื่องพระคริสเจา 
(Christology) 

IM 1015 Cristologia เหมือนกัน 

 ทว.
313 

กิจการอัครสาวกและบท
จดหมายในพันธสัญญาใหม 
(Introduction to Acts of the 

Apostles and Epistles) 

IM 1010 NT: Sinottici e Atti degli 

Apostoli  

มีกิจการอัคร
สาวก แตไมมี
บทจดหมาย
ในพันธ
สัญญาใหม 

 ทว.
321 

เทววิทยาเรื่องพระตรี
เอกภาพ  
(The Holy Trinity) 

IM 1030 Teologia trinitaria เหมือนกัน 

ทว.
372 

เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2 
(Spiritual Theology 2) 

IM 1031 Teologia spirituale II: 

dinamicadella vita 

spirituale 

เหมือนกัน 

ทว.
376 

เทววิทยาเรื่องพันธกิจและ
การอภิบาล (Missiology and 

Pastoral Theology) 

IM 1050 Teologia pastorale 

missionaria 

เหมือนกัน 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1000 Introduzione allo studio 

การแนะนําการศึกษา 
 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1002 Psicologia I : teorie della 

personalià psicologia 

evolutiva 

จิตวิทยา 1 ทฤษฎีจติวิทยา
พัฒนาการของบคุคล 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1003 Antropologia cultural 

missionaria 

มานุษยวิทยาดาน
วัฒนธรรมและงาน 

มิชช่ันนารี 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1005 Storia della Filosofia I : 

antica e medievale 

ประวัติศาสตรปรัชญา 1 
ความคิดสมัยโบราณ และ
สมัยกลาง 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1023 Storia della Filosofia II : 

pensiero moderno e 

contemporaneo 

ประวัติศาสตรปรัชญา 2 
ความคิดสมัยใหม และ
ความคิดรวมสมัย 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM  

1051cg 

Psicologia II : Sviluppo 

psicologico del pensiero 

religioso e morale 

จิตวิทยา 2 การพัฒนาดาน
จิตวิทยาของความคดิเชิง
ศาสนาและศีลธรรม 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMS 

3000 

Seminario di studio 

scientifico e tutoriato 

สัมมนาเร่ืองการศึกษาเชิง
วิชาการและซอมเสริม 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1007 Antropologia filosofica 

มานุษยวิทยาเชิงปรัชญา 
 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1012 Introduzione i Padri della 

Chiesa 

ปตาจารยของพระศาสน
จักร เบื้องตน 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1022 Apprendimento: criteri 

psicologici e didattici 

การเรียนรู:หลักจิตวิทยา
และหลักการเรียน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

    การสอน  

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1026 Teologia della missione e 

introduzione alla 

missiologia 

ความรูเบื้องตนเก่ียวการ
แพรธรรมกับเทววิทยา
เกี่ยวกับการแพรธรรม 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1017 Antropologia teologica : 

l’avventura umana nel suo 

incontro con il Signore 

มานุษยวิทยาเชิงเทววิทยา: 
การดําเนินชีวิตของมนุษย
ในการพบปะกบัพระเจา 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1018 Metafisica 

อภิปรัชญา 
 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1020 NT: Corpo paolino 

พระคัมภีรพันธสัญญาใหม: 
แนวความคิดของนักบญุ
เปาโล 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMS 

3001 

Seminario biblico / 

teologico 

สัมมนาดานพระคัมภีรและ
เทววิทยา 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1021 Sacramentaria I : 

introduzione e Sacramenti 

dell’iniziazione cristiana 

ศีลศักดิ์สิทธิ:์ บทนําและศีล
ศักดิ์สิทธิ์ของการเริ่มตน
ชีวิตคริสตชน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1027 Teologia morale 

fondamentale 

เทววิทยาดานศีลธรรม 

ขั้นพื้นฐาน 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1028 Pedagogia Generale 

ครุศาสตรทั่วไป 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 1033 Animazione e Pastorale 

giovanile 

การหลอเล้ียงและการ
อภิบาลเยาวชน 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IM 2010 Diritto Canonico : 

orientamenti generali e 

aspetti missionari 

กฎหมายพระศาสนจักร วา
ดวยบทนําท่ัวไป และแงมุม
ดานงานแพรธรรม 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IC 1034 Catechetica fondamentale 

คําสอนคริสตศาสนา 
ขั้นพื้นฐาน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IC 1035 Metodologia catechistica 

generale 

การสอนคริสตศาสนาทั่วไป 

 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IC 2009 L’insegnamento della 

religione cattolica : natura 

e compiti 

การสอนคริสตศาสนา: 
ธรรมชาติและพันธกิจ 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

รายวิชา
เลือก
สําหรับ 

ปริญญา
ตรี 

ทว.
422 

เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
(Mariology) 

 

 

IMA 

2008 

Mariologia เหมือนกัน 

 ทว.
411 

หลักศาสนสัมพันธ 
(Principle of Interreligious 

Dialogue) 

IMA 

2004 

Dialogo interreligioso เหมือนกัน 

 ทว.
428 

คําสอนของสภาสังคายนา
วาติกันที่ 2 และของ
สมาพันธสภามุขนายกแหง
เอเชีย 

(Teaching of the Second 

Vatican Council and of the 

Federation of Asian 

Bishop’s Conferences) 

IMA 

2003 

ConcilioVaticano II: la 

storia, I documenti,  

la ricezione 

มหาวิทยาลัย
อูรบานีอานา

ไมม ี

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

2010 

Dimensione missionaria 

della spiritualità 

ชีวิตจิต ดานการทํางานแพร
ธรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MB  

2004 

Introduzione all’Islam 

อิสลามเบื้องตน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MB  

2005 

Introduzione alle religioni 

tradizionali e ai valori 

universali del pensiero 

africano 

ศาสนาเชิงธรรมประเพณี 
และ คุณคาสากลของ
ความคิดชาวอัฟริกาเบี้อง
ตน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MLC 

2000 

Introduzione all’Induismo 

ศาสนาฮินดูเบี้องตน  

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MLC 

2011 

Introduzione al  

Buddismo 

ศาสนาพุทธเบื้องตน  

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

2001 

Teoria e prassi della 

comunicazione 

ทฤษฎีและการปฏิบัตดิาน
การส่ือสาร 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

2002 

Sociologia della religion 

สังคมศึกษาดานศาสนา 
 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MB 2001 Introduzione al 

Confucianesimo e 

Taoismo 

ลัทธิขงจอ และลัทธิเตา 
เบื้องตน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MB 2002 Introduzione alle tradizioni 

religiose dell’America 

Latina 

วัฒนาธรรมทางศาสนาของ
ลาตินอเมริกาเบ้ืองตน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

MB 2006 Introduzione all’Ebraismo 

post-biblico 

ศาสนายิวชวงหลังพระ
คัมภีรเบื้องตน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

2005 

Orientamenti di pedagogia 

del dialogo interculturale 

แนวทางการเรียนการสอน
ของการเสวนาตาง
วัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

2009 

Dinamica della 

comunicazione nei gruppi 

พลวัตรของการส่ือสาร 

ในกลุม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

1039 

Questioni di morale 

special 

ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IMA 

2007 

Rapporto Scienza, 

Religione e Società 

nell’era della 

globalizazione 

ความสัมพันธเชิงวิชาการ
ดานศาสนาและสังคมในยุค
โลกาภิวัตน 

 

รายวิชา
เฉพาะ
สําหรับ 

ปริญญา
โท 

คศ.
100 

ประวัติการสอนคริสต 

ศาสนธรรม (History of 

Catechesis) 

ILM 

1001 

ILM 

1005 

Storia della catechesi I: 

antica e medieval  

Storia della catechesi II: 

moderna e contemporanea 

 

เหมือนกัน 

 คศ.
122 

การสอนศาสนธรรมเยาวชน 
(Religious Instruction of the 

Youth) 

IC 1042 Catechesi dei giovani เหมือนกัน 

 คศ.
123 

การสอนศาสนธรรมผูใหญ 
(Religious Instruction of the 

Adult) 

ILM 

1016 

Catechesi degli adulti เหมือนกัน 

 คศ.
124 

การสอนศาสนธรรมใน
ครอบครัว (Religious 

Instruction in the Family) 

ILM 

1011 

Pastorale e catechesis 

familiare 

เหมือนกัน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILC  

1000 

Teologia dell’ 

inculturazione 

เทววิทยาดานการเขาสู
วัฒนธรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILC  

1004 

Dottrina sociale della 

Chiesa 

คําสอนดานสังคมของ
พระศาสนจักร 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILC  

1002 

Teologia biblica della 

missione 

เทววิทยาพระคัมภีร
เกี่ยวกับงานแพรธรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILC  

1001 

Metodologia della ricerca 

e del lavoro scientifico 

solo per il PRIMO ANNO 

ระเบียบวิธีการวิจัยและ
ผลงานทางวิชาการ 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IC  

1034 

Catechetica fondamentale 

คําสอนคริสตศาสนาขั้น 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IC  

1035 

Metodologia catechetica 

generale 

การสอนคริสตศาสนา
ทั่วไป 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

IC  

2009 

L’insegnamento della 

religione cattolica: natura e 

compiti 

การสอนคริสตศาสนา 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILC  

1003 

Teologia e pedagogia della 

preghiera 

เทววิทยาและการเรียนการ  
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

    สอนของการภาวนา 
พื้นฐาน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1004 

Catechismo della Chiesa 

Cattolica 

คําสอนของพระศาสนจักร
คาทอลิก 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1010 

Formazione dei catechisti 

การอบรมครูคําสอน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1000 

Primo annuncio e 

catecumenato 

การประกาศครั้งแรก และ
การเตรียมตัวเปนคริสตชน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1006 

Catechesi missionaria: 

identità e compiti 

คําสอนดานการแพรธรรม: 

เอกลักษณและพันธกิจ 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1014 

Pastoriale e catechesi della 

reliosità popolare 

การอภิบาลและการสอน 

คําสอนสําหรับคริสตชน 

 

รายวิชา
เลือก
สําหรับ 

ปริญญา
โท 

 วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1009 

Iniziazione cristiana dei 

fanciulli e degliadolescenti 

การเริ่มตนเปนคริสตชน
ของเด็กและเยาวชน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1007 

Linguaggio della 

comunicazione e catechesi 

ภาษาในการส่ือสารและ
การสอนคําสอน 
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ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบหลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรม และของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ตอ) 
 

หมวด
วิชา 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของวิทยาลัยแสงธรรม 

รหัส รายวิชาที่เปดสอน 

ของ Urbaniana 

หมายเหตุ 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1002 

Catechesi e inculturazione 

การสอนคําสอนและการ
เขาสูวัฒนธรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1003 

Catechesi e liturgia 

การสอนคําสอนและพิธีกรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1008 

Catechesi dei 

preadolescenti 

การสอนคําสอนสําหรับ
กอนเปนวัยรุน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1012 

Evangelizzazione e 

catechesi in contesto 

การเผยแผพระวรสาร 

และการสอนคําสอน 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1013 

Liturgia e inculturazione 

พิธีกรรม และการเขาสู 
วัฒธรรม 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1017 

Didattica 
dell’insegnamento della 

religione cattolica 

การเรียนการสอนของคํา
สอนศาสนาคาทอลิก 

 

  วิทยาลัยแสงธรรมไมได 
เปดสอน 

ILM 

1018 

Catecumenato per giovani 

e adulti : Programmazione 

di itinerari di fede e 

conversione 

การสอนคําสอนสําหรับ
เยาวชนและผูใหญ:  
การเขียนโปรแกรมเสนทาง
ของความเชื่อและการ 

กลับใจ 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการวิจัยเชิงอนาคต 
 

งานวิจัยในประเทศ  
 พรเพ็ญ สิงหวรรณกุล (2541: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองอนาคตภาพการจัดการศึกษา

ตอเน่ืองสําหรับพยาบาลวิชาชีพ ในป พ.ศ. 2545-2549 โดยใชเทคนิคเดลฟาย รวบรวมความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ จํานวน 27 ทาน ดวยแบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบวา 1) ดานลักษณะหลักสูตร ทั้ง   

3 หลักสูตร มีลักษณะท่ีคลายกันคือเปนหลักสูตรบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือการดูแลสุขภาพ
ประชาชน โดยใชชุมชนเปนฐาน มีการประกันคุณภาพการศึกษาการประเมินผลทั้ง 3 หลักสูตร      
ใหผูเรียนกําหนดแผนการประเมินผลของตนเอง มีการติดตามผูสําเร็จการศึกษา มีการนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในระบบการประเมินผล 2) ดานกลยุทธการจัดการเรียนการสอนท้ัง 3 หลักสูตร
ควรใหผู เรียนฝกงานในสถานท่ีที่ผู เรียนปฏิบัติงานอยู  โดยพัฒนาแนวคิดหรือสรางงานให
สอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและประเมินผลเปนรูปธรรมท่ีชัดเจน 3) ดานคุณลักษณะท่ี             
พึงประสงคทั้ง 3 หลักสูตรจะคลาย ๆ กัน ตางกันตรงท่ีหลักสูตรมหาบัณฑิต หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต          
มีความสามารถในการสรางองคความรูใหมมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีศึกษาอยางเดนชัดนํา
ปฏิบัติการพยาบาลการบริหารการพยาบาลการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยนําศาสตร
สาขาตาง ๆ มาบูรณาการ และ 4) ดานบริหารทั้ง 3 หลักสูตรควรบริหารในรูปคณะกรรมการ
บุคลากรทุกระดับเขามามีสวนรวมในการบริหาร  การพัฒนาบุคลากรสถาบันควรใหทุนใน
การศึกษาตอ ดานอาคารสถานท่ีใชที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด  การบริหารดานงบประมาณของ
สถาบันการศึกษาควรจะนําไปสูการพึ่งพาตนเองโดยมีอิสระในการบริหารงบประมาณภายใตการมี
ระบบตรวจสอบจากสังคม  

 อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (2551: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนา  วิทยานิพนธดุษฎีบัณฑิต หลักสูตร
ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประเทศไทยใน
ทศวรรษหนา โดยการใชเทคนิคการวิจัยอนาคต (EDFR) ผลการวิจัยพบวาการพัฒนารูปแบบการ
บริหารที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในประ เทศไทยใน
ทศวรรษหนา มี 3 รูปแบบดังน้ี  1) โรงเรียนคาทอลิก “การประกาศขาวดี” ซึ่งเปนพื้นฐานดาน    
การวางแผนมีวัตถุประสงค คือ เปนการสรางมนุษยสูความสมบูรณเหมือนพระคริสตเจา กลาวคือ
การเปนมนุษยสมบูรณดานการจัดองคการท่ีใหความสําคัญกับ “การแพรธรรม” ดานการนําเปน      
ผูอภิบาลท่ีดี คือ เปนตนแบบของผูที่มีอุดมการณแหงความรักและการรับใช ตามจิตตารมณแหง
พระวรสาร ดานการกํากับดวยการสรางมาตรฐานคาทอลิกรวมกันระหวางโรงเรียนคาทอลิก        
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การประเมินตามมาตรฐานโรงเรียนคาทอลิก ซึ่งเปนมาตรฐานท่ีบงช้ีถึงคุณธรรมจริยธรรม ทั้งดาน
ผูเรียน ดานครู และดานผูบริหาร  2) โรงเรียนเอกชนคาทอลิก “เครือขาย” ซึ่งเพ่ิมเติมดานการ
วางแผนดวยสรางความรวมมือในระหวางโรงเรียนคาทอลิก และโรงเรียนอ่ืน  ๆ องคกรและ
หนวยงานตาง ๆ และการบูรณาการแบบสหวิทยาการดานการจัดองคการมีการจัดองคการเพื่อ
รองรับเครือขายดานการนํา นอกจากเปนผูอภิบาลท่ีดีและผูนําเชิงวิสัยทัศน ดานการกํากับ โรงเรียน
เครือขายมีการกํากับตามมาตรฐานคาทอลิกและการประเมินคุณภาพของโรงเรียนของสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องคการมหาชน) และ 3)โรงเรียนเอกชนคาทอลิก 
“โรงเรียนทางเลือก” ซึ่งเพ่ิมเติมดานการวางแผนเปนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย ดวยหลักสูตรที่หลากหลาย ดานการจัดองคการ มีศูนยการการบริหารเครือขายเปนศูนย
ดําเนินการ ดานการนํา ผูนําโรงเรียนทางเลือก นอกจากเปนผูอภิบาลท่ี ผูนําเชิงวิสัยทัศน ยังเปน       
ผูเหนือผูนําช้ันยอด และใชหลักการการเทียบโอนทางการศึกษาและหลักสูตรการเรียนรู เปนการ
กํากับของโรงเรียน  

 ฐิติมา อินทวงษ (2552: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองกระบวนการพัฒนาการคิดเชิง
อนาคตของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
พัฒนาการคิดเชิงอนาคตของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในดาน
การศึกษาตอระดับอุดมศึกษาและอาชีพ และศึกษาแนวคิดในการวางแผนอนาคตดานการศึกษาและ
อาชีพของนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษาคือ นักเรียนโครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับ
ดูแลของมหาวิทยาลัย รุนท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ปการศึกษา 2552 จํานวน
ทั้งหมด 27 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย กิจกรรมพัฒนา     
การคิดเชิงอนาคต แบบวัดคุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคต  และการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ
วิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ สถิติ t-test  การวิเคราะหเนื้อหา และนําเสนอขอมูลในรูป
ตารางและการบรรยาย  ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี  1) การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการคิดเชิงอนาคต 
สามารถพัฒนาการคิดเชิงอนาคตของนักเรียน พบวา คุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตโดยรวมของ
นักเรียนอยูในระดับคอนขางสูง จากการวัดคุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตหลังรวมกิจกรรม นักเรียน
มีคุณลักษณะนักคิดเชิงอนาคตโดยรวม และแบบแยกรายดาน ในดานการมองการณไกล ดานการ
รวบรวมขอมูลรอบดานกอนตัดสินใจ ดานการมองเห็นความสัมพันธของสรรพสิ่ง ดานการยอมรับ
ความเปลี่ยนแปลง ดานการกําหนดอนาคตที่ตองการดวยตนเอง และดานการมองทุกสิ่งในแงบวก 
สูงกวากอนรวมกิจกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 2) แนวคิดในการวางแผน
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อนาคตดานการศึกษาและอาชีพของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
คือ การเลือกเรียนตามความชอบและความถนัดของตนเอง การเรียนจบในระดับปริญญาเอก และ 
การทํางานดานวิทยาศาสตรและการวิจัยเพื่อชวยพัฒนาประเทศชาติ  

 สิทธิพร สวยกลาง (2553: บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ืองการนําเสนอแนวทางการจัด   
การเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรดนตรีตะวันตกในหลักสูตรดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาควิชาศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป
ศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการจัด 
การเรียนการสอนและนาเสนอแนวทางในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตรดนตรี
ตะวันตกในหลักสูตรดนตรีของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยมีกลุมประชากรคือรายวิชาประวัติ
ดนตรีตะวันตกและผูสอนในมหาวิทยาลัยของรัฐท่ีเปดสอนหลักสูตรดนตรีมากกวา  10 ป โดยรับ
ผูเรียนจํากัดจํานวน 10 สถาบันทั่วทั้งประเทศและผูทรงคุณวุฒิดานการสอนวิชาประวัติศาสตร
ดนตรีตะวันตก 5 ทาน ใชเทคนิคการวิจัยเอกสารและเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย เคร่ืองมือที่ใชใน
การวิจัยคือแบบเก็บขอมูลเอกสารและแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลดวยการวิเคราะหเนื้อหาและ
สถิติเชิงบรรยายไดแกคาความถี่คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานคามัธยฐานและพิสัยระหวาง        
ควอไทล ผลการวิจัยพบวา 1 ) สภาพของวิชาเปนวิชาบังคับในหลักสูตรดนตรีในทุกสถาบัน           
มีเนื้อหาประกอบดวยประวัติศาสตรและวรรณคดีดนตรีตะวันตกต้ังแตยุคกลางจนถึงยุคศตวรรษ    
ที่ 20 สอนโดยวิธีบรรยายเปนหลักประเมินผลโดยการสอบวัดความรู และ 2) การนําเสนอแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติดนตรีตะวันตก  แบงเปน 3 รูปแบบ คือ 2.1) การสอนแบบ
ประวัติศาสตรทั่วไป 2.2) การสอนแบบเร่ืองคัดเฉพาะ 2.3) การสอนแบบผสมผสานแบบ
ประวัติศาสตรทั่วไปและแบบเร่ืองคัดเฉพาะซึ่งท้ัง  3 รูปแบบมีความเหมาะกับสภาพผูเรียนและ
ผูสอนที่ตางกันโดยมีแนวทางในการจัดการเรียนการสอน   คือ 1) การกําหนดจุดประสงคทั้ง              

3 รูปแบบ ควรกําหนดใหผูเรียนมีทักษะครบทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย
เกี่ยวกับประวัติและวรรณคดีดนตรีตะวันตก 2) การกําหนดเน้ือหาสาระควรประกอบไปดวยเนื้อหา
ดานพ้ืนฐานสังคมแนวคิดรูปแบบและองคประกอบของดนตรีในแตละยุคสมัยผลงานและ
ชีวประวัติของนักประพันธเพลงท่ีสําคัญแตการสอนแบบเร่ืองคัดเฉพาะเปนการศึกษาในเชิงลึกของ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงโดยเฉพาะ 3) วิธีการสอนควรใชการสอนแบบบรรยายประกอบกับการอภิปราย
โดยการสอนแบบเร่ืองคัดเฉพาะควรสอนในช้ันเรียนขนาดเล็กที่เนนการอภิปราย  และ 4) วัดและ
ประเมินผลดวยการสอบวัดความรูดวยขอสอบแบบปรนัยและอัตนัยรายงาน และกิจกรรมการฟง บทเพลง   
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งานวิจัยตางประเทศ 

 Phangrak (1992: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ือง Catholic School Enrollment: A Study on 

Reasons why Parents choose Diocesan Schools in the Coastal Area of Cholburi Province, 

Thailand พบวา เหตุผลหลักที่ผูปกครองเลือกชื่นชอบและใหการสนับสนุนโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกในเขตจังหวัดชลบุรี คือความเอาใจใสอบรมดานคุณธรรม ศาสนาหรือจิตใจ ดานวิชาการ
และระเบียบวินัยแตเมื่อแยกระดับฐานะเศรษฐกิจและสังคมของผูปกครอง พบวาผูปกครองท่ีมี
ระดับสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงเนนความสําคัญดานวิชาการเปนเอก สวนระดับ
รองลงมาเนนความสําคัญดานความเอาใจใสที่มีตอนักเรียนเปนสําคัญ 

 Cambel (2002: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองทางเลือกในอนาคตของการศึกษาในโคโรราโด
ในป พ.ศ. 252-2547 โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาของโคโรราโด จํานวน 75 คน  ดวยเทคนิค
เดลฟาย จํานวน 3 รอบ กลุมผูเชี่ยวชาญไดทํานายความนาจะเปนสิ่งท่ีปรารถนาและกรอบเวลาของ 

110 เหตุการณที่คาดวาจะเกิดข้ึนในโรงเรียนระดับ K 12 ในอนาคต การรวบรวมขอมูลเหตุการณที่
จะเกิดข้ึนในหลักสูตรการสอนธรรมชาติของนักเรียนการจัดการดานเวลาสิ่งแวดลอมในการเรียน
คณะทํางานความเกี่ยวของของครูคาเลาเรียนและงบประมาณผูศึกษาไดพัฒนาอนาคตภาพบน
พื้นฐานของการทํานายความนาจะเปนและไมนาจะเปนของเหตุการณ    จุดเร่ิมตนอยูที่เปาหมาย  
การสอนของแตละบุคคล จุดสุดทายอยูที่มาตรฐานของการสอน ผูวิจัยเนนย้ําความสําคัญของการ
ดําเนินนโยบายซึ่งแนใจวาจะเกิดเหตุการณที่พึงปรารถนาและหันเหเหตุการณที่ไมพึงปรารถนา
เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบจากการทํานายและการเปนปรปกษระหวางครูและสาธารณะ
อนาคตภาพถูกออกแบบเพ่ือกระตุนจิตสํานึกผูกําหนดนโยบายเหมือนกับขอแนะนําสําหรับการ
บริหารการเปลี่ยนแปลงในการวางแผนระยะยาวในโรงเรียนระดับ  K 12 ในรัฐโคโรราโดอนาคต
ภาพถูกออกแบบเพ่ือใหมีรายละเอียดสําหรับผูกําหนดนโยบายทางการศึกษา  

 Keller (2002: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับภาพอนาคตทาง
การศึกษาของโรงเรียนขนาดกลางการวิจัยนี้เปนการศึกษาเชิงชาติพันธุวรรณนาแบบ  EFR กลุม
ตัวอยางเปนครูของโรงเรียนขนาดกลางโรงเรียนชานเมืองของมินนิโซตา  จํานวน 35 คน ใชการ
สัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง  ครูผูสอนใหความคิดเห็นในสิ่งท่ีพึงปรารถนาความเปนจริงของ
โรงเรียนขนาดกลางถูกแยกออกเปนภาพอนาคตในทางท่ีดีและอนาคตภาพในทางท่ีไมดี              
การวิเคราะหโครงสรางของภาษาถูกใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อตัดสินใจเปรียบเทียบและรูปแบบ
ตรงกันขามท่ีเกิดข้ึนการวิเคราะหหัวขอหลักเพื่อบรรยายถึงอนาคตภาพในทางท่ีดีของโรงเรียน
ขนาดกลางและขอแนะนําท่ีจะนําไปสูความจริงหัวขอเหลาน้ีและขอแนะนําจะรวมถึงการลดขนาด
โรงเรียนและขนาดหองเรียนการบํารุงรักษาและการปรับปรุงทีมครูผูสอนเพ่ือสรางชุมชนผูเรียน
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ขนาดเล็ก หลักสูตรซึ่งรวมถึงหลักสูตรในโรงเรียนและหลักสูตรท่ีไดสํารวจซึ่งตอบสนองตอความ
ตองการของวัยรุนการแสดงถึงความไมเพียงพอดานการเงินของการศึกษาการเพิ่มข้ึนของการมีสวน
รวมของพอแมและครอบครัว การพบกับความตองการท่ีหลากหลายของผูเรียนทามกลางผูเรียน
ทั้งหมดความจําเปนในการเตรียมความพรอมของครูในโรงเรียนขนาดกลางการปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานของคณะทํางานขอแนะนําในการเปลี่ยนแปลงอยูในความสนใจของผูเรียนครูผูสอนใน
การศึกษาน้ีใหอนาคตภาพและขอแนะนําการดําเนินงานการสนับสนุนของคณะทํางานของโรงเรียน
ขนาดกลางผูปกครอง ผูกําหนดนโยบาย สื่อ และรัฐบาลเพื่อใหผูเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง
ประสบผลสําเร็จ  

 Wallace (2002: บทคัดยอ) ทําการวิจัยเร่ืองผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีตอหลักสูตร
จากป 1986-2000โดยกลุมผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและการสอน จํานวน 30 คน ดวยเทคนิคเดลฟาย
จํานวน 3 รอบ กลุมผูเชี่ยวชาญไดทําการคาดคะเน 258 ผลกระทบจาก 45 ภาพอนาคตที่สรางข้ึน     
ซึ่งถูกรวบรวมสําหรับความนาจะเปน ในป พ.ศ. 2533, 2538 และป พ.ศ. 2543 ดวยฉันทามติ
ระดับกลางผูเชี่ยวชาญทํานายอนาคตภาพหลักสูตรดวยคาเฉลี่ยของความนาจะเปนรอยละ  52 ในป 
พ.ศ. 2543 ผลการศึกษาพบวาคอมพิวเตอรกระบวนการประมวลผลวีดีทัศนและขอมูลพื้นฐานจะมี
ผลตอการศึกษาดานอาชีพการเขียน การสอนอานหลักสูตรจะประยุกตไปสูวัยผูใหญและวัยเด็ก   
การกํากับภายใตชุมชนขนาดเล็กความไมเสมอภาคระหวางผูประสบความสําเร็จกับผูลมเหลว       
การอานจะยังคงมีความสําคัญ ทักษะการแกปญหาจะเก่ียวของกับความหลากหลายของกลวิธีทาง
ความคิด ซึ่งจะถูกเนนยํ้าขอมูลขาวสารจากสื่อจะถูกใชหองเรียนมีความสําคัญไมเปลี่ยนแปลง       
การเปลี่ยนแปลงท่ีไมนาจะเปนไปได  เชน การมีสวนรวมของนักเรียนในการพัฒนาหลักสูตร        
การติดตอสื่อสารโทรคมนาคมในโลก  และคอมพิวเตอรจําลองในการสอนอุปสรรคที่ขัดขวาง      
การเปล่ียนแปลง คือ นโยบายและภาวะการเงิน 

 จากการศึกษาวรรณกรรม ทฤษฎีตาง ๆ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของการกับการวิจัยเชิง
อนาคตในดานการพัฒนาหลักสูตร และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในอนาคต  นักการศึกษา
ยังคงมองหาแนวทางใหม ๆ ในการพัฒนาอยางไมหยุดย้ัง มุมมองตาง ๆ ของการศึกษายังตองการ
การพัฒนาอยางตอเน่ือง แตก็ยังไมเพียงพอตอการพัฒนาทางดานหลักสูตร และการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพ จะเห็นวาในปจจุบันวิวัฒนาการของโลกกาวหนาไปอยางรวดเร็ว การพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับเปลี่ยนแปลง จึงกลายเปนเร่ืองท่ีจําเปนอยางหลีกเลี่ยง
ไมได ดังน้ัน จึงควรท่ีจะไดมีการพัฒนาและผลักดันงานวิจัยดานการศึกษาอยางตอเนื่องใหมาก
พอที่จะเปนเคร่ืองรับประกันคุณภาพของการจัดการศึกษาไดอีกทางหนึ่ง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรท่ีมีอยูแลว ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนดวย อยางไรก็ตาม ในการบริหารจัดการดาน
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คุณภาพทางวิชาการนั้น สังคมยังตองการคนท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม-จริยธรรม ไปพรอมกับการ
พัฒนาดานวิชาการ ซึ่งเปนสิ่งท่ีสังคมในยุคปจจุบันกําลังเรียกรองจากกลุมปญญาชนรุนใหม 
เพื่อที่จะเปนคนพรอมท้ังคุณภาพสมอง และจิตใจท่ีเต็มเปยมไปดวยพลังแหงความดีงาม การวิจัยเชิง
อนาคต เปนการเตรียมความพรอมไปสูสถานการณที่อาจจะเกิดข้ึน หรืออาจไมเกิดข้ึนในอนาคต 
เพราะเปนการวางแผน การพยากรณ และการตัดสินใจในกระบวนการตาง  ๆ โดยอาศัยผูมีความรู 
ความสามารถ  และประสบการณจากสาขาวิชาน้ัน ๆ วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถานศึกษาที่มีหนาท่ี
ใหการศึกษาอบรมแกเยาวชน ที่ประสงคจะอุทิศตัวในการเปนผูนําทางศาสนาในอนาคต ตามหลัก
คริสตศาสนาโรมันคาทอลิก เพื่อที่วิทยาลัยจะสามารถนําเยาวชนเหลาน้ีใหกาวไปสูเปาหมายของ
การจัดการศึกษาใหตรงตามวัตถุประสงค  เสนทางในการบริหารจัดการตาง  ๆ ยอมตองคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดท่ีสังคมคาดหวังวาจะไดรับการมองไปสูอนาคตอยางมีจุดหมาย ไมใชสิ่งเพอฝน 
แตเปนสิ่งท่ีสามารถทํานายไดและมีความเปนไปได เพราะหัวใจของการวิจัยอนาคตน้ัน เพื่อที่จะ
ขยายความคิดจากการพยากรณ ไปสูการอธิบายผลของการกระทําที่หลากหลาย ผลที่ไดจากการวิจัย
อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ. 2557-2566) จะชวยใหวิทยาลัยเห็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการ การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพบุคลากร รวมทั้ง   
ทําใหเขาใจถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เพื่อที่จะไดเตรียมตัว หรือกําหนดเปนนโยบาย     
เพื่อนําไปสูอนาคตท่ีตองการ  



 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา เปนการวิจัยเชิงอนาคต (future research) เพื่อศึกษาภาพอนาคต
ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา 
ดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค โดยใชเดลฟายเทคนิค (delphi technique)  

 

วิธีและข้ันตอนการวิจัย 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรและกลุมตัวอยางมีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนบุคลากรที่เกี่ยวของของกับการจัดการศึกษา
โรงเรียนในเครือคาทอลิก และผูทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และผูทรงคุณวุฒิหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในปการศึกษา 2556 
 2. กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย เปนบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรม อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการ ในปการศึกษา 2556 จํานวน 22 คน ซึ่ง
ประกอบดวย 

  2.1 คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 3 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
   1) เปนผูมีประสบการณในการบริหารงานทางการศึกษาต้ังแต 3 ปขึ้นไป  
   2) มีวุฒิทางการศึกษาตั้งแตระดับปริญญาโทข้ึนไป  
   3) เปนผูมีบทบาทในการกําหนดนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม 

  2.2 อาจารยสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาจํานวน 4 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้  
   1) เปนผูมีประสบการณดานการสอนในสาขาวิชาต้ังแต 5 ปขึ้นไป 
   2) มีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
  2.3 ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 10  คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้   

 1) ดํารงตําแหนงประมุขมิสซังคาทอลิก 
 2) เปนผูมีสวนรวมในการกอต้ังสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
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 3) เปนผูมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายทางการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 4) เปนผูเกี่ยวของและมีประสบการณทางดานการบริหารของวิทยาลัยแสงธรรม 

  2.4 นักวิชาการ จํานวน 5 คน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1) เปนผูอํานวยการฝายการศึกษาของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
 2) เปนผูทรงคุณวุฒิในดานงานวิจัย และการประกันคุณภาพของวิทยาลัยแสงธรรม 

   3) เปนผูใหการนิเทศนักศึกษาฝกการสอน 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม  ในทศวรรษหนา  เปนการวิจัยเชิงอนาคตโดยใชเทคนิคเดลฟาย (delphi 
technique) ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยใชแบบสอบถามแบบปลายเปด และปลายปด จํานวน 3 รอบ  

 รอบท่ี 1 ใชแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี  
  ตอนท่ี 1 สถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ  (check list) 

และแบบปลายเปด (open-ended) ประกอบดวยคําถามดังน้ีเพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี
ปจจุบัน และประสบการณปฏิบัตงิานดานการศึกษา จํานวน 5 ขอ  

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปลายเปดเก่ียวกับภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 5 ดาน จํานวน 5  ขอ ไดแก  

    ปรัชญาของหลักสูตร  จํานวน 1 ขอ  
    วัตถุประสงคของหลักสูตร  จํานวน 1 ขอ 
    โครงสรางของหลักสูตร   จํานวน 1 ขอ 
    เน้ือหาสาระของหลักสูตร  จํานวน 1 ขอ  
    คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 1 ขอ 

  แลวนํามาสรุป วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) รวบรวมเปนภาพรวมความ
คิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด เพื่อกําหนดเปนขอคําถามในรอบตอไป  

 รอบที่ 2 แบบสอบถามแบบปลายปด เกี่ยวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 5 ดาน จํานวนท้ังสิ้น 125 ขอ ไดแก  

   ปรัชญาของหลักสูตร    จํานวน  1 ขอ 
   วัตถุประสงคของหลักสูตร   จํานวน  1 ขอ 

   โครงสรางของหลักสูตร   จํานวน  15 ขอ 
   เน้ือหาสาระของหลักสูตร  จํานวน  92 ขอ   
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   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน  16 ขอ 
   โดยสรางเปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประเมินคา  5 ระดับ (rating 
scale) ตามแบบของลิเคิรท (Likert seale) แตละระดับคะแนนมีความหมายดังนี้  
   คะแนน 5 หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเหมาะสมระดับมากท่ีสุด 
   คะแนน 4 หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเหมาะสมระดับมาก 
   คะแนน 3 หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเหมาะสมระดับปานกลาง  
   คะแนน 2 หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเหมาะสมระดับนอย 
   คะแนน 1 หมายถึง ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นวาเหมาะสมระดับนอยที่สุด 

 รอบท่ี 3 หลังจากไดรับแบบสอบถามรอบที่ 2 กลับมาจากผูทรงคุณวุฒิแลว ผูวิจัยจะนํา
คําตอบแตละขอ คํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) 
แลวสรางแบบสอบถามใหมโดยใชขอความเดียวกับแบบสอบถามรอบที่  2 เพียงแตเพิ่มตําแหนง
มัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนงท่ีผูตอบทานน้ัน ๆ ไดตอบในแบบสอบถามรอบท่ี 
2 แลวสงกลับไปใหผูตอบทานนั้น ๆ อีกคร้ังหนึ่ง เพื่อใหผูตอบไดเห็นความแตกตางระหวางคําตอบ
เดิมของตัวเอง คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทลของคําตอบท่ีไดจากกลุมผูตอบท้ังหมด   
แลวพิจารณาทบทวนอีกคร้ังวาตองการยืนยันคําตอบเดิมหรือตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม   
หากตองการยืนยันคําตอบเดิม ผูวิจัยจะขอรองใหเขียนเหตุผลสั้น  ๆ ลงตอนทายของแตละขอดวย 
แบบสอบถามในรอบที่ 3 เปนแบบปลายปดเก่ียวกับหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 5 ดาน รวมท้ังสิ้น 125 ขอ ไดแก  

  ปรชัญาของหลักสูตร    จํานวน 1 ขอ 
  วัตถุประสงคของหลักสูตร  จํานวน 1 ขอ 
  โครงสรางของหลักสูตร   จํานวน 15 ขอ 
  เน้ือหาสาระของหลักสูตร  จํานวน 92 ขอ   
  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค จํานวน 16 ขอ 

 และแบบสอบถามปลายเปด 1 ขอ เร่ืองประสิทธิภาพของหลักสูตร  
 หลังจากที่ไดรับแบบสอบถามในรอบที่ 3 ที่ยืนยันจากผูทรงคุณวุฒิมาแลว  ผูวิจัยนํา

ขอมูลท้ังหมดมาเขียนเปนภาพอนาคตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา โดยเลือกจากขอตัวชี้วัดท่ีมีคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และ  
คาพิสัยระหวางควอไทลที่มีคานอยกวาหรือเทากับ 1.50 แสดงวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็น
สอดคลองกันมากที่สุด โดยการเขียนภาพอนาคต (scenarios writing) 
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การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย  
 การดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  
 1. ศึกษาทฤษฎี  แนวคิด หลักการ หนังสือ  และเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวของกับ          
การพัฒนาหลักสูตร เอกสารหลักสูตร เอกสารทางวิชาการ วารสารหลักสูตร งานวิจัยเชิงอนาคต 
และงานวิจัยแบบเดลฟาย เพื่อใชเปนแนวทางในการทําวิจัย 
 2. ศึกษารายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
นํามาวิเคราะห สังเคราะหขอมูลตาง ๆ เพ่ือกําหนดกรอบตัวช้ีวัด  แลวนํามาสรางแบบสอบถาม  
แบบปลายเปดและปลายปด ใหครอบคลุมกับปญหาท่ีตองการและขอคําเสนอแนะจากอาจารย          
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญ 
 3. แบบสอบถามรอบท่ี 1 เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน 6 ขอ ตรวจสอบ
โดยอาศัยดุลพินิจของ “ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือในการวิจัย” จํานวน 3 คน ประกอบดวย 
ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินผล จํานวน 1 คน  และดานหลักสูตร จํานวน 2 คน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (content validity) โดยใชวิธีหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ
วัตถุประสงคของการวิจัย ไดคา IOC เทากับ 1.00  แสดงวาขอคําถามน้ันใชได และมีความเหมาะสม
หรือมีความสอดคลองกับจุดประสงค (มาเรียม นิลพันธุ, 2555: 177) 
 4. นําแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไขตามท่ีผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ จากน้ันใหอาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อความสมบูรณของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 5. นําแบบสอบถามแบบปลายเปดไปทดลองใชกับกลุมที่มีคุณลักษณะเหมือนกับกลุม
ตัวอยาง จํานวน 22 ตัวอยาง เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นคําถาม  
 6. นําแบบสอบถามสงใหทรงผูทรงคุณวุฒิในรอบที่ 1 และขอใหผูทรงคุณวุฒิสง
แบบสอบถามคืนมาภายในระยะเวลา 3 สัปดาห  
 7.  นําผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามรอบท่ี 1 มาสรางเปนประเด็นคําถาม รอบท่ี 2 
เปนแบบสอบถามแบบปลายปด จาํนวน 125 ขอ สําหรับแบบสอบถามรอบท่ี 2 ซึ่งเปนแบบสอบถาม
ประมาณคา 5 ระดับ ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา 
(content validity) ไดคา IOC ระหวาง 0.67-1.00 หมายความวามีคาความสอดคลองระหวางความ
คิดเห็นเหมาะสมสามารถนําไปใชได  มีขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาใหมีความ
ชัดเจนและเหมาะสม ซึ่งผูวิจัยไดมีการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะน้ันกอนจะนําไปใชจริง 
 8. นําแบบสอบถามแบบปลายปดมาปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
และนําไปทดลองใชกับกลุมท่ีมีคุณลักษณะเหมือนกับกลุมตัวอยาง จํานวน 22 ตัวอยาง เพื่อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของประเด็นคําถาม  
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 9. นําแบบสอบถามสงใหทรงผูทรงคุณวุฒิในรอบที่ 2 และขอใหผูทรงคุณวุฒิสง
แบบสอบถามคืนมาภายในระยะเวลา 4 สัปดาห  
 10. จากนั้นนําแบบสอบถามรอบท่ี 2 มาวิเคราะหและสรุปขอมูลเปนขอคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนํากลับไปใหผูทรงคุณวุฒิไดยืนยันคําตอบของแตละคนอีกคร้ังห น่ึงใน
แบบสอบถามรอบที่ 3 โดยในรอบนี้ใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาเปรียบเทียบความคิดเห็นของตนกับ
ของกลุม และตัดสินใจวาจะเปลี่ยนคําตอบหรือไม หากคําตอบของตนไมสอดคลองกับกลุม ถา
ยืนยันความคิดเดิมก็จะถูกขอรองใหแสดงเหตุผลประกอบดวย  นอกน้ัน ผูวิจัยเพิ่มแบบสอบถาม
แบบปลายเปด จํานวน 1 ขอ เก่ียวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 11. นําแบบสอบท่ีไดรับกลับคืนมาใน รอบที่ 3 มาวิเคราะหและเขียนเปนภาพอนาคต
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 3 รอบ โดยมีรายละเอียดมีดังตอไปน้ี 

 1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใหออกหนังสือถึง
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล  
 2. นําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไปยังกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย สงดวยตนเองและทางไปรษณีย  
 3. สงแบบสอบถามไปยังกลุมผูทรงคุณวุฒิ ดวยตนเอง ทางไปรษณีย และไปรษณีย
อิเลคทรอนิกส เพื่อขอความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสอบถาม และขอนัดวันเวลา
กับผูทรงคุณวุฒิในการสงแบบสอบถามกลับคืนโดยทางไปรษณีย  ไปรษณียอิเลคทรอนิกส และ
เดินทางไปขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง โดยใชระยะเวลาประมาณ 3-6 สัปดาห ทั้ง 3 รอบ 
 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดจากผูทรงคุณวุฒิมาวิเคราะหโดยหาคารอยละ (percentage) 

คามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) ดังนี้  
  รอบท่ี 1 แบงเปน 2 ตอน คือ  

  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยคารอยละ  
(percentage) 

  ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับ อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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 รอบที่ 2 วิเคราะหโดยหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอไทล 
(interquartile range) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
 รอบท่ี 3 แบงเปน 2 ตอน คือ  
  ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับ อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา วิเคราะหโดยหาคามัธยฐาน (median) และคา
พิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
  ตอนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตรในอนาคต ใชการ วิเคราะห
เน้ือหา (content analysis)   
 การคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) 
ดังนี้  
 1.  คามัธยฐาน (median) คํานวณไดจากสูตรดังนี้ 
 

      
 

   โดยท่ี  L  คือ คาขอบเขตจํากัดลางของชั้นที่มีมัธยฐานอยู 
      N  คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 
         CF  คือ ความถี่สะสมของชั้นกอนช้ันที่มีมัธยฐานอยู 
           คือ ความถี่ของชั้นที่มีมัธยฐานอยู 
      I  คือ ชวงกวางของช้ัน 

  เกณฑการแปลความหมายมีดังนี้ 
  คามัธยฐานอยูในชวง 4.50 ขึ้นไป  หมายความวา เหตุการณนั้นมีความเปนไปได 
มากท่ีสุด 
  คามัธยฐานอยูในชวง 3.50-4.49  หมายความวา เหตุการณนั้นมีความเปนไปได 
มาก 
  คามัธยฐานอยูในชวง 2.50-3.49  หมายความวา เหตุการณนั้นมีความเปนไปได 
ปานกลาง 
  คามัธยฐานอยูในชวง 1.50-2.49  หมายความวา เหตุการณนั้นมีความเปนไปได 
นอย 
  คามัธยฐานตํ่ากวา 1.50   หมายความวา เหตุการณนั้นมีความเปนไปได 
นอยที่สุด 
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 2.  พิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) 
  ผูวิจัยคํานวณหาคาพิสัยระหวางควอไทลโดยการคํานวณหาคาความแตกตาง

ระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปมาวิเคราะห และคํานวณหาคาความ
แตกตางระหวางควอไทลที่ 1 กับควอไทลที่ 3 คาพิสัยระหวางควอไทลที่มีคานอยกวาหรือเทากับ 
1.50 แสดงวาความความคิดเห็นของกลุมผูทรงคุณวุฒิสอดคลองกัน (consensus) คาพิสัยระหวางค
วอไทลของแนวโนมใดที่มีคานอยกวาหรือเทากับ 1.50 แสดงวาความคิดเห็นของกลุมผูทรงคุณวุฒิ
นั้นไมสอดคลองกัน (จุมพล พูลภัทรชีวิน, 2546: 14) พิสัยระหวางควอไทลคํานวณไดจากสูตรดังนี้ 

      
 

  โดยท่ี Q1, Q3  คือ คาควอไทลในตําแหนงที่ 1 และ 3 ตามลําดับ 
      L  คือ คาขอบเขตจํากัดลางของช้ันที่มีควอไทลอยู 
     N  คือ จํานวนขอมูลทั้งหมด 
      CF  คือ ความถี่สะสมของชั้นกอนชั้นที่มีควอไทลอยู 

  คือ ความถี่ของชั้นที่มีควอไทลอยู 
 

การดําเนินการวิจัย  
 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยโดยการใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล ดวยเทคนิคเดลฟาย 

อยางนอย 3 รอบ โดยมีขั้นตอนดังน้ี  
 ระยะที่ 1  ผูวิจัยศึกษาขอมูลเกี่ยวกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน  เปนตน

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักรคาทอลิกวาดวยเร่ืองการศึกษา
คาทอลิก นโยบายและแนวทางการศึกษาของสมาพันธพระสังฆราชแหงเอเชีย  (FABC) วิเคราะห
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ระยะที่ 2  ผูวิจัยศึกษารายละเอียดของทฤษฎีหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แนวทางและนโยบายการศึกษาของสมาพันธพระสังฆราชแหง
เอเชีย (FABC)  ทฤษฎีการวิจัยเชิงอนาคต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
และหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี เพราะเน่ืองจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา 
มีหลักสูตรที่คลายคลึงกับวิทยาลัยแสงธรรม เปนมหาวิทยาลัยที่สันตะสํานักรับรอง และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน จากน้ันสํารวจผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติในการเปน 
ผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
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วิทยาลัยแสงธรรม โดยมีคุณสมบัติในการเปนผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม อาจารย ผูทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการท่ีมีความรูเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิก  และมีผูมีสวนเกี่ยวของในหลักสูตรและวิทยาลัย
แสงธรรม  จํานวน 22 คน ติดตอประสานงานไปยังผูทรงคุณวุฒิ โดยการเรียนปรึกษาถามความ
สมัครใจในการทําหนาที่ตอบคําถาม และอธิบายระเบียบวิธีในการตอบแบบสอบถาม  

 ระยะที่ 3   ผูวิจัยสรางคําถามจากตัวช้ีวัดท้ัง 5 ดาน เปนแบบสอบถามแบบปลายเปด
จํานวน 5 ขอ ในรอบที่ 1 ประกอบดวย  

 1. ปรัชญาของหลักสูตร  
 2. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
 3. โครงสรางของหลักสูตร  
 4. เน้ือหาสาระของหลักสูตร 
 5. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 

สงแบบสอบถามใหแกผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และให
ผูทรงคุณวุฒิสงกลับมาภายใน 3 สัปดาห หลังจากน้ันผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห สังเคราะห จัด
ขอมูลที่ไดจากการจําแนกตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ สรุปประเด็น และต้ังเปนคําถาม
สําหรับรอบที่ 2-3 ตอไป   

 รอบท่ี 2 ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหในรอบที่ 1 มาสรางเปนคําถามแบบ  
ปลายปด จํานวน 125 ขอ ในลักษณะมาตราประเมินคาแบบลิเคิรท (Likert scale) ตั้งแต 1-5 คือ    
จากนอยท่ีสุด โดยใหผูทรงคุณวุฒิลงคานํ้าหนักของความคิดเห็นในแตละขอคําถาม ใชกรอบ
ตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน กําหนดเปนคําถาม สงใหผูทรงคุณวุฒิ ทางไปรษณีย ดวยตนเอง และไปรษณีย
อิเลคทรอนิกส  โดยขอใหผูทรงคุณวุฒิ สงแบบสอบถามกลับมาภายใน 4 สัปดาห เพื่อนํามา
วิเคราะห ประมวลผลความคิดเห็นท่ีผูทรงคุณวุฒิมีตอแนวโนมท้ัง 5 ดาน โดยใชคามัธยฐาน 
(median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range)   และการวิเคราะหเนื้อหา (content 
analysis) สําหรับความคิดเห็นเพ่ิมเติมท่ีผูทรงคุณวุฒิมีตอตัวชี้วัดท้ัง 5 ดาน เพื่อนําคาสถิติที่ไดมา
แสดงในรูปของสัญลักษณเพื่อเขียนในแบบสอบถามรอบท่ี 3 

 รอบท่ี 3 ผูวิจัยสงแบบสอบถามแบบปลายปด แบบประเมินคามาตราสวน 5 ระดับ 
จํานวน 125 ขอ และแบบสอบถามแบบปลายเปดเก่ียวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร  จํานวน 1 ขอ 
ทางไปรษณีย ดวยตนเอง และไปรษณียอิเลคทรอนิกส โดยในคร้ังน้ีผูทรงคุณวุฒิจะไดรับขอมูล
ปอนกลับเชิงสถิติ (statistical feedbacks) เปนของกลุมโดยสวนรวม ประกอบดวยคามัธยฐาน 
(median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) ผนวกดวยคําตอบเดิมของแตละคน 
แลวขอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาใหคําตอบใหม หรือเปนการยืนยันคําตอบเดิมท่ีไดใหไวในรอบที่ 2  
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ประมาณ 6 สัปดาห เม่ือผูทรงคุณวุฒิสงกลับมา ผูวิจัยรวบรวมขอมูลที่ไดรับ นํามาวิเคราะห 
สังเคราะห โดยตัวชี้วัดที่มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยระหวางควอไทลที่มีคานอยกวา
หรือเทากับ 1.50 แสดงวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกันมากที่สุด จากน้ันผูวิจัยนําตัวชี้วัด   
ขอที่ไดคามัธยฐานตั้งแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัยระหวางควอไทลนอยกวาหรือเทากับ 1.50 ทุกขอ  
รวบรวมความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร ดวยการวิเคราะหเน้ือหา และนําไปเขียน
ภาพอนาคตหลักสูตร 

 ระยะที่ 4  การเขียนภาพอนาคตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคริสต        
ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2557-2566)  
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ศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
สรางเกณฑการคัดเลือกและคัดเลือกผูทรงคุณวุฒ ิ   

 
วิเคราะหตัวชี้วัด 5 ดาน   

 
สรางเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวขอมูล  

 
รอบที่ 1 : แบบสอบถามแบบปลายเปด 5 ขอ  

 
 

รอบที่ 2 : แบบสอบถามแบบปลายปด 125 ขอ  

 
รอบที่ 3 : แบบสอบถามแบบปลายปด 125 ขอ  

และแบบสอบถามแบบปลายเปด 1 ขอ 
 

 

 
 
 
 
      
                     
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2   กรอบข้ันตอนการดําเนินการวิจัยภาพอนาคตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) 

การวิจัยเชิงอนาคต, การเขียนภาพอนาคต 

ผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง จํานวน 22 คน 

ปรัชญา, วัตถุประสงค, โครงสราง, เน้ือหาสาระของ
หลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

แบบสอบถามแบบปลายเปดและปลายปด 

ประเด็นคําถามจากตัวชี้วัดทั้ง 5 ดาน 

ถามความคิดเห็นจากกรอบตามสภาพ
ความจําเปนที่ไดจากรอบท่ี 1 

คําถามเดียวกันกับรอบที่ 2 เพื่อยืนยัน  
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบ 

คา IR. ≤ 1.50 แสดงวาคําตอบนั้นสอดคลอง 
ไมใช 

 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล  

และเขียนภาพอนาคตหลักสูตร 

ภาพอนาคตศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) 

พิจารณาคา IR. วา
สอดคลองหรือไม 

ปรับปรุง
แกไข 

ใช 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา  อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา โดยใชเทคนิคเดลฟาย (delphi) กับ
ผูทรงคุณวุฒิ 22 คน คัดเลือกแบบเจาะจง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม  จํานวน      
3 รอบ คิดเปนรอยละ 100 ที่ไดแบบสอบถามคืน โดยในรอบท่ี 1 เปนคําถามแบบปลายเปด ทําการ
วิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากน้ันนํามาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด รอบที่ 2 
วิเคราะหขอมูลโดยหาคามัธยฐาน (median: Med.) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile 

range: IR.)   และรอบที่ 3 เปนการยืนยันหรือเปลี่ยนแปลงคําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิ และนํา
กลับมาวิเคราะห โดยขอมูลที่มีคามัธยฐานต้ังแต 3.50 ขึ้นไป และคาพิสัย ระหวางควอไทลที่        
นอยกวาหรือเทากับ 1.50 แสดงวาผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นวาเหตุการณนั้นมีความเปนไปได  และมี
ความสอดคลองในระหวางความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาสรุปเปนภาพอนาคตหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา การนําเสนอ
ผลการวิจัยแบงเปน 8 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหตัวชี้วัดดานปรัชญาของหลักสูตร รอบท่ี 1 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหตัวชี้วัดดานวัตถุประสงคของหลักสูตร รอบท่ี 1 

 ตอนที่ 4 การวิเคราะหตัวชี้วัดดานโครสรางของหลักสูตร รอบท่ี 1 

 ตอนที่ 5 การวิเคราะหตัวชี้วัดดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร รอบท่ี 1 

 ตอนที่ 6 การวิเคราะหตัวชี้วัดดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รอบท่ี 1 

 ตอนที่ 7 การวิเคราะหตัวช้ีวัดดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รอบท่ี 2-3 

 ตอนที่ 8 การวิเคราะหประสิทธิภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา 
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ตอนท่ี 1  การวิเคราะหสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  
 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด 
ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน และประสบการณในการปฏิบัติงานดานการศึกษา  
 ตารางท่ี 2  จํานวนและคารอยละของขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   
 

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน รอยละ 
1. เพศ    

1.1 ชาย  15 68.18 

1.2 หญิง  7 31.82 

รวม 22 100.00 

2. อาย ุ   

2.1 ต่ํากวา 35-45 ป 3 13.64 

2.2 ต่ํากวา 46-55 ป  9 40.91 

2.3 ต่ํากวา 56-65 ป  8 36.36 

2.4 65 ปขึ้นไป 2 9.09 

รวม 22 100.00 

3. วุฒิการศึกษาสูงสุด   

3.1 ปริญญาตรี  2 9.09 

3.2 ปริญญาโท 16 72.73 

3.3 ปริญญาเอก 4 18.18 

รวม 22 100.00 

4. ตําแหนง    
4.1 กรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 4 18.18 

4.2 อาจารยสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  4 18.18 

4.3 ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 8 36.37 

4.5 นักวิชาการ  6 27.27 

รวม 22 100.00 

5. ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการศึกษา    

5.1 ต่ํากวา 5 ป  1 4.55 

5.2 5-10 ป  4 18.18 

5.3 11-15 ป  3 13.64 

5.4 16-20 ป  10 45.45 

5.5 มากกวา 20 ป  4 18.18 

รวม 22 100.00 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการวิจัยพบวากลุมตัวอยางเปนชายมากท่ีสุด 15 คน คิดเปนรอยละ 
68.18 เปนหญิง 7 คน คิดเปนรอยละ 31.82 มีอายุต่ํากวา 46-55 ปมากที่สุด 9 คน คิดเปนรอยละ 
40.91 ต่ํากวา 56-65 ป 8 คน คิดเปนรอยละ 36.36 อายุต่ํากวา 35-45 ป 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64  
และอายุ 65 ปขึ้นไปมีนอยท่ีสุด 2 คน คิดเปนรอยละ 9.09  ระดับวุฒิการศึกษาสวนใหญของ        
กลุมตัวอยางเปนระดับปริญญาโท มีมากท่ีสุดคือ 16 คน คิดเปนรอยละ 72.73 รองลงมาคือ  ระดับ
ปริญญาเอก 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18 และระดับปริญญาตรีมีนอยที่สุด 2 คน คิดเปนรอยละ 9.09 
สวนตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน พบวาเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมากท่ีสุด 8 คน คิดเปนรอยละ 36.37
นักวิชาการ 6 คน คิดเปนรอยละ 27.27  เปนกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม และอาจารย
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา อยางละ 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18 นอกน้ันยังพบวามีประสบการณใน
การปฏิบัติงานดานการศึกษา ที่มากท่ีสุดคือ 16-20 ป มี 10 คน คิดเปนรอยละ 45.45  รองลงมาคือ   
5-10 ป และมากกวา 20 ป มีอยางละ 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18  ประสบการณ 11-15 ป มี 3 คน คิด
เปนรอยละ 13.64 และต่ํากวา 5 ป มีเพียง 1 คน คิดเปนรอยละ 4.55 
 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหตัวชี้วัดดานปรัชญาของหลักสูตร รอบท่ี 1 
 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอปรัชญาของหลักสูตร เห็นวามีความเหมาะสมดี    
มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 และอีก 11 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เสนอใหเพิ่มคําบางคํา 
และตัดคําบางคําออกดังนี้  
 1. เสนอเพ่ิมวาคริสตชนที่จะเปนศาสนบริกรไดตองมีความรูในทุก ๆ เร่ืองเกี่ยวกับคํา
สอนกอนถึงจะไปสอนได  
 2. ใหตัดคําวา “ระบบการศึกษา...”  ตอดวย.... การพัฒนาคริสตชนใหเปนศาสนบริกร
ดานการสอนคริสตศาสนธรรม  คริสตศาสนธรรมนําปญญาและชีวิต   เสนอใหพิจารณา คําวา 
“ระบบ” กับ “กระบวนการ” หรือคําอื่น ๆ ที่ไมแฝงความรูสึกวามนุษยเปนวัตถุหรือสินคา  เสนอให
พิจารณาคําวา “ใหเปนศาสนบริกร” กับ “ใหมีชีวิตเปนศาสนบริกร” เพราะวาคําหลัง อาจจะมุงเนน 
การเจริญชีวิตมากกวาการปฏิบัติหนาท่ี  คําศัพทที่ใชอาจจะสื่อทัศนะบางอยางท่ีอาจจะเอ้ือและไม
เอ้ือกับ “ทศวรรษหนา”  
 3. ปรัชญาของหลักสูตรการศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาท่ีมุงเนน     
การฝกอบรมคริสตชน (นักบวช และฆราวาส) ใหเปนศาสนบริกรดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
การอภิบาลและรับใชคริสตศาสนจักร ชุมชนและสังคม  
 4. เพิ่มเติมคําวา “และการแพรธรรม” เขาไป นั่นคือ ไมเพียงแตสอนหลักศาสนา
เทาน้ันแตควรเปนผูแพรธรรมดวย เพ่ิมตอนสุดทาย เปน “ใหแกเยาวชนและคนท่ัวไป” เพราะ
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หลักสูตรตองการมีฆราวาสมาชวยงานดานคําสอน ปรัชญาของหลักสูตรตองตอบสนองจุดประสงค
เปนอยางดี และปรัชญาของหลักสูตรตองตอบสนองความตองการการมีสวนรวมงานคําสอนของ
ฆราวาสใหมากขึ้น  
 5. การศึกษาคริสตศาสนา คือ ระบบการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตคริสตชนใหมีศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการสอน และอบรมดานคริสตศาสนธรรม และเปนศาสนบริกรท่ีดีของ       
พระศาสนจักร  
 6. ระบบการศึกษา  เพื่อพัฒนาคริสตชนให เปนศาสนบริกรรวมงา นอภิบาล           
สรางชุมชนศิษยพระคริสต มีความสามารถดานการสอนคริสตศาสนธรรม  

 7. เพิ่มการหลอหลอมผูเรียนใหมีชีวิตคริสตชนท่ีแทจริงและมีความรูหลักคําสอน   
เพื่อเปนบุคลากรดานการสอนคริสตศาสนธรรม และพัฒนาตนเองดานการสอน ชีวิตจิต มิติ               
การประกาศขาวดีสูนานาชาติ 

  

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหตัวชี้วัดดานวัตถุประสงคของหลักสูตร รอบท่ี 1 
 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอวัตถุประสงคของหลักสูตร เห็นวาควรมีการ

เพิ่มเติมวัตถุประสงคของหลักสูตร  14 คน คิดเปนรอยละ 63.63 เห็นวาวัตถุประสงคมี ความ
เหมาะสมดี มีจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 31.82 และไมมีความคิดเห็น  1 คน คิดเปนรอยละ 4.55 
ขอคิดเห็นที่ขอเสนอเพ่ิมเติมมีดังนี ้
 1. เนนเร่ือง การมีคุณธรรม จริยธรรม และนําคําสอนมาปฏิบัติและประยุกตใชในการ
พัฒนาชีวิตและสังคมท้ังตอตนเองและผูอ่ืน มีภาวะผูนําจริยธรรมแบบคริสต และสามารถนํามาใช
ในการบริหารจัดการองคกรในชุมชนและสังคมสรางชุมชนศิษยพระคริสต รวมพันธกิจแบงปน   
ขาวด ี

 2. ผลิตบัณฑิตใหมีความรูในดานพระธรรมคําสอนของคริสตศาสนจักร มีความ
เชี่ยวชาญที่จะสอนและถายทอดสูผูอ่ืน เปนผูนําดานจิตวิญญาณ ดําเนินชีวิตตามหลักธรรมคําสอน
อยางเดนชัด มีใจรอนรนที่จะทํานุบํารุง  สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย กลาท่ีจะเปน          
“มโนธรรมของสังคม” กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง 

 3. ขอ 3 ควรเพิ่ม “มีทักษะ” เพราะเมื่อมีความรู ความเขาใจ ยอมกอใหเกิด “ทักษะ” 
ซึ่งผูเรียนสามารถนําสิ่งที่ไดเรียนรูไปประยุกตหรือบูรณาการกับชีวิตของตนเอง กับงานท่ีทําใหเกิด
ประสิทธิผลอยางมีประสิทธิภาพ  ทักษะดานการสอน การคิดวิเคราะห และการสื่อสารเทคโนโลยี  
 4. อาจเพิ่มเติมในขอ 2 วา “มีความสามารถในการสอนผานสื่อและเทคโนโลยีดาน
สารสนเทศยุคใหม”  
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 5. ควรมุงเนนใหเปนผูใฝรู ใฝเรียน และมีความเขาใจในหลักธรรมคําสอนท่ีถูกตอง 
เปนแบบอยางการดําเนินชีวิตท่ีดีงาม มีศีลธรรม มีปฏิสัมพันธที่ดีกับบุคลากรในทุกระดับ ทุกวัย 
ควรมุงเนนการสื่อสารท่ีชัดเจนและถูกตองเก่ียวกับหลักธรรมคําสอนของศาสนา  
 6. เสนอใหพิจารณาคําวา “ผลิต” อาจจะแฝงความรูสึกวา นักศึกษาเปนสินคาท่ี
โรงงานจะผลิตนักศึกษา มิไดมองในแงความสําคัญ “ตัวบุคคล” และอาจใหน้ําหนักนอยไปกับการ
มุงพัฒนาสิ่งที่นักศึกษามีหรือเปน ไปสูสิ่งที่นักศึกษาควรเปน  ขอ 3 “.....มาปฏิบัติ ประยุกตใช และ
ชี้นําในการพัฒนาชีวิต.....” เสนอเพิ่มเติมคําวา “ชี้นํา” หรือ คําอ่ืนท่ีแสดงถึงการเปนมโนธรรมของ
สังคม  
 7. เพิ่มเติมขอ 4 หรือ 5 ใหครอบคลุมกวางออกไปยังภูมิภาคอาเซียน ตามท่ีมีการ
กลาวถึงไวในบทนําดวย เพิ่มเติม ความสามารถดานเทคโนโลยี และการใชภาษาอังกฤษในการ
สื่อสาร เพื่อประโยชนในการพัฒนาดานการสอน การสืบคนขอมูลเกี่ยวกับคริสตศาสนธรรม และ
การแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูในระดับตาง ๆ (นานาชาติ) 
 

ตอนท่ี 4  การวิเคราะหตัวชี้วัดดานโครสรางของหลักสูตร รอบท่ี 1 
  1. จํานวนหนวยกิต (เดิมหนวยกิตรวม 132 หนวยกิต) 

  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอโครงสรางของหลักสูตร เห็นวามีความ
เหมาะสมแลว จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 59.09 ไมมีความคิดเห็น จํานวน 6 คน คิดเปนร อยละ 
27.27  และอีก 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 ที่เสนอเพ่ิมเติมดังนี ้
  1.1 ควรใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชกับชีวิตประจําวันได ลงภาคปฏิบัติ
มากกวาภาคทฤษฎี เชนการมีทักษะการสอน การถายทอด  การจัดกิจกรรมตาง ๆ ทางศาสนา เพื่อจูง
ใจบรรดาเด็ก เยาวชนในยุคปจจุบัน ควรใชสื่อเทคโนโลยีทางการสอนใหเหมะสมกับวัยของผูเรียน 
มีความรูทางสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ การฝกปฏิบัติใหมีสัดสวน 70/30 โดยมีการฝกปฏิบัติแบบมีผู
ควบคุมดูแล ใหคําแนะนํา แลวกลับมาไตรตรอง ปรับปรุง พัฒนาตน ใหมีการฝกปฏิบัติเพิ่มมากข้ึน 
ในรายวิชาที่สามารถทําได เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดดียิ่งขึ้น 

  1.2 จํานวนหนวยกิตรวมประมาณ 120-128 หนวยกิต เพิ่มการศึกษาดานวิชาชีพครู 
และดานการฝกปฏิบัติ  ใหเพิ่มระยะเวลาอีก 1 ป เปนปริญญาโท อีก 32 หนวยกิต อาจเพ่ิมไดอีก 
หากมีรายวิชาที่จําเปนสําหรับในทศวรรษหนา  ควรเนนเร่ืองการแพรธรรมมากย่ิงข้ึน รวมท้ังศาสน
สัมพันธ (interreligious dialogue) และคริสตศาสนสัมพันธ (ecuminion) เพราะเปนเคร่ืองมือสําคัญ
ในการแพรธรรม ควรมีการศึกษาหลักคําสอนของศาสนาพุทธ และอิสลามมากข้ึน รวมทั้ง
วัฒนธรรมไทยดวย  
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 2. ระยะเวลาในการศึกษา (ระยะเวลาศึกษา 4 ป)  
  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอระยะเวลาเรียน 4 ป ของหลักสูตรน้ี เห็นวามี

ความเหมาะสมดี จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 54.54 ไมมีความคิดเห็น จํานวน 5 คน คิดเปน      
รอยละ 22.73 และ 5 คน คิดเปนรอยละ 22.73 เสนอเพ่ิมเติมดังนี้  
  2.1 เพิ่มการศึกษาทางวิชาชีพ  (การฝกปฏิบัติ 1 เทอม) การฝกปฏิบัตินั้นควรมี
ระยะเวลายาวกวาน้ี และมีครูพี่เลี้ยงคอยติดตาม ปสุดทายนาจะเปนชวงเวลาการฝกปฏิบัติใน
รูปแบบตาง ๆ ในช้ันเรียน ในชุมชนหรือตามกลุมตาง ๆ ใหหลากหลายรูปแบบ มิใชเฉพาะในช้ันเรียน
เทานั้น 

  2.2 เห็นควรใหขยายเปน 5 ป  โดยเพ่ิมการฝกปฏิบัติการสอน และการดําเนินชีวิต
เปนครูคําสอน  รวมถึงการชวยใหบัณฑิตเปน “ครู”  ที่มีศักด์ิศรีเทาครูสาขาวิชาอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะ
การหาแนวทางใหรับประกาศณียบัตรวิชาชีพครู หรือปรับบางรายวิชาท่ีมีอยูแลวเพื่อการเทียบโอน
ไดบาง 

  2.3 ควรเปดโอกาสใหมีความยืดหยุนสําหรับผูสนใจเขามาศึกษาหลักสูตรใน    
ระยะสั้นตามความเหมาะสมของสถานการณในอนาคต  

  3. การกําหนดกลุมวิชา 
  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการกําหนดกลุมวิชาในหลักสูตร เห็นวามี

ความเหมาะสมดี จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 45.45 ไมมีความคิดเห็น จํานวน 7 คน คิดเปน       
รอยละ 31.82  และอีก 5 คน คิดเปนรอยละ 22.73 เสนอเพ่ิมเติมดังนี้  
  3.1 ใหเพิ่มกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในดานจิตวิทยา และลดกลุม
วิชาภาษา  
  3.2 ควรเพิ่มกลุมวิชาภาษาไมนอยกวา 16 หนวยกิต เพราะภาษาอังกฤษเปนภาษา
ทางการของประชาคมอาเซียนโดยเนนความเขมขนทางดานกลุมวิชาภาษา เพราะตองสามารถ
สื่อสารใหเกิดความเขาใจไดในระดับที่ใชการไดดีดวย  

  3.3 ควรจัดใหมดังนี้ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา     6 หนวยกิต 

   กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา      12 หนวยกิต  
  3.4 ปรับใหสอดคลองกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
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  4. การแบงสัดสวนของหมวดวิชา 
  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอการแบงสัดสวนวิชาในหลักสูตร เห็นวามี

ความเหมาะสมดี จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 40.90 ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเพิ่มเติม 9 คน คิดเปน   
รอยละ 40.91 และไมมีความคิดเห็น จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 18.18  สิ่งท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอ
เพิ่มเติมดังนี้  
  4.1 เพิ่มหมวดวิชาเลือกเสรีเปน 12 หนวยกิต ที่ไมซ้ํากับรายวิชาท่ีเรียนในหมวด
วิชาเฉพาะ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสเลือกศึกษาวิชาท่ีจะนําไปใชในการบูรณาการไดมากข้ึน และเปน    
การเพ่ิมทักษะในการตัดสินใจ เลือกวิชาที่เหมาะสมกับความถนัด/ความสามารถของผูเรียน 

  4.2 วิชาหมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 96 หนวยกิต  ลดใหเหลือ 90 หนวยกิต  
  4.3 เนนหมวดวิชาฝกปฏิบัติใหมากข้ึน  หรืออาจเพิ่มวิชาฝกปฏิบัติ โดยไมนับ
หนวยกิต เพื่อใหปฏิบัติเปน  เชน การประกาศขาวดีเพ่ือนานาชาติ (คนที่ไมใช คาทอลิก) มุงเนน
ความเปนครู เนนการฝกสอน 

  4.4 ควรบูรณาการรายวิชา ในลักษณะการสงเสริมใหเกิดการวิจัยการสอนคําสอน/
วิธีการสอนคําสอนในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งมีความสําคัญตอการเปนครูในโรงเรียน 

  4.5 ปรับใหสอดคลองกับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในแตละชวงเวลา  
 

ตอนท่ี 5  การวิเคราะหตัวชี้วัดดานเน้ือหาสาระของหลักสูตร รอบท่ี 1 

 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร จํานวน 20 คน 
เสนอใหมีการเพิ่มเติม คิดเปนรอยละ 90.91  และคิดวามีความเหมาะสมแลว จํานวน 2 คน คิดเปน
รอยละ 9.09  สิ่งที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอเพ่ิมเติมดังนี้  
 1. เนนการฝกปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 การฝกปฏิบัติควรเนนที่สัมฤทธิ์ผล คือ สอนเปนจริง  ๆ นาสนใจ ไมใชแคมี
ประสบการณสอน ตองประเมินจริงวาครูคําสอนท่ีจะจบไปนั้น สอนเปนจริง ๆ เพ่ือใหเกิดความ
รอบรูในสาขาวิชาชีพ  และสามารถถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.2 ตัดการฝกปฏิบัติ: การสอนคริสตศาสนธรรม เพราะวามี การเรียนดานการสอน
หลายวิชาแลว  และมีการฝกสอน 1 ภาคเรียน ควรปรับเปลี่ยนเปนการฝกปฏิบัติธรรมแบบคริสต 1 
สัปดาห แบบเขมขน สําหรับป 4 กอนจบการศึกษา  

  1.3 เพิ่มการฝกปฏิบัติ: การใชพระคัมภีรในการสอนคริสตศาสนธรรม เชน  
   1.3.1  Seven step  (การแบงปนพระวรสาร 7 ขั้นตอน) 
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   1.3.2  Look Listen Love (การมองดูชีวิตปจจุบันการฟงพระวาจาของพระเจา 
และการดําเนินชีวิตศิษยพระเยซูเจา) 
   1.3.3 The Joy of Discovery in Bible study-JOD 

   1.3.4 Bibliodrama Workshop  

   1.3.5 Basic Ecclesia Communities-BEC    

   1.3.6 เพิ่มการฝกปฏิบัติการใชรูปภาพ วีดีทัศน เกม การสรางสื่อเพื่อการสอน  
คริสตศาสนธรรม ฯลฯ  
   1.3.7 เพิ่มการฝกปฏิบัติการจัดคายคริสตศาสนธรรม หรือคายพระคัมภีร
สําหรับเด็ก เยาวชนทั้งในและนอกระบบโรงเรียนชวงปดเทอมเดือนตุลาคม 1 สัปดาห 
   1.3.8 เพิ่มวิชาดนตรีศาสนา: โดยมีการฝกปฏิบัติจริง เชน การรองเพลงใน
พิธีกรรม การฝกเลนเคร่ืองดนตรีตามความสนใจเพ่ือการสรรเสริญพระเจา การเลือกเพลงใหเหมาะ
กับพิธีกรรม ฯลฯ  
 2. กลุมวิชาภาษา ควรเพิ่มวิชาเลือกเรียนมากข้ึน โดยเฉพาะ ภาษาจีน ภาษาของ
ประเทศเพื่อนบาน เชน ภาษาพมา เขมร เวียดนาม จีน เพื่อเตรียมบุคลากรดานการอภิบาลคําสอนสู 
AEC ควรเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษมากข้ึนกวาเดิม เชนเพิ่มคําศัพทเบื้องตนจากพระคริสตธรรมคัมภีร
การแสดงความคิดเห็นและการนําเสนอแนวคิดเปนภาษาอังกฤษดวยปากเปลาท่ีเกี่ยวกับชีวิต      
คริสตชน พระคริสตธรรมคัมภีรหรือพันธกิจในคริสตศาสนจักรโครงการและแผนงานเปน
ภาษาอังกฤษ ฝกการสนทนาและการนําเสนอมุมมองพระคัมภีร เนนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 3. กลุมวิชาเทววิทยา ควรจัดความสําคัญเปนลําดับแรก กลุมเทววิทยา เห็นดวยกับวิชา
ที่มีอยูแลวเนนวิชาพื้นฐานใหครอบคลุมทุกดาน เพ่ิม วิชาการอภิบาลและการใหคําปรึกษา (pastoral 

care and counseling) ความหมายความ สําคัญ เปาหมายของการอภิบาลและการใหคําปรึกษาบน
พื้นฐานของพระคัมภีร 
 4. รายวิชาพื้นฐานใหเปนไปตามการกําหนดของกระทรวง บูรณาการการสอนใน
หลักสูตร เชน รายวิชาที่ซ้ําซอนกันควรรวมเปนรายวิชาเดียวกัน  
 5. วิชาคศ. 101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 3 หนวยกิต  ควรเพิ่มเปน 6 

หนวยกิต   
 6. เนนที่กลุมคริสตศาสนา เพราะเปนหนาที่หลักของนักการศึกษาในอนาคต เพราะถา
รูไมจริงก็จะทําการสอนไดไมดีพอ  

 7. เพิ่มเติมการวิจัยการสอนคําสอน 
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 8. กลุมวิชาวิทยาศาสตร เสริมแนวทางความเขาใจของพระศาสนจักรและนักเทววิทยา  
 9. เนื้อหาสาระและวิธีการเรียนการสอนตองมุงใหนักศึกษาบรรลุตามปรัชญา และ
วัตถุประสงคของหลักสูตรของสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา อาจจะตองเพิ่มการฝกปฏิบัติที่มิใชมุงให
ไดเทคนิควิธีเพียงอยางเดียว แตใหไดผลถึงการเปลี่ยนแปลงชีวิตดวย  
                  10. ควรลดในหมวดวิชาเฉพาะท่ีเปนวิชาโทจํานวน 38 หนวยกิต เปน 32 หนวยกิต และ
เพิ่มในหมวดวิชาเลือกเสรี ในรายวิชาตอไปน้ีวิทยาลัยแสงธรรมไมไดเปดสอน แตมหาวิทยาลัย    
อูรบานีอานา เปดสอน ไดแก  

  10.1 จิตวิทยาพัฒนาการบุคคล  
  10.2 หลักจิตวิทยาและหลักการเรียนการสอน  
  10.3 ครุศาสตรทั่วไป  
  10.4 คริสตศาสนาทั่วไป  

   10.5 ทฤษฎี และการปฏิบัติดานการสื่อสาร  
   10.6 ระเบียบวิธีวิจัย และผลงานทางวิชาการ จะเปนประโยชนสําหรับผูเรียน  

                   11. เพิ่มวิชาประชาคมอาเซียน เพ่ือศึกษาวัตถุประสงคแนวทางพัฒนา สิ่งทาทายตอ
ประเทศ 

                   12. เนนการบูรณาการในการปฏิบัติใหมากขึ้น  การสอนแบบบูรณาการเขาดวยกัน เชน 
วิชาคณิตศาสตรสอนแบบเปนปรัชญาไดหรือไม....  

                   13. กลุมวิชาศึกษาศาสตร เนนการสอน สื่อเทคโนโลยี เทคนิคการสอนตาง  ๆ เชน     
ฝกการเขียนตัวอักษรดวยลายมือ การใชสื่อในการสอน  คําสอน  การใชอินเตอรเน็ต เว็ปไซต  วิชา
ครู/การสอน โดยศึกษาจากทฤษฎีหลักสูตร 
 

ตอนท่ี 6  การวิเคราะหตัวชี้วัดดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค รอบท่ี 1 
 ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ผูทรงคุณวุฒิ 8 

คน คิดเปนรอยละ 36.36 มีความคิดเห็นวา ครูคําสอนควรมีความรู ความเขาใจอยางถองแท ในคํา
สอนท่ีสอน ชัดเจนในหลักคําสอน เชี่ยวชาญในศาสตรของการศึกษาท่ีตนสําเร็จ ความคิดเห็นของ
ผูทรงคุณวุฒิ 7 คน คิดเปนรอยละ 31.82 มีความคิดเห็นวาควรมีทักษะในการถายทอดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทักษะการสอน การเปนแบบอยางท่ีดีในการดําเนินชีวิตท้ังดานความเปนครู และ
ชีวิตคริสตชนอยางเขมแข็ง ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 5 คน คิดเปนรอยละ 22.73 ควรมี
คุณธรรม-จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในการเปนครูคําสอน ความตระหนัก
ในวิชาชีพ ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 4 คน คิดเปนรอยละ 18.19 เห็นวาตองมีความเปนผูนํา 
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ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 3 คน คิดเปนรอยละ 13.64 เห็นวาควรมีสามารถใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธดี  รูจักนําความรูมาประยุกตใชกับชีวิตประจํา วัน  
ใฝหาความรูเพิ่มเติม และพัฒนาตนเองอยางไมหยุดย้ัง เสียสละ ทุมเท เอาใจใสตอการสอน รักการ
สอน และความเห็นของผูทรงคุณวุฒิ 2 คน คิดเปนรอยละ 9.09 เห็นวาควรมีทักษะในการสื่อสารกับ
ผูอ่ืนไดดี มีความเชื่อ ศรัทธา มั่นคง และภาวนาสม่ําเสมอ  

 ความคิดเห็นเพิ่มเติมคือ มีน้ําใจดี เคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  เห็นคุณคาตนเอง   
และผูอ่ืน มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห แกไขปญหาความขัดแยงในสถานการณตาง ๆ ทั้งสวน    
ตัวและกลุม แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกที่เหมาะสมนําสูสันติ  ควรกําหนด
ลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใหครบ 5 ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF เปน ครูคําสอนมือ
อาชีพ  ครูคําสอนในทศวรรษหนาควรเปนผูแพรธรรม และผูทําศาสนสัมพันธและคริสตศาสน
สัมพันธไดดวย ปรับตัวเขากับผูอื่นได มีการอุทิศตน มีประสบการณสวนตัวดานชีวิตศาสนากับพระ
เจา เปนผูนําในการแบงปนพระวาจา แบงปนประสบการณชีวิต มีวุฒิภาวะดี มีจิตอาสาเพ่ือสังคม มี
ความเปนอยูอยางพอเพียง เปนนักปฏิบัติมากกวานักทฤษฎี  มีจิตสํานึกท่ีดีในฐานเปนคริสตชนไทย 
ที่จะรักประเทศชาติ ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา วัฒนธรรมไทย และมีความซื่อสัตย 

 สรุปคุณลักษณะบัณฑิตดานคุณลักษณะการทํางานควรมีลักษณะดังนี้  
 ครูคําสอนควรทํางานดวยความสมัครใจ มีความม่ันใจ เต็มใจ และภาคภูมิใจในศักดิ์ศรี

การเปนครูคําสอน กลาท่ีจะถายทอดความเช่ือดานคริสตศาสนธรรมใหผูอ่ืน มีคุณภาพท้ังดาน
ความรู ทักษะตาง ๆ และเพ่ิมเติมความรูดานศาสนาและสังคมอยางตอเนื่อง  รักงานคําสอนมากกวา
ถือวาเปนอาชีพอยางหน่ึง  ไมไดทํางานเพราะเงินเดือนหรือคาตอบแทน สรางชุมชนวัดได               
มีจิตอาสา และชวยสรางชุมชนใหเขมแข็ง    

 ดานคุณลักษณะชีวิตจิตควรมีลักษณะดังนี้ 
 ครูคําสอนควรมีชีวิตจิต/จิตตารมณในการเปนครูคําสอนดวยใจรัก ภาคภูมิใจในกระแส

เรียกที่เขาไดรับ และยินดีเปนผูถายทอดดานคริสตศาสนธรรม และมีความสุขท่ีเปนครูคําสอน        
มีความศรัทธาภาวนาสมํ่าเสมอ  รวมพิธีกรรมเปนประจํามากกวาแคไปรวมพิธีกรรมวันอาทิตย    
รักพระวาจาของพระเจา  และเปนผูนําการแบงปนพระวาจา   
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ตอนท่ี 7  การวิเคราะหตัวชี้วัดดานปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสราง
ของหลักสูตร เน้ือหาสาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค รอบท่ี 2-3 

 การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2   เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหเนื้อหาใน       
รอบท่ี 1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (interquatile rsange) คํานวณหาความเปนไปไดของแนวโนมของเหตุการณที่
อาจจะเกิดขึ้นได หรือมีความเปนไปไดในอนาคตในการปรับปรุดานปรัชญาของหลักสูตร 

 สวนการวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2 มา
สรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และ
ตําแหนงคําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิแตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิยืนยัน
คําตอบเดิมหรือเปล่ียนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยคํานวณหาคามัธยฐาน 
(median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) ดังตารางท่ีเสนอไวดังนี้  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3 

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

ดานปรัชญาของหลักสูตร 

1. ทานคิดวาปรัชญาของหลักสูตรเดิม 

ควรปรับปรุงเปน (การพัฒนาคริสตชนใหเปน 

ผูนําศาสนบริกรดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
การอภิบาล และแพรธรรม เพื่อรับใชชุมชน 
สังคมดวยปรัชญาและชีวิต) 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.00 มาก สอดคลอง 

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมคีวามรู ความเขาใจ
ในหลักธรรมของคริสตศาสนา และมีความ
เชี่ยวชาญดานการใหการอบรมคริสตศาสนธรรม 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

    2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจิต
วิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิต
ใหเปนแบบอยางที่ดี มีใจรัก ศรัทธา และ 

รอนรนในการเผยแผธรรม 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

    2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมจีิตสํานึกใน 

การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตามบริบท
ของสังคมไทย 

        

ดานโครงสรางหลักสูตร:  จํานวนหนวยกิต 
(เดิม 132 หนวยกิต ตามขอกําหนดของ
กระทรวงตองไมต่ํากวา 120 หนวยกิต)  
3. ทานคิดวาจํานวนหนวยกิต ควรมีการปรับ 
โดยประมาณแลว  120 แตไมเกิน 140 หนวยกิต  

 
 
 

4.50 

 
 
 

1.00 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 

สอดคลอง 

 
 
 

4.50 

 
 
 

1.00 

 
 
 

มากที่สุด 

 
 
 

สอดคลอง 

4. เพิ่มรายวิชาที่จําเปนสําหรบัครคูําสอน 

ในทศวรรษหนา 
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

5. ควรเนนภาคปฏบิัติมากกวาทฤษฎี เชน 
ทักษะการสอน การถายทอด และการใช
เทคโนโลยี 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

ดานโครงสรางหลักสูตร: ระยะเวลาศึกษา 4 ป 
6. ทานคิดวาระยะเวลาการศึกษา 4 ป  
มีความเหมาะสมดี 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 

 

มาก ไมสอดคลอง 

7. ทานคิดวาควรขยายเวลาอีก 1 ป เปน  
5 ป เพิ่มรายวิชาที่สามารถนําไปเทียบโอน 

โดยไดรับใบประกอบวิชาชีพครู 

5.00 2.00 มากที่สุด ไมสอดคลอง 4.50 2.00 มากที่สุด ไมสอดคลอง 

8. การฝกปฏิบัตคิวรมีระยะเวลามากกวานี้  
โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยตดิตาม 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

 9. ควรเพิ่มการฝกปฏบิัติการสอนและวิธีการ
ดําเนินชีวิตเปนครูคําสอน 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

 10. หลักสูตรควรยืดหยุนไดสําหรับผูสนใจ 

เขามาศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามความ
เหมาะสม 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 4.50 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

การกําหนดกลุมวิชา 
11. ทานคิดวาควรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหม
ดังนี้ 

       กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
ไมนอยกวา  12 หนวยกิต  (เดิม 14 หนวยกิต) 
     กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
 ไมนอยกวา6 หนวยกิต  (เทาเดิม)  
      กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12  หนวยกิต  
(เดิม 10 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

การแบงสัดสวนของหมวดวิชา 
12. ทานคิดวาควรแบงสัดสวนของ 

หมวดวิชาใหม ดังนี้  
      หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา  
30 หนวยกิต (เทาเดิม) 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.00 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

13. หมวดวิชาเฉพาะใหลดลงเหลือ 

 90 หนวยกิต จากเดิม 96 หนวยกิต  
4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

14. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  
12 หนวยกิต (เดิม 10 หนวยกิต) 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.00 มาก สอดคลอง 

15. หมวดวิชาฝกปฏบิัติ ควรเพิ่มวิชา 
ฝกปฏบิัติ (เดิมมี 3 รายวิชา) โดยไมนับ 

หนวยกิต  

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

 16. ควรปรับโครงสรางหลักสูตร:   

การแบงสัดสวนของหมวดวิชาใหสอดคลอง
กับระบบอุดมศึกษาในแตละชวงเวลา 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

17. ควรบูรณาการรายวิชา โดยการสงเสริมให
เกิดการวิจัยการสอนคําสอน/วิธีการสอน 

คริสตศาสนธรรม ในลักษณะการวิจัยใน 

ชั้นเรียน 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

ดานเนื้อหาสาระ 

18. ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาขอหลักสูตร
ใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากยิ่งขึ้น 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

19. ควรจดัรายวิชาที่ซ้ําซอนกันใหรวมเปน  
วิชาเดียวกัน 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

20. ควรตัดรายวิชาฝกปฏบิัติ การสอน 

คริสตศาสนธรรมออกไป เพราะมีสอนใน
รายวิชาอื่นอยูแลว 

3.00 3.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 3.00 3.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

21. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัต ิSeven step 

รแบงปนพระวรสาร 7 ขัน้ตอน 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

22. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัติ Look  Listen Love 
การมองดูชีวิตปจจุบันการฟงพระวาจาของ 

พระเจาและการดําเนินชีวิตศษิยพระเยซูเจา 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

23. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัติ The Joy of 

Discovery in Bible study-JOD 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

24. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัติ Bibliodrama 

Workshop 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 3.00 2.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

25. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัติ Basic Ecclesia 

Communities-BEC 
5.00 2.00 มากที่สุด ไมสอดคลอง 4.50 2.00 มากที่สุด ไมสอดคลอง 

26. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัติ การใชรูปภาพ 

วีดีทัศนเกม ฯลฯ  
4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

27. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏบิัติ การสรางสื่อ 

เพื่อการสอนคริสตศาสนธรรมการจัด 

คายคริสตศาสนธรรม คายพระคมัภีร 
สําหรับเด็ก เยาวชน 

5.00 2.00 มากที่สุด ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

28. รายวิชาตอไปนี้ (ตั้งแตขอ 28-51) เปน
หมวดรายวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยแสงธรรม 

เปดสอนในปจจุบัน ทานคดิวาความเปนไปได
ของแนวโนมในการเปดสอนรายวิชาเหลานี้
ยังคงมคีวามจําเปน.....และจํานวนหนวยกิต 

มีความเหมะสม 

       คศ. 100 ประวัตศิาสตรการสอน 

คริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต)  

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

29. คศ. 101 หลักคําสอนของครสิตศาสนจักร
คาทอลิก (3 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

30. คศ. 113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน  
(2 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

31. คศ. 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก  
(3 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

32. คศ. 122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน  
(3 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

33. คศ. 123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ  
(3 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

34. คศ. 124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว 
(3 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

35. คศ. 131 วิชาครู (3 หนวยกิต) 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 
36. คศ. 132 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(3 หนวยกิต) 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

37. คศ. 201 ศาสนศึกษา (3 หนวยกิต) 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
38. คศ. 202 ประวัตศิาสตรคริสตศาสนจักร  
(3 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

39 คศ. 215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

40. คศ. 216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

41. คศ. 492 การสังเกตการณสอน 

คริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) 
5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

42. คศ. 493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม  
(3 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

43. ศษ. 221 หลักการสอน (3 หนวยกิต) 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
44. ศษ. 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
(3 หนวยกิต) 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

45. ศษ. 231 การพัฒนาหลักสูตรการเรียน 

การสอน (2 หนวยกิต) 
5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

46. ศษ. 232 การวิจัยการศึกษาและ 

การวิจัยในชั้นเรียน (3 หนวยกิต) 
5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

47. คศ.102 พระบัญญตัิ 10 ประการ   
(3 หนวยกิต)      

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

48. คศ. 212 จริยศาสตร (3 หนวยกิต) 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
49. คศ. 310 การประยุกตพระคัมภีรไบเบิล 

ในชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต) 
5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

50. คศ. 490 สัมมนาความรูดานคริสต 

ศาสนธรรม 1 (1 หนวยกิต) 
5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

51. คศ. 491 สัมมนาความรูดานคริสต 

ศาสนธรรม 2 (1 หนวยกิต) 
5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

52. รายวิชาตอไปนี้ (ตั้งแตขอ 52-65)  
เปนรายวิชาโท (เทววิทยา) ที่วิทยาลัยแสงธรรม
เปดสอนในปจจุบัน ทานคดิวาความเปนไปได
ของแนวโนมในการเปดสอรายวิชาเหลานี้ 
ยังคงมคีวามจําเปนและ............... 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวนหนวยกิต มีความเหมะสม      
      ทว. 110 ประวัตศิาสนาเรื่องการกอบกู  
(2 หนวยกิต) 

        

53. ทว. 111 พระคัมภีรไบเบิลเบือ้งตน  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

54. ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน (2 หนวยกิต) 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 
55. ทว. 114 พิธีกรรมเบื้องตน (2 หนวยกิต) 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
56. ทว. 171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1 

 (2 หนวยกิต) 
5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

57. ทว. 213 พระวรสาร สหทรรศน  
(3 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

58. ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

59. ทว. 221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

60. ทว. 222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา  
(3 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

61. ทว. 225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

62. ทว. 313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมาย
ในพันธสัญญาใหม (3 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

63. ทว. 321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ  
(3 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

64. ทว. 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและ 

พิธีมิสซา (3 หนวยกิต) 
5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

65. ทว. 422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย   
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

66. วิชาตอไปนี้ (ตั้งแตขอ 66-71)  
เปนวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  
ทานคดิวาความเปนไปไดของแนวโนมในการ
เปดสอนรายวิชาเหลานี้ยังคงมีความจําเปน.....
และจํานวนหนวยกิต มีความเหมะสม 

     ทว. 372 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2   
(2 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

67. ทว. 376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและ 

การอภิบาล (2 หนวยกิต) 
5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

68. ทว. 411 หลักศาสนสัมพันธ  (2 หนวยกิต) 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
69. ทว. 428 คําสอนของสภาสังคยานาวาติกัน
ที่ 2 และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย 
(2 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

70. ทว.461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  
(2 หนวยกิต) 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

71. ทว. 472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา  
(2 หนวยกิต) 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

72. รายวิชาอื่น ๆ ที่เสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิ
รอบแรก 
       แนวโนมในการเปดสอนวิชาดนตรีศาสนา 
เชน การรองเพลงในพิธีกรรม การฝกเลน 

เครื่องดนตรตีามความสนใจ 

4.50 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 

73. แนวโนมในการเปดสอนกลุมวิชาภาษา 
ในอนาคต ควรมีรายวิชาเลือกเสรีมากขึ้น 

เพื่อ AEC เชน ภาษาจีน พมา ลาว เขมร 
เวียดนาม ฯลฯ 

3.50 3.00 มาก ไมสอดคลอง 3.00 2.50 ปานกลาง ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

74. กลุมวิชาสังคมศาสตร เสนอรายวิชา: 
          มานุษยวิทยาเบื้องตน  
          จิตวิทยาทั่วไป 

          จิตวิทยาพัฒนาการ 

          จิตวิทยาการศึกษา 
          การเมืองและการปกครองไทย 

          จิตวิทยาในการทํางาน การปรับตัว  
 การสื่อสาร  
          จิตวิทยาแนะแนว 

          จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เพื่อเปน 

 แนวทางชวยในการอภิบาลเยาวชนในอนาคต 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

75. เสนอลําดับความสําคัญกลุมวิชาดังนี้  
          ศาสนศึกษา 
          เทววิทยา 
          พระคัมภีร 
          พิธีกรรม 

          ชีวิตจิต 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

76. เสนอพิจารณารายวิชาของ ม.อูรบานีอานา 
ที่วิทยาลัยแสงธรรมไมไดเปดสอน (ตั้งแต 
ขอ 76-109)  ทานคิดวาความเปนไปไดของ
แนวโนมในการเปดสอนรายวิชาเหลานี้......
Introduzione allo studio การแนะนําการศึกษา 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

77. Psicologia I: teorie della personalià 

psicologia evolut  
จิตวิทยา 1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของบุคคล 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 1.25 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

78. Antropologia cultural missionaria 

มานุษยวิทยาดานวัฒนธรรมและ 

งานมิชชั่นนารี 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

79. Storia della Filosofia I: antica e medievale 

ประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัยโบราณ 
และสมัยกลาง 

3.00 1.50 ปานกลาง สอดคลอง 3.00 1.25 ปานกลาง สอดคลอง 

80. Storia della Filosofia II: pensiero moderno 

e contemporaneo 

ประวัติศาสตรปรัชญา 2 ความคิดสมัยใหม 
และความคิดรวมสมัย 

3.00 2.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 3.00 2.00 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

81. Seminario di studio scientifico e tutoriato 

สัมมนาเรื่องการศึกษาเชิงวิชาการและ 

ซอมเสริม 

3.00 1.50 ปานกลาง สอดคลอง 3.00 1.50 ปานกลาง สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

82. Antropologia filosofica 

มานุษยวิทยาเชิงปรัชญา 
3.50 2.25 มาก ไมสอดคลอง 3.00 2.25 ปานกลาง ไมสอดคลอง 

83. Introduzione i Padri della Chiesa 

ปตาจารยของพระศาสนจักรเบื้องตน 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 1.25 มาก สอดคลอง 

84. Apprendimento: criteri psicologici e 

didattici 

การเรียนรู:หลักจิตวิทยาและหลักการเรียน 
การสอน 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

85. Antropologia teologica: l’avventura 

umana nel suo incontro con il Signore 

มานุษยวิทยาเชิงเทววิทยา: การดําเนินชีวิตของ
มนุษยในการพบปะกับพระเจา 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

86. Sacramentaria I: introduzione e 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

ศีลศักดิ์สิทธิ:์ บทนําและศีลศักดิ์สิทธิ์ของ 

การเริ่มตนชีวิตคริสตชน 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.50 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 

87. Teologia morale fondamentale 

เทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพื้นฐาน 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.50 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 

88. Pedagogia Generale ครุศาสตรทั่วไป 4.50 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 4.50 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 
89. Diritto Canonico: orientamenti generali e 

aspetti missionari 

กฎหมายพระศาสนจักร วาดวยบทนําทั่วไป 
และแงมุมดานงานแพรธรรม 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

90. Dimensione missionaria della spiritualità 

ชีวิตจิตดานการทํางานแพรธรรม 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

91. Teoria e prassi dellacomunicazione 

ทฤษฎีและการปฏิบัตดิานการสื่อสาร 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

92. Sociologia della religion 

สังคมศึกษาดานศาสนา 
4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 1.00 มาก สอดคลอง 

93. Dinamica della comunicazione nei gruppi 

พลวัตรของการสื่อสารในกลุม 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 3.50 1.25 มาก สอดคลอง 

94. Questioni di morale special 

ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 

4.50 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 

95. Rapporto Scienza, Religione e Società 

nell’era della globalizazione 

ความสัมพันธเชิงวิชาการดานศาสนาและสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

96. Teologia dell’inculturazione 

เทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 1.25 มาก สอดคลอง 

97. Teologia biblica della missione 

เทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 1.25 มาก สอดคลอง 

98. Teologia e pedagogia della preghiera  

เทววิทยาและการเรียนการสอนของ 

การภาวนา 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

99. Formazione dei catechisti 

การอบรมครูคําสอน 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.00 มาก สอดคลอง 

100. Primo annuncio e catecumenato 

การประกาศครั้งแรก และการเตรียมตัวเปน 

คริสตชน 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.25 มาก สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

101. Catechesi missionaria: identità e compiti 

คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณและ 

พันธกิจ 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 4.50 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

102. Linguaggio della comunicazione e 

catechesi 

ภาษาในการสื่อสารและการสอนคําสอน 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 1.25 มาก สอดคลอง 

103. Catechesi e inculturazione 

การสอนคําสอนและการเขาสูวัฒนธรรม 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

104. Catechesi e liturgia 

การสอนคําสอนและพิธีกรรม 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

105. Catechesi dei preadolescenti 

การสอนคําสอนสําหรับกอนเปนวัยรุน 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

106. Evangelizzazione e catechesi in contesto 

การเผยแผพระวรสารและการสอนคําสอน 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 5.00 1.25 มากที่สุด สอดคลอง 

107. Liturgia e inculturazione 

พิธีกรรม และการเขาสูวัฒธรรม 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

108. Didattica dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 การเรียนการสอนของคําสอนศาสนาคาทอลิก 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

109. Catecumenato per giovani e adulti: 

Programmazione di itinerari di fede e 

conversione  
การสอนคําสอนสําหรับเยาวชนและผูใหญ: 
การเขียนโปรแกรมเสนทางของความเชื่อและ
การกลับใจ 

4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

แนวโนมบัณฑิตในอนาคตควรมีทักษะ 

ที่พึงประสงค ดังนี้  
110. บัณฑิตที่ทําหนาทีเ่ปนครูคําสอนควรมี
ความรู ความเขาใจอยางถองแท ในความรู 
ที่สอนชัดเจนและเชี่ยวชาญในศาสตรของ
การศึกษาที่ตนสําเร็จ  

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

111. บัณฑิตมทีักษะในการถายทอดความรู 
การสอนคริสตศาสนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
มีทักษะการสอน เปนพยาน ดําเนนิชีวิตเปน
แบบอยาง ปฏิบัตคิุณธรรมของคริสตชน 

อยางเขมแข็ง 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

124 



125 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

112. มคีุณธรรม-จริยธรรม มีจรรยาบรรณ
วิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในการเปนครู 

คําสอน และตระหนักในวิชาชีพ 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

113. มคีวามเปนผูนํา  5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 
114. มคีวามสามารถใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบคุลิกภาพที่ดี มีมนษุยสัมพันธดี 
รูจักนําความรูมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน 
และพัฒนาตนเองอยางไมหยุดยัง้ เสียสละ 
ทุมเท เอาใจใสตอการสอน รักการสอน 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

115. มีทักษะในการสื่อสารกับผูอื่นไดดี มีความ
เชื่อ ศรัทธา มั่นคง ภาวนาสม่ําเสมอ 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

116. มีน้ําใจดี เคารพศักดิศ์รีความเปนมนุษย  
เห็นคุณคาตนเอง-ผูอื่น มีความคิดริเริ่มใน 

การวิเคราะห แกไขปญหา ขอขัดแยงใน
สถานการณสวนบุคคลและกลุม 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

  117. ควรกําหนดลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงคใหครบ 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่กระทรวงกําหนด 
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา  
ความรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

118. มีวุฒิภาวะดี มีจิตอาสาเพื่อสังคม  
มีความเปนอยูอยางพอเพียงเปนนกัปฏิบัติ
มากกวานักทฤษฎี 

5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

119. มจีิตสํานึกที่ดีในฐานะเปนคริสตชนไทย 
ที่จะรักประเทศชาติ ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา 
และวัฒนธรรมไทย มีความซื่อสัตย 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.00 มากที่สุด สอดคลอง 

ขอเสนอแนะอื่นๆ จากผูทรงคุณวุฒิ 
120. ควรจัดหลักสูตรใหเทียบเคียงกับหลักสูตร
ตางประเทศ 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

121. หลักสูตรควรมีความยืดหยุนได เปดกวาง
สําหรับคนที่สนใจทั่วไป มิใชเฉพาะครูคําสอน
เพียงอยางเดียว หรืออาจเปดเปนหลักสูตร
อบรมระยะสั้น 

4.00 1.00 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลรอบที่ 2-3  (ตอ)  

 รอบที่ 2 รอบที่ 3 

ตัวชี้วัด มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

มัธยฐาน 
(Med.) 

คาพิสัย
ระหวาง 
ควอไทล 

(IR.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ความสอดคลอง
ของผูทรงคุณวุฒิ 

122. ควรเชื่อมโยงเครือขายทางการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ควรมีหลักสูตรนานาชาติ 

4.00 1.25 มาก สอดคลอง 4.00 2.00 มาก ไมสอดคลอง 

123. จัดโครงสรางการบริหารหลกัสูตร 

ใหชัดเจน 

5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 1.00 มากที่สุด สอดคลอง 

124. ควรการเตรียมบคุลากรที่เปนฆราวาส 

มาปฏิบัตหินาที่ในสาขาวิชานี้เพิม่ขึ้น 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

125. ควรจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนจบ
การศึกษาในปที่ 4 เปนการอบรมเขมขน  
เพื่อเตรียมความพรอมในการออกไปปฏบิัติ
หนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 

5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 5.00 0.25 มากที่สุด สอดคลอง 

128 



129 

 

 
 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปรัชญาในรอบท่ี 2  
การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเน้ือหาในรอบท่ี 

1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (interquatile range) คํานวณหาความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการ
ปรับปรุงดานปรัชญาของหลักสูตรข้ึนไดอยูในระดับมากและสอดคลองกัน (Med. = 4.00, IR. = 
1.00) โดยผูทรงคุณวุฒิเสนอใหมีการปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรใหมดังน้ี ปรัชญาของหลักสูตร
คือ การพัฒนาคริสตชนใหเปนผูนําศาสนบริกรดานการสอนคริสตศาสนธรรม การอภิบาล และแพร
ธรรม เพื่อรับใชชุมชน สังคม ดวยปรัชญาและชีวิต  

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานปรัชญาในรอบท่ี 3 

การวิเคราะหขอมูลในรอบที่  3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2  มาสรางเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพิ่มตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนง
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิแตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหน่ึง เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิยืนยันคําตอบเดิม
หรือเปล่ียนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห คํานวณหาคามัธยฐาน (median) และ
คาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) ดานปรัชญาของหลักสูตร ซึ่งผูทรงคุณวุฒิเห็นวาควรมี
การปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตรอยูในระดับมากและสอดคลองกัน (Med. = 4.00, IR. = 1.00) 
ดังน้ี ปรัชญาของหลักสูตร การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาคริสตชนใหเปน
ผูนํา/ศาสนบริกรดานการอบรมคริสตศาสนธรรม การอภิบาล และการเผยแผธรรมตามหลักคําสอน
ของศาสนาคริสต 
  ผลการวิเคราะหขอมูลดานวัตถุประสงคของหลักสูตรในรอบที่ 2 

การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเน้ือหาในรอบท่ี 
1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (interquatile range) คํานวณหาความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะทําใหเกิดการ
ปรับปรุงดานวัตถุประสงคของหลักสูตรในระดับมากท่ีสุดและมีความคิดเห็นท่ีสอดคลองกัน (Med. 

= 5.00, IR. = 1.00)โดยผูทรงคุณวุฒิ เสนอใหมีการปรับปรุงวัตถุประสงคของหลักสูตรใหมดังนี้ 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 

2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของคริสตศาสนา และมีความ
เชี่ยวชาญดานการสอนคริสตศาสนธรรม  
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2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรูในดานวิชาการตางๆ สามารถใชเทคโนโลยีในการ
ประยุกตกับการสอน และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 

2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจิตวิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิต
ใหเปนแบบอยางท่ีดี มีใจรัก ศรัทธา และรอนรนในการเผยแผธรรม 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานวัตถุประสงคของหลักสูตรในรอบท่ี 3 

การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 มาสราง
เปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนง
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิแตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหนึ่งเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิยืนยันคําตอบเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) ควรมีการปรับปรุง ซึ่งมีคามัธยฐานอยูในระดับ
มากท่ีสุดและมีความคิดเห็นที่สอดคลองกัน (Med. = 5.00, IR. = 1.00) 

 ผลการวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางของหลักสูตรในรอบท่ี 2 

การวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเน้ือหาในรอบท่ี 
1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัย
ระหวางควอไทล (interquatile range) คํานวณหาความเปนไปไดของแนวโนมตัวชี้วัดดาน
โครงสรางของหลักสูตรที่จะเปนไปไดเรียงลําดับจากมากที่สุด ไดแก ควรเพ่ิมการฝกปฏิบัติการ
สอนและวิธีการดําเนินชีวิตเปนครูคําสอน หลักสูตรควรยืดหยุนไดสําหรับผูสนใจเขามาศึกษาใน
หลักสูตรระยะสั้นตามความเหมาะสม ควรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมดังน้ี   

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ (เดิมมี 3 รายวิชา)โดยไมนับหนวยกิต และควรบูรณาการรายวิชา โดยการ
สงเสริมใหเกิดการวิจัยการสอนคําสอน/วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ในลักษณะการวิจัยในชั้น
เรียน (Med. = 5.00, IR. = 1.00) สวนจํานวนหนวยกิต ควรมีการปรับ โดยประมาณแลว  120 แตไม
เกิน 140 หนวยกิต (Med. = 4.50, IR. = 1.00) เพิ่มรายวิชาท่ีจําเปนสําหรับครูคําสอนในทศวรรษ
หนา ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎีเชน ทักษะการสอน การถายทอด และการใชเทคโนโลยี
ระยะเวลาการศึกษา 4 ป มีความเหมาะสมดี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต มีความ
เหมาะสม ใหลดหมวดวิชาเฉพาะลงเหลือ 90 หนวยกิต จากเดิม 96 หนวยกิต เพิ่มหมวดวิชาเลือก
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เสรี  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต (เดิม 10 หนวยกิต) การแบงสัดสวนของหมวดวิชาใหสอดคลองกับ
ระบบอุดมศึกษาในแตละชวงเวลา (Med. = 4.00, IR. = 1.00) สวนตัวชี้วัดท่ีมีความไมสอดคลองกัน 
มีจํานวน 2 ขอ  

ผลการวิเคราะหขอมูลดานโครงสรางของหลักสูตรในรอบท่ี 3 

การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 มาสราง
เปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนง
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิแตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิยืนยันคําตอบเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) เพ่ือหาแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนไดของโครงสราง
หลักสูตร  เรียงลําดับจากมากท่ีสุดและมีความสอดคลองกัน ไดแก   ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีจําเปน
สําหรับครูคําสอนในทศวรรษหนา ควรเพิ่มการฝกปฏิบัติการสอนและวิธีการดําเนินชีวิตเปนครูคํา
สอน ควรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมดังนี้ 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ไมนอยกวา  12หนวยกิต (เดิม 14 หนวยกิต) 
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร     ไมนอยกวา6 หนวยกิต (เทาเดิม) 
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา  12หนวยกิต (เดิม 14 หนวยกิต) 
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร      ไมนอยกวา6 หนวยกิต (เทาเดิม) 
กลุมวิชาภาษา         ไมนอยกวา12 หนวยกิต (เดิม 10หนวยกิต) 

ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏิบัติ (เดิมมี 3 รายวิชา)โดยไมนับหนวยกิต  ควรปรับโครงสรางหลักสูตรให
สอดคลองกับระบบอุดมศึกษาในแตละชวงเวลา และควรบูรณาการรายวิชา โดยการสงเสริมใหเกิด
การวิจัยการสอนคําสอน/วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ในลักษณะการวิจัยในช้ันเรียน (Med. = 

5.00, IR. = 1.00) สวนเร่ืองจํานวนหนวยกิต ควรมีการปรับโดยประมาณแลว  120 แตไมเกิน 140
หนวยกิต และหลักสูตรควรยืดหยุนไดสําหรับผูสนใจเขามาศึกษาในหลักสูตรระยะสั้นตามความ
เหมาะสม (Med. = 4.50, IR. = 1.00) นอกน้ัน ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี เชน ทักษะการ
สอน การถายทอด และการใชเทคโนโลยี  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต (เทาเดิม) 
และเพิ่มหมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต (เดิม 10 หนวยกิต) (Med. = 4.00, IR. = 1.00) 
สําหรับตัวชี้วัดที่มีความไมสอดคลองกันของโครงสรางรายวิชา มีจํานวน 4 ขอ  
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ผลการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาสาระในรอบท่ี 2  
การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2 เปนการนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหเน้ือหาสาระของ

หลักสูตร ในรอบที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) คํานวณหาแนวโนมตัวชี้วัดดานเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรที่จะเปนไปได เรียงลําดับจากมากที่สุด ลําดับที่ 1  ควรจัดรายวิชาท่ีซ้ําซอนกันใหรวมเปน
วิชาเดียวกัน  ความเปนไปไดในการเปดสอนรายวิชาดังตอไปนี้ คศ.101 หลักคําสอนของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก (3 หนวยกิต)  คศ.202 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร (3 หนวยกิต) คศ.215 พระ
คัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 (2 หนวยกิต) คศ.216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2 (2 หนวยกิต) คศ.493 ฝก
การสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) ศษ.221 หลักการสอน (3 หนวยกิต) คศ.310 การประยุกต
พระคัมภีรไบเบิลในชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต) ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน (2 หนวยกิต)       
ทว.114 พิธีกรรมเบ้ืองตน  (2 หนวยกิต)   ทว.171 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ  1 (2 หนวยกิต)  ทว.213 
พระวรสารสหทรรศน (3 หนวยกิต) ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน  (2 หนวยกิต)  ทว.221       
เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร (2 หนวยกิต) ทว.222 เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา (3 หนวยกิต) ทว.225 
ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ (2 หนวยกิต) ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ (2 หนวยกิต) (Med. = 5.00, 

IR. = 0.00) ลําดับท่ี 2  ความเปนไปไดในการเปดรายวิชาตอไปนี้ คศ.131 วิชาครู  (3 หนวยกิต) 
คศ.132 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (3 หนวยกิต) ศษ .222 การวัดและประเมินผลการศึกษา    
(3 หนวยกิต)  ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  (2 หนวยกิต) ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน         
(2 หนวยกิต) ทว.326 เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา (3 หนวยกิต)    ทว.422  เทววิทยา
เร่ืองพระแมมารีย  (2 หนวยกิต) ทว.376 เทววิทยาเร่ืองพันธกิจและการอภิบาล   (2 หนวยกิต)      
ทว.461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  (2 หนวยกิต)  (Med. = 5.00, IR. = 0.25) ลําดับท่ี 3       
ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากย่ิงข้ึน   ความ
เปนไปไดของแนวโนมในการเปดสอนรายวิชาตอไปน้ี คศ.100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม  
(3 หนวยกิต) คศ.113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน (2 หนวยกิต) คศ.121  การสอนศาสนธรรมเด็ก     
(3 หนวยกิต) คศ.122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน (3 หนวยกิต) คศ.123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ 
(3 หนวยกิต) คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว (3 หนวยกิต) คศ.201 ศาสนศึกษา             
(3 หนวยกิต) คศ.492 การสังเกตการณสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) ศษ .231 การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน (2 หนวยกิต) ศษ .232 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน           
(3 หนวยกิต) คศ.102 พระบัญญัติ 10 ประการ  (3 หนวยกิต) คศ.212  จริยศาสตร (3 หนวยกิต)     
คศ.490 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1 (1 หนวยกิต)  คศ.491 สัมมนาความรูดานคริสต  
ศาสนธรรม 2  (1 หนวยกิต)  ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม              
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(3 หนวยกิต) ทว.321 เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ (3 หนวยกิต) ทว.372  เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 2  
(2 หนวยกิต) ทว.428 คําสอนของสภาสังคยานาวาติกันที่ 2 และของสมาพันธสภามุขนายกแหง
เอเชีย (2 หนวยกิต) ทว.472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา (2 หนวยกิต) กลุมวิชาสังคมศาสตร เสนอ
รายวิชาดังตอไปนี้ มานุษยวิทยาเบื้องตน จิตวิทยาทั่วไป จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
การเมืองและการปกครองของไทย จิตวิทยาในการทํางาน การปรับตัว การสื่อสาร จิตวิทยาแนะแนว  
จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  และแนวโนมในการเปดรายวิชาจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศ
อิตาลี เชน คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณและพันธกิจ (Med. = 5.00, IR. = 1.00) ลําดับที่ 4 
ไดแก แนวโนมในการเปดสอนวิชาดนตรีศาสนา เชน การรองเพลงในพิธีกรรม การฝกเลนเคร่ือง
ดนตรีตามความสนใจ (Med. = 4.50, IR. = 1.00) ลําดับที่ 5 ไดแก แนวโนมในการเปดรายวิชาจาก
มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี คือรายวิชาครุศาสตรทั่วไป  วิชาปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 
(Med. = 4.50, IR. = 1.25) ลําดับที่ 6  แนวโนมในการเปดรายวิชาจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา 
ประเทศอิตาลี ไดแก รายวิชามานุษยวิทยาดานวัฒนธรรมและงานมิชช่ันนารี วิชาศีลศักดิ์สิทธิ์: บท
นําและศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเร่ิมตนชีวิตคริสตชน วิชาเทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพื้นฐาน  วิชา
กฎหมายพระศาสนจักร วาดวยบทนําท่ัวไป และแงมุมดานงานแพรธรรม  วิชาเทววิทยาและการ
เรียนการสอนของการภาวนา  วิชาการอบรมครูคําสอน วิชาการประกาศคร้ังแรก และการเตรียมตัว
เปนคริสตชน  วิชาภาษาในการสื่อสารและการสอนคําสอน  วิชาการสอนคําสอนและการเขาสู
วัฒนธรรม (Med. = 4.00, IR. = 1.00)  ลําดับที่ 7  แนวโนมในการเปดรายวิชาของมหาวิทยาลัยอูร
บานีอานา ประเทศอิตาลี ไดแก รายวิชา จิตวิทยา 1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของบุคคล วิชาปตา
จารยของพระศาสนจักรเบ้ืองตน  วิชาชีวิตจิตดานการทํางานแพรธรรม วิชาทฤษฎีและการปฏิบัติ
ดานการสื่อสาร วิชาสังคมศึกษาดานศาสนา วิชาพลวัตรของการสื่อสารในกลุม วิชาความสัมพันธ
เชิงวิชาการดานศาสนาและสังคมในยุคโลกาภิวัตน  วิชาเทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม เทววิทยา
พระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม วิชาการเผยแผพระวรสารและการสอนคําสอน   (Med.=4.00, 

IR.=1.25) ลําดับท่ี 8 แนวโนมในการเปดรายวิชาจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี 
รายวิชาประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัยโบราณ และสมัยกลาง วิชาสัมมนาเร่ืองการศึกษาเชิง
วิชาการและซอมเสริม (Med. = 3.00, IR. = 1.50) สําหรับตัวชี้วัดท่ีไมสอดคลองกัน มีจํานวน 20 ขอ  

ผลการวิเคราะหขอมูลดานเนื้อหาสาระในรอบท่ี 3  
การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 มาสราง

เปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนง
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิ แตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ ยืนยันคําตอบเดิม
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หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) เพ่ือหาแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนไดดานเน้ือหาสาระ
ของหลักสูตรโดยเรียงตามคามัธยฐานที่ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด และมีความ
คิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับที่ 1 ควรจัดรายวิชาที่ซ้ําซอนกันมารวมใหเปนวิชาเดียวกัน ความเปนไป
ไดของแนวโนมท่ีจะยังคงเปดรายวิชาจากวิทยาลัยแสงธรรมตอไปไดแก รายวิชา คศ.101 หลักคํา
สอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก (3 หนวยกิต) คศ.202 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร (3 หนวย
กิต) คศ.215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 (2 หนวยกิต) คศ.216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2           
(2 หนวยกิต) คศ.493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) ศษ.221 หลักการสอน (3 หนวย
กิต) ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน (2 หนวยกิต)  ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน  (2 หนวยกิต)       
ทว.213 พระวรสาร สหทรรศน (3 หนวยกิต)  ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน (2 หนวยกิต)       
ทว.225 ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ (2 หนวยกิต) ทว.376 เทววิทยาเร่ืองพันธกิจและการอภิบาล 
(2 หนวยกิต) ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ  (2 หนวยกิต) (Med. = 5.00, IR. = 0.00) ลําดับที่ 2     
ความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะยังคงเปดรายวิชาจากวิทยาลัยแสงธรรม  ไดแก รายวิชา คศ.131 

วิชาครู (3 หนวยกิต) คศ.132 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (3 หนวยกิต) (2 หนวยกิต) คศ.310 
การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต) ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู 
(2 หนวยกิต) ทว.112 เทววิทยาเบ้ืองตน (2 หนวยกิต) ทว.326 เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธี
มิสซา (3 หนวยกิต)  ทว.422 เทววิทยาเร่ืองพระแมมารีย (2 หนวยกิต) ทว.372 เทววิทยาเร่ืองจิต
ภาวะ 2 (2 หนวยกิต) ทว.461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย (2 หนวยกิต) (Med. = 5.00, IR. = 
0.25) ลําดับที่ 3  ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
มากย่ิงข้ึน   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะยังคงเปดรายวิชาจากวิทยาลัยแสงธรรม ไดแก รายวิชา 
คศ.100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) คศ.101 หลักคําสอนของคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก (3 หนวยกิต) คศ.113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน (2 หนวยกิต)  คศ.121            
การสอนศาสนธรรมเด็ก (3 หนวยกิต)คศ.122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน (3 หนวยกิต) คศ.123 

การสอนศาสนธรรมผูใหญ (3 หนวยกิต)คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว (3 หนวยกิต) 
คศ.201 ศาสนศึกษา (3 หนวยกิต) คศ.492 การสังเกตการณสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) 
ศษ.222 การวัดและประเมินผลการศึกษา (3 หนวยกิต) ศษ.231 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการ
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สอน (2 หนวยกิต) ศษ.232 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน (3 หนวยกิต) คศ.102        
พระบัญญัติ 10 ประการ (3 หนวยกิต) คศ.212 จริยศาสตร (3 หนวยกิต) คศ.490 สัมมนาความรู
ดานคริสตศาสนธรรม 1 (1 หนวยกิต) คศ.491 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2  (1 หนวยกิต) 
ทว.171 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 1 (2 หนวยกิต) ทว.221 เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร (2 หนวยกิต) 
ทว.222 เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา (3 หนวยกิต) ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ
สัญญาใหม (3 หนวยกิต) ทว.321 เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ (3 หนวยกิต) ทว.428 คําสอนของ
สภาสังคยานาวาติกันท่ี 2 และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย (2 หนวยกิต) ทว.472 คริสต
ศาสนากับงานพัฒนา (2 หนวยกิต) ความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจาก มหาวิทยาลัย
อูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาการสอนคําสอนและการเขาสูวัฒนธรรม   (Med. = 5.00, IR. = 
1.00) ลําดับที่ 4 แนวโนมในการเปดสอนวิชาดนตรีศาสนา เชน การรองเพลงในพิธีกรรม การฝก
เลนเคร่ืองดนตรีตามความสนใจ เสนอรายวิชากลุมวิชาสังคมศาสตร  ดังน้ี มานุษยวิทยาเบื้องตน 
จิตวิทยาท่ัวไป จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา การเมืองและการปกครองของไทย จิตวิทยา
ในการทํางาน การปรับตัว การสื่อสาร จิตวิทยาแนะแนว  จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  เพื่อเปน
แนวทางชวยในการอภิบาลเยาวชนในอนาคต  ความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจาก 
มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาปญหาเฉพาะดานศีลธรรม และวิชาการเผยแผ
พระวรสารและการสอนคําสอน (Med. = 5.00, IR. = 1.25) ลําดับที่ 5 ความเปนไปไดของแนวโนม
ที่จะเปดรายวิชาจาก มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาครุศาสตรทั่วไป วิชาคําสอน
ดานการแพรธรรม: เอกลักษณและพันธกิจ (Med. = 4.50, IR. = 1.00)  ลําดับที่ 6 ความเปนไปได
ของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจาก มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาศีลศักด์ิสิทธิ์: 
บทนําและศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเร่ิมตนชีวิตคริสตชน วิชาเทววิทยาดานศีลธรรมข้ันพ้ืนฐาน  (Med. = 

4.50, IR. = 1.25) ลําดับท่ี 7 ความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจากมหาวิทยาลัย            
อูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาสังคมศึกษาดานศาสนา วิชาการอบรมครูคําสอน (Med. = 4.00, 

IR. = 1.00) ลําดับที่ 8 ความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจากมหาวิทยาลัย อูรบานีอานา 
ประเทศอิตาลี รายวิชาจิตวิทยา 1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของบุคคล  วิชาปตาจารยของพระศาสน
จักรเบ้ืองตน วิชาเทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม วิชาเทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม 
วิชาการประกาศคร้ังแรก และการเตรียมตัวเปนคริสตชน วิชาภาษาในการสื่อสารและการสอนคํา
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สอน (Med. = 4.00, IR. = 1.25) ลําดับท่ี 9 ความเปนไปไดของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจาก
มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัยโบราณและ
สมัยกลาง  วิชาพลวัตรของการสื่อสารในกลุม (Med. = 3.00, IR. = 1.25) ลําดับที่ 10 ความเปนไป
ไดของแนวโนมท่ีจะเปดรายวิชาจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี รายวิชาสัมมนาเร่ือง
การศึกษาเชิงวิชาการและซอมเสริม  (Med. = 3.00, IR. = 1.50) 

สวนตัวชี้วัดท่ีผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นไมสอดคลองกันในดานเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร มีจํานวนท้ังสิ้น 26 ขอ   

ผลการวิเคราะหขอมูลดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในรอบที่ 2 

 การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2 เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลดาน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ในรอบที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดย
คํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) คํานวณหา
แนวโนมตัวชี้วัดดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคที่จะเปนไปไดในอนาคต เรียงลําดับจากมาก
ที่สุด ลําดับที่ 1 บัณฑิตท่ีทําหนาท่ีเปนครูคําสอนควรมีความรู ความเขาใจอยางถองแท ในความรูที่
สอน ชัดเจนและเชี่ยวชาญในศาสตรของการศึกษาที่ตนสําเร็จ  บัณฑิตมีทักษะในการถายทอด
ความรูการสอนคริสตศาสนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสอน เปนพยาน ดําเนินชีวิตเปน
แบบอยาง ปฏิบัติคุณธรรมของคริสตชนอยางเขมแข็ง มีคุณธรรม-จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 
มีความภาคภูมิใจในการเปนครูคําสอน และความตะหนักในวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสารกับผูอ่ืน
ไดดี มีความเชื่อ ศรัทธา มั่นคง ภาวนาสมํ่าเสมอ มีน้ําใจดี เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  เห็นคุณคา
ตนเอง-ผูอ่ืน มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห แกไขปญหา ขอขัดแยงในสถานการณสวนบุคคลและ
กลุม  ควรกําหนดลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคใหครบ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF         
ที่กระทรวงกําหนด ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา ความรู ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีวุฒิภาวะดี มีจิตอาสาเพ่ือสังคม มีความเปนอยูอยางพอเพียงเปนนักปฏิบัติ
มากกวานักทฤษฎี (Med. = 5.00, IR. = 0.00) ลําดับท่ี 2 ความเปนผูนํา มีความสามารถใชสื่อ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธดี รูจักนําความรูมาประยุกตใชกั บ
ชีวิตประจําวันและพัฒนาตนเองอยางไมหยุดย้ัง เสียสละ ทุมเท เอาใจใสตอการสอน รักการสอน  มี
จิตสํานึกที่ดีในฐานเปน คริสตชนไทยที่จะรักประเทศชาติ ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย มีความซื่อสัตย  (Med. = 5.00, IR. = 0.25)  
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ผลการวิเคราะหขอมูลดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในรอบที่ 3  
การวิเคราะหขอมูลในรอบที่  3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 มาสรางเปน
แบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพิ่มตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนง
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิ แตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ ยืนยันคําตอบเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) เพื่อหาแนวโนมท่ีจะเกิดข้ึนไดดานคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค โดยเรียงตามคามัธยฐานที่ผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด และ
มีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับท่ี 1 บัณฑิตมีทักษะในการถายทอดความรูการสอนคริสตศาสนธรรม 
อยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสอน เปนพยาน ดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง ปฏิบัติคุณธรรมของ
คริสตชนอยางเขมแข็ง มีคุณธรรม-จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจในการเปนครู
คําสอน และความตะหนักในวิชาชีพ มีทักษะในการสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี มีความเชื่อ ศรัทธา มั่นคง 
ภาวนาสมํ่าเสมอ  มีน้ําใจดี เคารพศักด์ิศรีความเปนมนุษย  เห็นคุณคาตนเอง-ผูอ่ืน มีความคิดริเร่ิม
ในการวิเคราะห แกไขปญหา ขอขัดแยงในสถานการณสวนบุคคลและกลุม ควรกําหนดลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงคใหครบ 5 ดาน  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF  ที่กระทรวงกําหนด 
ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ทักษะทางปญญา ความรู ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวุฒิภาวะดี 
มีจิตอาสาเพ่ือสังคม มีความเปนอยูอยางพอเพียงเปนนักปฏิบัติมากกวานักทฤษฎี  มีจิตสํานึกที่ดีใน
ฐานเปนคริสตชนไทย ที่จะรักประเทศชาติ ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา และวัฒนธรรมไทย มีความ
ซื่อสัตย (Med. = 5.00, IR. = 0.00) ลําดับที่ 2 ความเปนผูนํา (Med. = 5.00, IR. = 0.25)ลําดับที่ 3 
บัณฑิตที่ทําหนาที่เปนครูคําสอนควรมีความรู ความเขาใจอยางถองแท ในความรูที่สอน ชัดเจนและ
เชี่ยวชาญในศาสตรของการศึกษาที่ตนสําเร็จ  มีความสามารถใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
บุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษยสัมพันธดี รูจักนําความรูมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และพัฒนาตนเอง
อยางไมหยุดยั้ง เสียสละ ทุมเท เอาใจใสตอการสอน รักการสอน  (Med. = 5.00, IR. = 1.00) 

 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผูทรงคุณวุฒิในรอบท่ี 2      
 การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 2 เปนการนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห ในรอบที่ 1 มา
สรางเปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) และคาพิสัยระหวางควอ
ไทล (interquatile range) คํานวณหาแนวโนมขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผูทรงคุณวุฒิ ที่อาจจะเปนไป
ไดในอนาคต เรียงลําดับจากมากที่สุด ลําดับท่ี 1 ควรการเตรียมบุคลากรท่ีเปนฆราวาสมาปฏิบัติ
หนาท่ีในสาขาวิชาน้ีเพิ่มข้ึน ควรจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนจบการศึกษาในปที่ 4 เปนการอบรม
เขมขน เพื่อเตรียมความพรอมในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  (Med. = 5.00, IR. = 
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0.25)  ลําดับที่ 2 จัดโครงสรางการบริหารหลักสูตรใหชัดเจน (Med. = 5.00, IR. = 1.00) ลําดับที่ 3 
ควรจัดหลักสูตรใหเทียบเคียงกับหลักสูตรตางประเทศ  หลักสูตรควรมีความยืดหยุนได เปดกวาง
สําหรับคนที่สนใจท่ัวไป มิใชเฉพาะครูคําสอนเพียงอยางเดียว หรืออาจเปดเปนหลักสูตรอบรม
ระยะสั้น(Med. = 4.00, IR. = 1.00) และลําดับท่ี 4 ควรเช่ือมโยงเครือขายทางการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ ควรมีหลักสูตรนานาชาติ (Med. = 4.00, IR. = 
1.25) 

 ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จากผูทรงคุณวุฒิในรอบท่ี 3      
การวิเคราะหขอมูลในรอบที่ 3 เปนการนําผลการวิเคราะหขอมูลในรอบท่ี 2 มาสราง

เปนแบบสอบถามแบบปลายปด โดยเพ่ิมตําแหนงมัธยฐาน คาพิสัยระหวางควอไทล และตําแหนง
คําตอบเดิมของผูทรงคุณวุฒิ แตละคนสงกลับไปอีกคร้ังหน่ึงเพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิ ยืนยันคําตอบเดิม
หรือเปลี่ยนแปลงคําตอบใหม แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยคํานวณหาคามัธยฐาน (median) 

และคาพิสัยระหวางควอไทล (interquatile range) เพื่อหาแนวโนมขอเสนอแนะอ่ืน ๆ จาก
ผูทรงคุณวุฒิ ที่อาจจะเปนไปไดในอนาคต โดยเรียงตามคามัธยฐานท่ีผูทรงคุณวุฒิมีความเห็นดวย
ในระดับมากท่ีสุด และมีความคิดเห็นสอดคลองกัน ลําดับที่ 1 ควรการเตรียมบุคลากรที่เปนฆราวาส
มาปฏิบัติหนาท่ีในสาขาวิชานี้เพิ่มข้ึน ควรจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนจบการศึกษาในปที่ 4 เปน
การอบรมเขมขน เพื่อเตรียมความพรอมในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ  (Med. = 

5.00, IR. = 0.25)  ลําดับท่ี 2 จัดโครงสรางการบริหารหลักสูตรใหชัดเจน (Med. = 5.00, IR. = 1.00)
สวนขอเสนอแนะที่ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นไมสอดคลองกัน ในรอบที่ 3 มีจํานวน 3 ขอ  

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา   
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา ในรอบที่ 1  

 วิทยาลัยควรจัดหลักสูตรใหครูคําสอนแกปญหาได รูจริงในหลักคําสอน สอนเปน 
สอนนาสนใจ ควรใหนักศึกษาสัมผัสชีวิตภายนอกบาง เพื่อจะไดมองปญหาและเขาใจไดอยางถอง
แท ควรคํานึงถึงความพรอมที่จะกาวเขาสูประชาคมอาเซียน  แสวงหาเครือขาย หรือชองทางตาง  ๆ 
อยางกวางขวางย่ิงข้ึน เพื่อพัฒนานักศึกษาตอไป เพิ่มการพัฒนา ความชํานาญในการเรียนการสอน
ในระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง การคนควาวิจัย โดยตองคํานึงถึงบริบทของสังคมไทย และความ
เปนสากลดวย ควรเนน การศึกษาแบบใหคนควาดวยตนเอง เปนการทํางานเปนกลุม การมีสวนรวม 
เน้ือหาและวิธีการมีอาจารยแนะนํา ลงไปสูภาคปฏิบัติ และสอดคลองกับชีวิตประจําวัน และสภาพ
ปจจุบันของสังคมมากย่ิงข้ึน ควรมีการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชาในหมวดตาง  ๆ ให
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เหมาะสมกับสภาพความตองการของพระศาสนจักรทองถิ่น และสอดคลองกับสภาพสังคมไทย
ปจจุบัน  ผูเรียนตองตระหนักในบทบาทหนาที่ (จรรยาบรรณวิชาชีพ) มีจิตวิญญาณของความเปนครู
และจิตสํานึกในการบริการ หรือใหการอภิบาล  มีความรู  สามารถบูรณาการคริสตศาสนธรรมคํา
สอนสูสาระวิชาอื่นๆ ได หากเปนไปได ควรมีหลักสูตรนานาชาติ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง 
เพื่อวาผูสนใจจากลุมประชาคมอาเซียนจะสามารถมาศึกษาได หลักสูตรควรมีการยืดหยุนโดยเนน
ใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรูถายทอดอยางถูกตอง ไมเบี่ยงเบนความเชื่อของศาสนา  มีความ
เขาใจอยางลึกซึ้งถึงแกนแทของศาสนาและแนวทางปฏิบัติศาสนกิจที่ถูกตอง และสามารถเขาใจถึง
การกระทําการแสดงออกในรูปของพิธีกรรมตาง ๆ ทางศาสนา เขาใจถึงความหมาย และสามารถ
อธิบายไดอยางถูกตอง ชัดเจน  ภาคภูมิใจในความเปน  “ครู” แกครูคําสอน พัฒนาทักษะดาน
ภาษาอังกฤษแกครูคําสอน ใหมีทักษะการสอนคําสอนเปนภาษาอังกฤษ รองรับ/สอดคลองกับ
โรงเรียนตาง ๆ ที่ยกระดับดานภาษาอังกฤษ จีน ฯลฯ ฝกทักษะการทําวิจัยเกี่ยวกับการสอนคําสอน 
เปนสิ่งจําเปนเพ่ือพัฒนาใหครูคําสอน   ควรเพ่ิมการอบรมเขมกอนจบหลักสูตรแบบบูรณาการ
ความรู เพื่อเตรียมตัว เพิ่มพูนประสบการณกอนออกไปทําหนาที่ครูคําสอน และจัดต้ังชมรมศิษยเกา 
เพื่อการประสานสัมพันธระหวางศิษยเกากับวิทยาลัย  

 หลักสูตรนี้ควรเปดกวางสําหรับคริสตชนผูใหญที่สนใจศึกษาดานคริสตศาสนธรรม 
เชน ครูคําสอน ครูคาทอลิก ฆราวาสแพรธรรม เจาหนาท่ีในหนวยงานคาทอลิก  ผูนําองคกร
คาทอลิก  สภาอภิบาลวัด  ขาราชการเกษียณ ฯลฯ  โดยการเปดเปนวันเสาร-อาทิตย โดยใชวิทยาเขต
เพื่อการศึกษา อาจใชศูนยคริสตศาสนธรรมหรือศูนยอภิบาลของแตละสังฆมณฑล  และใหอาจารย
เดินทางไปสอน หรือใชอาจารยทองถิ่นที่มีคุณวุฒิอยูแลวเปนอาจารยรับเชิญ และจัดหลักสูตรการ
เรียนการสอนโดยมีผูรับผิดชอบวิทยาเขตนั้น ๆ รวมกับวิทยาลัย โดยจัดทําบทเรียนและใหศึกษาเอง
และจัดสนามสอบ นักศึกษาควรชัดเจนในองคความรู  มีทักษะในการสอนท่ีหลากหลาย และการ
อุทิศตน และตองตอบสนองตอความตองการของสังคมในทศวรรษหนาดวย เปนหลักสูตรท่ีฝกฝน
คนที่จะเตรียมตัวเปนครูคําสอนอยางมีจิตตารมณ ดวยความกระตือรือรน  พรอมท่ีจะออกไป
ประกาศขาวดีแกทุกคน เนนดานการประกาศขาวดี ในโรงเรียน วัด มีเปาหมายในชีวิตท่ีชัดเจน 
ทุมเทอยางจริงจัง เปนผูชี้แนะทางดานจิตใจ จิตวิญญาณใหแกทุกคนได เพราะผลผลิตท่ีไดมิใชเพื่อ
ตนเอง แตเพื่อสวนรวมคือพระศาสนจักร ควรเปนหลักสูตรท่ีพัฒนาคนใหมีคุณภาพในทุกดาน เพื่อ
เปนผูนํา และผูถายทอดความเช่ือท่ีเขมแข็ง ทั้งน้ีตองมีการจัดหลักสูตรใหผูเรียนไดเรียนรูทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหมากท่ีสุด อาจเปนอัตราสวน 50:50 ในรายวิชาที่มีธรรมชาติที่กระทําได  
ควรเปดเปนหลักสูตรระดับอนุปริญญา หรือหลักสูตรระยะสั้นอ่ืน ๆ  และสามารถตอยอดไปใน
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกไดในอนาคต 
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 วิทยาลัยควรพัฒนาใหมีอาจารยฆราวาสให มีประสบการณด านพระคัมภีร 
ประสานงานกับหนวยงานครูคํ าสอนตางประ เทศ  เชน  ประ เทศฟลิปปนส  อิตาลี  ใช
ภาษาตางประเทศได  ควรมีการชวยดูแลศิษยเกาคลายศิษยเกาบานเณร  ซาบซ้ึงความเปนไทยและ
วัฒนธรรมไทยทุกดาน  รูประวัติศาสตรไทยอยางดี และสนใจความรูตาง ๆ ในวัฒนธรรมไทย เพื่อ
ใชประกอบการสอนและการอบรม 

 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา ในรอบที่ 2 มีดังนี้  

 1. ดานปรัชญาของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหมีการปรับปรุงเปนการศึกษา   
คริสตศาสนศึกษา คือกระบวนการพัฒนาคริสตชนใหเปนผูนํา/ศาสนบริกรดานการอบรมคริสต  
ศาสนธรรม การอภิบาล และการเผยแผธรรม ตามหลักปรัชญาคําสอนของศาสนาคริสต  

 2. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตรผูทรงคุณวุฒิเสนอใหมีการปรับปรุงเปน 
  2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของคริสตศาสนา และมี
ความเชี่ยวชาญดานการใหการอบรมคริสตศาสนธรรม  
  2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจิตวิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนิน
ชีวิตใหเปนแบบอยางที่ดี มีใจรัก ศรัทธา และรอนรนในการเผยแผธรรม 

  2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตามบริบท
ของสังคมไทย 

 3. ดานโครสรางของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
  3.1 เพิ่มรายวิชาฝกปฏิบัติเปน 1 ป ใหมีหนวยกิต/คะแนน ใหนักศึกษาทํารายงาน  
เพื่อจะไดเปนแรงเสริมใหกับนักศึกษาเวลาเรียน และควรใหนักศึกษาไดสัมผัสกับสภาพท่ีเปน     
จริง   
  3.2 การจัดหลักสูตรใหยืดหยุนนั้น ควรแยกหลักสูตรปกติ กับหลักสูตรระยะสั้น 
เพื่อคุณภาพของการศึกษา และไมเปนปญหาแกผูสอนมากเกินไป  
  3.3 เสนอใหเพิ่มเปน 5 ป โดยในปที่ 5 เนนการฝกปฏิบัติในรูปแบบตาง ๆ ใหมี
ประสบการณจริง หรือปรับหลักสูตรตามสถานการณ 
  3.4 มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา มีทั้งหลักสูตร ปริญญาตรี และปริญญาโท ดังน้ัน   
เราจึงควรศึกษารายละเอียดของรายวิชาใหดีกอนที่จะนํารายวิชามาเพิ่มเติมในหลักสูตร ที่สําคัญ    
ภายใน 10 ปขางหนาวิทยาลัยแสงธรรมควรพิจารณาวาตองการเปดเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี หรือ
เพิ่มหลักสูตรเปนปริญญาโท  เพราะปจจุบันวิทยาลัยผลิตบัณฑิต เพื่อปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียน
คาทอลิก 307 โรงเรียนทั่วประเทศ และยังมีโบสถอีก 501 โบสถ หากผลิตครูคําสอนไดปละ 15 คน 
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อีก 10 ปก็ไดแค 150 คนเทาน้ัน ไมคอยเห็นดวยกับการปรับหลักสูตร และรายวิชาตามแบบของ
ตางประเทศ เพราะวัฒนธรรมไทย และรูปแบบการดําเนินชีวิตทางความเช่ือตางจากประเทศอ่ืน มี
ความเอกลักษณ เราจึงตองฝกนักศึกษาใหเขาใจแบบไทย และถายทอดแบบไทย 

  3.5 วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันการศึกษา จึงควรเตรียมรองรับ AEC เปน
ภาษาอังกฤษสูอนาคต  
  3.6 ควรเสริมเร่ืองกระบวนการเรียนรูที่มีระบบมากข้ึน สิ่งตาง  ๆ ที่ไดกระทําอยู 
ควรทําเปนระบบและอธิบายใหเปนองครวมได เชน กระบวนการของจิตตปญญาศึกษา เปนตน 
จิตตปญญาศึกษา (contemplative study) คือ กระบวนการเรียนรูดวยใจอยางใครครวญ การศึกษาเชิง
องครวม (holistic education) การศึกษาที่ทําใหเขาใจดานในของตัวเอง รูตัว เขาถึงความจริงทําให
เปลี่ยนมุมมองเก่ียวกับโลกและผูอื่น เกิดความเปนอิสระ ความสุข ปญญาและความรักอันไพศาลตอ
เพื่อนมนุษยและสรรพสิ่ง เชื่อมโยงกับสิ่งสูงสุด มีชีวิตภายนอกและภายในสอดคลองกัน 

  3.7 โครงสรางรายวิชาไมควรเกิน 130 หนวยกิต  
  3.8  ควรใหความสําคัญในการจัดเวลาเรียน เสนอแบงการจัดการเรียนการสอน เปน
ภาคทฤษฎี 70 และภาคปฏิบัติ 30   
 4. ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  
  4.2 แนวโนมในการเปดสอนวิชาดนตรีศาสนาน้ันในทางปฏิบัติ มีฝกที่บานอบรม
ได แมไมมีหนวยกิต ขึ้นอยูกับผูอบรม 

  4.3 รายวิชาที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอเพิ่มหนวยกิตไดแก รายวิชา คศ. 215 พระคัมภีร
พันธสัญญาเดิม 1  ทว. 110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  ทว. 22ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์  
ทว. 461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  
  4.4  ศษ. 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา  ควรจะเนนการนําไปปฏิบัติมากกวา
ความรูเทานั้น  
  4.5 รายวิชาที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหลดหนวยกิตไดแก รายวิชา คศ. 123 การสอน 

ศาสนธรรมผูใหญ  คศ. 124 การสอนศาสนธรรมครอบครัว คศ. 492 การสังเกตการสอนคริสต 

ศาสนธรรม  
  4.6 เสนอใหพิจารณารายวิชาดังตอไปน้ี ซึ่งอาจมีเนื้อหาสาระท่ีซ้ําซอนกัน ไดแก 
รายวิชา ทว. 110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  มีเนื้อหาซ้ํากับ รายวิชา คศ.215-216 พระคัมภีรพันธ
สัญญาเดิม 1-2 หรือไม รายวิชา ทว. 112 เทววิทยาเบ้ืองตน  มีเนื้อหาซ้ํากับ รายวิชา คศ. 101 หลักคํา
สอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกหรือไม รายวิชา ทว.  222 เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา  มีเน้ือหา
ซ้ํากับ รายวิชา คศ. 101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกหรือไม รายวิชา ทว. 321 เทว
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วิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ  มีเนื้อหาซ้ํากับ รายวิชา คศ.  101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักร
คาทอลิกหรือไม  
  4.7  เสนอใหบูรณาการ การฝกปฏิบัติ การใชรูปภาพ วีดีทัศน เกม ฯลฯ ควรอยูใน 
รายวิชา คศ. 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก  
  4.8 เสนอใหบูรณาการ การสรางสื่อเพื่อการสอนคริสตศาสนธรรม การจัดคาย 

คริสตศาสนธรรม   คายพระคัมภีรสําหรับเด็ก-เยาวชน ควรอยูใน รายวิชา คศ.122 การสอนศาสน
ธรรมเยาวชน  
  4.9  หากบุคลากรใดตองการเปนธรรมทูตในอนาคต อาจตองมีเวลาในการเตรียม
เร่ืองภาษากอน ควรเนนภาษาอังกฤษ  
  4.10  ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
มากย่ิงข้ึน ตามแผนอภิบาลของสภาพระสังฆราชแหงประเทศไทย 

  4.11 รายวิชาของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา นั้น ควรสังเกตใหดีวาเปนรายวิชาของ
ปริญญาโทหรือไม เนื่องจากหลักสูตรของเราเปนระดับปริญญาตรี ซึ่งมีหนวยกิตมากพอแลว และ            
บางรายวิชา เปดสอนในหลักสูตรปริญญาตรี ของวิทยาลัยแสงธรรม เชน วิชาการแนะนําการศึกษา   
วิชาศีลศักดิ์สิทธิ์ วิชาเทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพ้ืนฐาน วิชาครุศาสตรทั่วไป วิชาทฤษฏีและการ
ปฏิบัติดานการสื่อสาร  
  4.12 เสนอใหเปดสอน วิชากฎหมายพระศาสนจักร วาดวยบทนําท่ัวไป และแงมุม
ดานงานแพรธรรม  
  4.13 เพิ่มเน้ือหาสาระรายวิชาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานาตอไปน้ีใน
รายวิชาของวิทยาลัยแสงธรรม ไดแก วิชาชีวิตจิตดานการทํางานแพรธรรมในรายวิชา ทว. 372  เทว
วิทยาเร่ืองจิตาภาวะ 2  วิชาสังคมศึกษาดานศาสนาใหเพิ่มสาระในรายวิชา คศ. 201 ศาสนศึกษา วิชา
พลวัตรของการสื่อสารในกลุม ใหเพิ่มสาระในรายวิชา คศ.  132 สื่อและเทคโนโลยีการศึกษา วิชา
ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม เพิ่มสาระในรายวิชาของ คศ. 212 จริยศาสตร และ คศ. 113 คริสตจริย
ศาสตรเบ้ืองตน วิชาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม วิชาการประกาศคร้ังแรก และการเตรียมตัว
เปนคริสตชน ใหเพิ่มสาระใน รายวิชา ทว. 313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญา
ใหม  วิชาคําสอนดานการแพรธรรม วิชาการสอนคําสอนและการเขาสูวัฒนธรรม และวิชาการเผย
แผพระวรสารและการสอนคําสอน ใหเพิ่มสาระในวิชา คศ. 100 ประวัติการสอนคริสตศาสนธรรม 
วิชาภาษาในการสื่อสารและการสอนคําสอน ใหเพิ่มสาระในวิชา ฝป 231-232 การผลิตและการ
สรางสื่อการสอน วิชาการสอนคําสอน และพิธีกรรม ใหเพ่ิมสาระในวิชา ทว. 225 ความรูทั่วไป
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เร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ และวิชา ทว. 326 เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีบูชามิสซา วิชาการสอนคํา
สอนสําหรับกอนเปนวัยรุน ใหเพิ่มสาระในวิชา คศ. 122 การสอนคริสตศาสนธรรมเยาวชน 

  4.14 การจัดรายวิชาการสอนศาสนธรรมสําหรับกลุมวัยตาง ๆ เปนไปไดหรือไมที่
จะจัดเปนรายวิชาเดียวกัน โดยจัดในลักษณะวิชาสัมมนาการสอนคําสอน ประเภทตาง  ๆ ตามวัย 
อาจจัดการเรียนการสอนและผลิตงานออกเปนการคนควาอิสระ และเพิ่มหนวยกิตใหมากข้ึน  
  4.15  รายวิชา คศ. 113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน คศ.102 พระบัญญัติ 10 ประการ 
และ คศ.212 จริยศาสตร เสนอใหผนวกเปนวิชาเดียวกัน ในลักษณะการสัมมนา เพื่อความตอเนื่อง
และสอดคลองในการจัดการเรียนการสอน โดยเพิ่มหนวยกิตรองรับ 

  4.16  รายวิชา คศ. 201 ศาสนศึกษา ใหเนนพุทธศึกษา  
  4.17  รายวิชา ทว. 213 พระวารสารสหทรรศน  ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
และรายวิชา ทว.313  กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม ควรจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการ 

  4.18  เสนอใหมีวิชาสมาธิดานทฤษฎีที่เปนวัฒนธรรมของเอเชีย โดยเฉพาะอยางย่ิง
สมาธิที่นิยมกันในประเทศไทย และใหมีการปฏิบัติดวย 

  4.19 รายวิชา  ศษ .  231 การพัฒนาหลักสูตรการเ รียนการสอน  เพิ่ม คําว า 
“คริสตศาสนธรรม” ตอทาย 

  4.20 การนํารายวิชาอ่ืนมาปรับ อาจใชเนื้อหาบางสวนมาใส หากไมใชสาระที่
จําเปนและตรงประเด็นมาก อาจบูรณาการเนื้อหาบางเนื้อหาเขาดวยกัน แตใหเหมาะสมกับบริบท
ของประเทศไทย  
 5. ดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะเพ่ิมเติมดังนี้  

  การเปนครูคําสอนเปนกระแสเรียก มิใชอาชีพหากตองการอบรมฆราวาสใหเปน  
ครูสอนคริสตศาสนธรรม ควรเตรียมบุคลากรที่มีคุณวุฒิที่เหมาะสม และเปนบุคลากรประจํา เพื่อจะ
ไดเปนแบบอยางใหกับนักศึกษาที่จะเขามาศึกษาหาความรู และเกิดความภาคภูมิใจในกระแสเรียก
ของตนตองานสําคัญของพระศาสนจักรบุคลิกของครูคําสอนตองมีน้ําใจดี หรือจิตอาสา ชาติกําลัง
ตองการควรเนนถึงเร่ืองการมีจิตอาสา ซึ่งเปนสิ่งท่ีสังคมปจจุบันตองการอยางเรงดวน เนนเร่ือง    
การเปนผูแพรธรรม ตามสมณสารของพระสันตะปาปา เร่ืองการประกาศขาวดี 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา ในรอบที่ 3 

 1. หลักสูตร 4 ปถือวาเหมาะสมดี แตถาเพิ่มอีก 1  ป และไดใบประกอบวิชาชีพครูดวย
จะดีกวามากเพราะสามารถเขาบรรจุในโรงเรียนไดเลย 
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 2. แนวโนมในการเปดสอนกลุมวิชาภาษาในอนาคต ควรมีรายวิชาเลือกเสรีมากข้ึน
เพื่อ AEC เชน ภาษาจีน พมา ลาว เขมร เวียดนาม ฯลฯ ในอนาคตอาจบังคับใหมีการเปดการเรียน
การสอน 

 3. วิชาท่ีสงเสริมความรู ความเขาใจกัน เชน inter-religious dialogue , inter-cultural 

dialogue และ peace studies ควรมีอยูในหลักสูตร 

 4. ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏิบัติ การใชรูปภาพ วีดีทัศน เกม ฯลฯ เพราะมีความจําเปน
สําหรับสอนเด็ก  
 

 ตอนท่ี 8 การวิเคราะหประสิทธิภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา 
 1. สามารถผลิตบัณฑิตใหสามารถวิเคราะห ปญหา/โจทยของสังคม และมีแนวทาง/
เคร่ืองมือในการหาคําตอบใหตรงกับประเด็นของสังคมกลาวคือ การสรางกระบวนการจัดการ
ความรูดานการสอนคําสอน (คริสตศาสนา) ไดตรงใจคน  
 2. เสริมสรางเครือขายทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ  และขยายวงกวางไปยังหนวยงาน
นอกพระศาสนจักร  เพื่อเปนสวนหน่ึงในสังคม  ในการรับใชสังคมดวยคําสอนคริสตศาสนา 
 3. มีจุดเดน หรืออัตลักษณของหลักสูตรในแงภาคปฏิบัติ ที่สอดคลองกับเปาหมายของ
หลักสูตรสัดสวน ทฤษฎี และปฏิบัติ เหมาะสม  เนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี ในบางเร่ือง เช น 
ทักษะการสอน การถายทอด และการใชเทคโนโลยีนั้น จะมากหรือนอยใหเปนไปตามหลักวิชาการ 
และตอบสนองวัตถุประสงคของหลักสูตรไดอยางเต็มที่ 
 4. การสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปดตนเองสูสังคม  เปนสวนหน่ึงของสังคม  
ไมใชออกจากสังคม  เปนผูนําสังคมในระดับวัด/โรงเรียนในการสอนและการดําเนินชีวิตคริสตชน  
เปนผูรวมงานท่ีมีคุณภาพแกพระสงฆ นักบวช  รูจักวิธีการประกาศขาวดีแบบใหมที่เหมาะสมกับ
ผูฟงในยุคปจจุบัน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนในสมัยนี้ซึ่งเทคโนโลยีดานการสื่อสารเจริญกาวหนา
มาก 

 5. ควรเปนหลักสูตรที่สงเสริมและพัฒนาฆราวาสใหมีความเชี่ยวชาญดานคริสต    
ศาสนธรรมอยางแทจริง  เปนผูนําดานคุณธรรมในสังคม มีความรูดานคริสตศาสนธรรมและ
สามารถถายทอดความรูใหกับคริสตชนผูใหญ เยาวชนและเด็ก อยางมีประสิทธิภาพ และควรไดรับ
การสนับสนุนจากสภาพระสังฆราชฯ สังฆมณฑล วัด โรงเรียน คณะนักบวช และคณะผูบริหารของ
วิทยาลัยแสงธรรม ที่จะชวยกันพัฒนาหลักสูตรฯและสงเสริมใหมีฆราวาสเขามาศึกษาในสาขาวิชาฯ 
นีใ้หมากยิ่งขึ้น  
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 6. หลักสูตรควรตอบสนองตอความเชื่อทางศาสนาท่ีเร่ิมลดลง นักศึกษาจะทําอยางไร
ใหความเช่ือคงอยูตอไป ใหคนยังสนใจและศรัทธาตอศาสนา ตอบสนองตอการเร่ิมขาดแคลน
นักบวช นักศึกษาท่ีจบออกไปจะเปนผูแพรธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ  
 7. หลักสูตรควรเนนการอยูรวมกันอยางสันติ เน่ืองจากสังคมมีลักษณะพหุลักษณ       
มีความแตกตางทั้งเชื้อชาติ ศาสนา ภาษาและวัฒนธรรม ดังปณิธาน 3 ขอของทานพุทธทาสภิกขุที่วา  
  1) ตองศึกษาศาสนาของตนใหเขาใจอยางถองแท  
  2) ตองศึกษาศาสนาของผูอ่ืนใหเขาใจอยางถองแท  
  3) ตองรวมมือกันตอสูกับวัตถุนิยม และความชั่วรายทั้งปวง   
                  8.  ผลิตบัณฑิตควรมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามบริบทของ
สังคมไทย ควรตองประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางดานคุณคา ความรูสึกนึกคิด วัฒนธรรมของคน
ในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือใหหลักสูตรสามารถตอบสนองตอปญหาและความ
ตองการของพระศาสนจักรและสังคม  
                  9. ผูเรียนเห็นความสําคัญและความจําเปนของหลักสูตร รวมถึงการเต็มใจที่จะเรียน 
เพราะการที่ผูเรียนเห็นคุณคาและความสําคัญ จะทําใหทุมเทในการเรียน มีใจรักที่จะเรียน และ
สามารถเรียนไดจนจบและสําเร็จ มีความพรอมสามารถปฏิบัติงานไดตั้งแตระหวางการศึกษาใน
สถาบัน 
                  10. สังคมหรือประชาชนทั่วไปไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากหลักสูตรน้ี หมายความ
วา พวกเขาไดรับประโยชนตอชีวิตแหงความเช่ือในศาสนา และมองเห็นคุณคาของการดําเนินชีวิต
เปนคนท่ีมีศาสนาอยูในหัวใจ เพราะนั่นจะทําใหเขาเปนคนดีของสังคม และน่ีถือวาสังคมไดรับ
ประโยชนเต็มที่จากหลักสูตรนี้  
                  11. ชวยใหอัตลักษณของสถาบันไดรับการปลูกฝงในตัวของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา
จากสถาบัน  
                  12. ในกระบวนการจัดทําหลักสูตร จะตองเนนผูเรียนเปนศูนยกลางใหได เนนผูเรียน
เปนสําคัญ มีความเปนสากลท้ังในดานหลักสูตรและการยอมรับจากสังคม สถาบันหรือองคกร
ทั่วไป  
                  13. ตองพิจารณาทุกปจจัย ทั้งในดานตัวหลักสูตร ตามมุมมองของวิชาการ หรือทฤษฏี
เทาน้ัน ปจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของและมีผลตอประสิทธิภาพของหลักสูตรตองนํามาพิจารณาดวย เชน 
ความพรอมดานบุคลากร การบริหาร ฐานะของวิทยาลัย รวมไปถึงความพรอมของนักศึกษาเอง  
                  14. สรางครูคําสอนใหมีคุณภาพทั้งดานชีวิตจิต มีความรูดานคริสตศาสนา มีจิตตารมณ
และอุทิศตน เปนครูคําสอนดวยใจ แมในชวงแรกท่ีเขามาเรียนอาจไมไดตั้งใจที่จะเปนครูคําสอน     
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ก็ตาม  มีความสามารถดานภาษาอังกฤษ และดานการใชสื่อเทคโนโลยี เปนผูที่ทําหนาท่ีศาสนบริกร
ของพระศาสนจักรดานการเปนครูคําสอนดวยความต้ังใจ รูตัว และเสียสละตนเอยางเต็มท่ี  
ปฏิบัติงานสอนคําสอนมิใชแบบเปนอาชีพ แตดวยจิตสํานึกที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม 

 สรุปผลการวิจัยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย    
แสงธรรมในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2557-2566)  เปนการเขียนภาพอนาคต (scenarios writing) ไดดังนี ้

 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
 Bachelor of Arts Program in Christian Studies 
 

2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม:   ศิลปศาสตรบัณฑิต  (คริสตศาสนศึกษา) 
    Bachelor of Arts (Christian Studies) 

 ชื่อยอ:   ศศ.บ. (คริสตศาสนศึกษา) 
 B.A.   (Christian Studies) 
 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 3.1 ปรัชญา 

  การศึกษาคริสตศาสนศึกษา  คือ  กระบวนการพัฒนาคริสตชนใหเปนผูนํา/        
ศาสน   บริกรดานการอบรมคริสตศาสนธรรม การอภิบาล และการเผยแผธรรม ตามหลักคําสอน
ของศาสนาคริสต 

 3.2  วัตถุประสงค 
  3.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของคริสตศาสนา และ
มีความเชี่ยวชาญดานการใหการอบรมคริสตศาสนธรรม  
  3.2.2  เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจิตวิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดําเนินชีวิตใหเปนแบบอยางท่ีดี มีใจรัก ศรัทธา และรอนรนในการเผยแผธรรม 
  3.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตาม
บริบทของสังคมไทย 
 

4. หลักสูตร 
 4.1  จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 130 หนวยกิต 
 4.2  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปน้ี 
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   4.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตรไมนอยกวา   12 หนวยกิต 

ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ค. กลุมวิชาภาษาไมนอยกวา  12 หนวยกิต 

                 4.2.3หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา 90 หนวยกิต 

                 4.2.4 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต 

                 4.2.5 หมวดวิชาฝกปฏิบัติ  ตองผาน 4 รายวิชา      ไมนับหนวยกิต 

 4.3  รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร 
  4.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ตองเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต   ดังน้ี 

  ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
   1)  มน. 232   หลักเศรษฐกิจพอเพียง    2 หนวยกิต  

    HU. 232    Principle of Sufficiency Economy 

  2)  สศ. 100     ระเบียบวิธีศึกษาข้ันอุดมศึกษา  -  หนวยกิต 
   SO. 100    Methodology of Higher Education 

   3)  สศ. 101    ไทยศึกษา     3 หนวยกิต 

    SO. 101    Thai Studies  

   4)  สศ. 111     จิตวิทยาทั่วไป    3 หนวยกิต 

    SO. 111     General Psychology 

   5)   มน. 120   ปรัชญาเบ้ืองตน    3 หนวยกิต 

    HU. 120   Introduction to Philosophy 

   6)  มศ. 201    อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก  3 หนวยกิต 

    HU. 201    Western and Eastern Civilization 

   7)  มศ. 231     สังคีตวิจักษ    2 หนวยกิต 
    HU. 231    Music Appreciation 

   8)  สศ. 122     มานุษยวิทยาเบ้ืองตน   3 หนวยกิต 

    SO. 122    Introduction to Anthropology 

   9) สศ. 341     กฎหมายในชีวิตประจําวัน   3 หนวยกิต 
    SO. 341     Law in Daily Life 
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  ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตรไมนอยกวา 6 หนวยกิต 
   1) คณ. 121    สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย  3 หนวยกิต 

    MA. 121    Basic  Statistics and Research Methodology  

   2) คณ. 252    บัญชี     3 หนวยกิต  

    MA. 252    Accounting 

   3) วท. 100   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  3 หนวยกิต 

    SC. 100    Science in Daily Life 

   4) วท. 101     วิทยาศาสตรชีวภาพ   3 หนวยกิต 
    SC. 101     Biology Science 

   5) วท. 241     วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม  3 หนวยกิต 

    SC. 241     Health and Environment Science 

  ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา  12หนวยกิต 
   1) ภษ. 111     การใชภาษาไทย 1    2 หนวยกิต 

    LA. 111     Thai Usage 1 

   2) ภษ. 112     การใชภาษาไทย 2    2 หนวยกิต 

    LA. 112    Thai Usage 2 

   3)  ภษ. 213     การใชภาษาไทย  3    2 หนวยกิต 

    LA. 113   Thai Usage 3 

   4) ภษ. 121     การใชภาษาอังกฤษ 1   2 หนวยกิต 

    LA. 121     English Usage 1 

   5) ภษ. 122     การใชภาษาอังกฤษ 2   2 หนวยกิต 

    LA. 122     English Usage 2 

   6)   ภษ. 223 การใชภาษาอังกฤษ 3   2 หนวยกิต 
    LA. 123     English Usage 3 

  4.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 90 หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปน้ี 

   1)  คศ. 100     ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม 3 หนวยกิต 

    RE. 100     History of Catechesis 

   2) คศ. 101     หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 3 หนวยกิต 

    RE. 101     Dogmatic Catholic Teaching 

   3)   คศ. 113     คริสตจริยศาสตรเบื้องตน   3 หนวยกิต 
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    RE. 113     Introduction to Christian Ethics 

    (ใหบูรณาการกับรายวิชา คศ.212 จริยศาสตร และคศ.102 พระบัญญัติ 10 
ประการ และเพ่ิมหนวยกิตจากเดิม 2 หนวยกิต)  

   4) คศ. 121     การสอนศาสนธรรมเด็ก   3 หนวยกิต 

    RE. 121     Religious Instruction of Children 

    (ใหบูรณาการกับรายวิชา คศ. 122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน) 
   5) คศ. 123     การสอนศาสนธรรมผูใหญ    3 หนวยกิต 

    RE. 123     Religious  Instruction of the Adult 

    (ใหบูรณาการกับรายวิชา คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว) 
   6) คศ. 131     วิชาครู     3 หนวยกิต 

    RE. 131     Pedagogy 

   7) คศ. 132    สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา  3 หนวยกิต 

    RE. 132    Education Media and Technology 

   8)  คศ. 201  ศาสนศึกษา    3 หนวยกิต 

    RE.201  Religious Studies 

   9) คศ. 202     ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  3 หนวยกิต 

    RE. 202   The Church History 

   10) คศ. 215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1   3 หนวยกิต 

    RE. 215     The Old Testament I 

    (ใหบูรณาการกับรายวิชา คศ. 216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิมและเพ่ิมหนวยกิต 
จากเดิม 2 หนวยกิต) 

   11) คศ. 492     การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม 1 หนวยกิต 

    RE. 492 Teaching Catechism Observation 

(ใหลดหนวยกิตลงจากเดิม 2 หนวยกิต)  
   12) คศ. 493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม  4 หนวยกิต 

    RE. 493 Christian Education Training 

   13) ศษ. 221     หลักการสอน    3 หนวยกิต 

    ED. 221     Methodology of Teaching 

   14) ศษ. 222     การวัดและประเมินผลการศึกษา  3 หนวยกิต 

    ED. 222     Assessment and Evaluation in Education 
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   15) ศษ. 231     การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  2 หนวยกิต 

    ED. 231     Curriculum Development  

   16)  ศษ. 232 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน  3 หนวยกิต 

    ED. 232 Educational and Classroom Action Research Methodology 

   17) คศ. 310     การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิตประจําวัน3 หนวยกิต 
    RE. 310   Biblical Application to Daily Life 

   18) คศ. 490     สัมมนาความรูดานพระคัมภีร  1 หนวยกิต 

    เพ่ิมวิชาสัมมนาความรูดานพระคัมภีร 
   19) ทว. 110     ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  3 หนวยกิต 
    TH. 110     History of Salvation 

    เพ่ิมหนวยกิต จากเดิม 2 หนวยกิต  
   20) ทว. 111     พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน   2 หนวยกิต 

    TH. 111     Introduction to The Bible 

   21) ทว. 112     เทววิทยาเบื้องตน    2  หนวยกิต 

    TH. 112     Introduction to Theology 

   22) ทว. 114    พิธีกรรมเบื้องตน    2 หนวยกิต  

    TH. 114 Introduction to Liturgy 

   23) ทว. 171 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 1   2 หนวยกิต 

    TH. 171     Spiritual Theology 1 

   24) ทว. 213 พระวรสารสหทรรศน   3 หนวยกิต 

    TH. 213 The Synoptic Gospels 

    (ใหบูรณาการกับรายวิชา ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน) 
   25) ทว. 221 เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร  3 หนวยกิต 

    TH. 221 Ecclesiology 

   26) ทว. 222    เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา   3 หนวยกิต 

    TH. 222 Christology 

   27) ทว. 313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม  3 หนวยกิต 

    TH. 313 Introduction to Acts of the Apostles and Epistles 

   28) ทว. 321 เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ  3 หนวยกิต 

    TH. 321 The Holy Trinity 
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   29) ทว. 326 เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 3 หนวยกิต 

    TH. 326 Theology of the Holy Communion and the Eucharist Celebration 

    (ใหบูรณาการกับรายวิชา ทว. 225 ความรูท่ัวไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์) 
   30) ทว. 422 เทววิทยาเร่ืองพระแมมารีย   2 หนวยกิต  

    TH. 422 Mariology 

   31) ทว. 372 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 2   2 หนวยกิต 

    TH. 372 Spiritual Theology II 

   32) ทว. 376 เทววิทยาเร่ืองพันธกิจและการอภิบาล 2 หนวยกิต 

    TH. 376 Missiology and Pastoral Theology 

   33) ทว. 411 หลักศาสนสัมพันธ    2 หนวยกิต 

    TH. 411   Principles of Interreligious Dialogue  

   34) ทว. 428 คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2  2 หนวยกิต 

   35) ทว. 461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  3 หนวยกิต 

    TH.461 The Church in Thailand 

    เพ่ิมหนวยกิต จากเดิม 2 หนวยกิต  
   36) ทว. 472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา   2 หนวยกิต 

    TH. 472 Christianity and Development 

   เพ่ิมรายวิชาของมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (แนวโนมในการเปดสอนในอนาคต) 
   37)  การสอนคําสอนและการเขาสูวัฒนธรรม   3 หนวยกิต  
   38)  การเผยแผพระวารสารและการสอนคําสอน   3 หนวยกิต  
   39)  ภาษาในการสื่อสารและการสอนคําสอน  3 หนวยกิต 

   40)  คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณและพันธกิจ  3 หนวยกิต 

   41)  การประกาศครั้งแรกและการเตรียมตัวเปนคริสตชน  3 หนวยกิต 

   42) การอบรมครูคําสอน      3 หนวยกิต 

   43)  เทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม   3 หนวยกิต 

   44) เทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม   3 หนวยกิต  

   45) ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม     3 หนวยกิต  

   46) พลวัตรของการสื่อสาร     3 หนวยกิต 

   47)  ครุศาสตรทั่วไป      3 หนวยกิต 

   48)  เทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพื้นฐาน    3 หนวยกิต 
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   49)  ศีลศักดิ์สิทธิ:์ บทนําและศีลศกัดิ์สิทธิ์ของการเร่ิมตนชีวิตคริสตชน 3 หนวยกิต 

   50)  ปตาจารยของพระศาสนจักรเบื้องตน    3 หนวยกิต 

    4.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 10 หนวยกิต 
     ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต จากรายวิชาเลือก

เรียนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะท้ังวิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอ่ืน
ที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจท้ังนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว 

   4.3.4 หมวดวิชาฝกปฏิบัติ   
    นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 4 รายวิชาจึงจะถือวาเรียนครบ

หลักสูตรโดยเลือกเรียนจากรายวิชาตอไปน้ีไมนอยกวา 30 ชั่วโมง (ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเพ่ิม
รายวิชาในหมวดนี้ซึ่งเดิมมีเพียง 4 รายวิชา)  

   1)  ฝป. 171   การฝกปฏิบัติ 1:  การสอนคริสตศาสนธรรม - หนวยกิต 

    PT. 171   Practicum 1: Catechesis 

   2)   ฝป. 231  การฝกปฏิบัติ: การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดีย 

 เพื่อการศึกษา           - หนวยกิต 

    PT. 231     Practicum 2 : Production and Presentation of Educational  

 Multimedia 

   3)  ฝป. 232     การฝกปฏิบัติ 3 : การสรางสื่อการเรียนการสอน - หนวยกิต 

    PT. 232     Practicum 3 :  Educational Media Production 

   4)  ฝป. 421    การฝกปฏิบัติ 4 : การวิจัยในชั้นเรียน  - หนวยกิต 

    PT. 421     Practicum4 : Classroom  Action Research  

 รายวิชาตาง ๆ เหลาน้ี ผูวิจัยเลือกจากรายวิชาท่ีผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกันและ
สอดคลองกัน  แตในการจัดหลักสูตรควรคํานึงถึงความเปนไปไดของหลาย  ๆ สาเหตุรวมกัน 
เพียงแตผลจากการวิจัยในคร้ังนี้เปนเพียงแนวทางในอนาคตท่ีสามารถเกิดข้ึนไดทางทฤษฎีของการ
วิจัยเทานั้น จึงควรพิจารณาความเปนไปไดในทางปฏิบัติดวย  
 



 
 

บทท่ี  5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเร่ืองอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา (พ.ศ.2557-2566) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาอนาคตภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนาดาน
ปรัชญาของหลักสูตร วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร เนื้อหาสาระของ
หลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคโดยใชเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟาย  (delphi 

technique) ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี ไดแก คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 3 คน 
ผูบริหารโรงเรียนในเครือคาทอลิก 4 คน อาจารย 4 คน ผูปกครอง 4 คน และผูทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวของทางการศึกษา 7 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 22 คน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย ใชเลือกแบบ
เจาะจง ประกอบดวย คณะกรรมการบริหารวิทยาลัย 4 คน อาจารย สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  4 
คน ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 8 คน นักวิชาการซึ่งอยูในแวดวงการศึกษา และมีความรูทางดานคริสต
ศาสนา 6 คน รวมท้ังสิ้น จํานวน 22 คน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม  3 รอบ ผูวิจัย
สงและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง ทางไปรษณียอิเลคทรอนิคส และหนวยงานทางไปรษณีย  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) 

คามัชฌิมเลขคณิต (mean) คาฐานนิยม (mode) คามัธยฐาน (median) คาพิสัยระหวางควอไทล 
(interquartile range) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ผูวิจัย
รวบรวมขอมูลที่ไดนํามาวิเคราะห สังเคราะห และสรางภาพอนาคตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา โดยการเขียนภาพอนาคตเปน      
แบบบรรยาย (scenarios writing) โดยใชเกณฑการพิจารณาถึงแนวโนมของอนาคตภาพนั้นจาก
คามัธยฐาน (median) ที่มีคามากกวาหรือเทากับ 3.50 ขึ้นไป และมีคาพิสัยระหวางควอไทล 
(interquartile range) ต่ํากวาหรือเทากับ 1.50 ลงมา แสดงวาผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกัน
มากท่ีสุด  

 

สรุปผลการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้  

153 



 154 

 ตอนที่ 1 สถานภาพและขอมูลทั่วไป  
 ผูทรงคุณวุฒิเปนชายมากท่ีสุด 15 คน เปนหญิง 7 คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาโท มีอายุต่ํากวา 46-55 ป นอกน้ันยังพบวามีประสบการณในการปฏิบัติงานดานการศึกษา
ถึง 16-20 ป  
 ตอนที่ 2 แนวโนมดานปรัชญาของหลักสูตร  
 ผลการวิจัยพบวา ควรมีการปรับปรุงปรัชญาของหลักสูตร โดยเสนอใหการตัดคํา    
บางคําออก และเพิ่มคําบางคําเขาไป ดังนี้  
 การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ กระบวนการพัฒนาคริสตชนใหเปนผูนํา/ศาสนบริกร
ดานการอบรมคริสตศาสนธรรม การอภิบาล และการเผยแผธรรมตามหลักคําสอนของศาสนาคริสต 
 ตอนที่ 3 แนวโนมดานวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 ผลการวิจัยพบวา ควรมีการปรับปรุงวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อใหมีความชัดเจน 
กระชับมากยิ่งข้ึนและเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน ควรเนนเร่ืองการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมี
ความรูในหลักธรรมของคริสตศาสนา  มีความเชี่ยวชาญดานการอบรมคริสตศาสนธรรม สามารถ
นําความรูที่ไดรับมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับชีวิตของตนเองและผูอ่ืน โดยใหแกไขใหมดังนี้  
 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

 1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมของคริสตศาสนา และมีความ
เชี่ยวชาญดานการใหการอบรมคริสตศาสนธรรม  
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจิตวิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิต
ใหเปนแบบอยางท่ีดี มีใจรัก ศรัทธา และรอนรนในการเผยแผธรรม 

 3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกในการทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตามบริบทของ
สังคมไทย 

 ตอนที่ 4 แนวโนมดานโครงสรางของหลักสูตร  
 1. จํานวนหนวยกิต 

  จํานวนหนวยกิตรวม ควรมีการปรับ ซึ่งโดยประมาณแลว 120 หนวยกิต แตไมเกิน 
140 หนวยกิต 

 2. ระยะเวลาศึกษา 4 ป 
  สําหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลาเรียน 4 ป มีความเหมาะสมแลว 

ควรเพิ่มรายวิชาฝกปฏิบัติการสอน และวิธีการดําเนินชีวิตเปนครูคําสอน หลักสูตรควรมีความ
ยืดหยุนไดสําหรับผูที่สนใจเขามาศึกษาในหลักสูตร แตควรแยกกันระหวางหลักสูตรระยะสั้น กับ
หลักสูตร 4 ปใหชัดเจน และสามารถตอยอในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกไดในอนาคต 
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 3. การกําหนดกลุมวิชา  
  การกําหนดกลุมวิชาพบวาควรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมดังนี้ 

   กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
(เดิม 14 หนวยกิต) 

   กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต (เทาเดิม) 
   กลุมวิชาภาษา    ไมนอยกวา  12 หนวยกิต  

(เดิม 10 หนวยกิต) 
  เพิ่มรายวิชาดังน้ี 1) เพ่ิมรายวิชาท่ีจําเปนสําหรับครูคําสอนในทศวรรษหนาเนน
ภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฏี เชน ทักษะการสอน การถายทอด และการใชเทคโนโลยี  2) เพิ่มรายวิชา
ฝกปฏิบัติ (เดิมมี 4 รายวิชา)โดยไมนับหนวยกิต   และ 3) ควรมีการบูรณาการรายวิชา โดยการ
สงเสริมใหเกิดการวิจัยการสอนคําสอน/วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ในลักษณะการวิจัยใน        
ชั้นเรียน และปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับระบบอุดมศึกษา  
 4. การแบงสัดสวนของหมวดวิชา 

  การแบงสัดสวนของหมวดวิชาพบวาควรมีการปรับใหมดังนี้  
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต (เทาเดิม) 
  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 90 หนวยกิต (เดิม 96 หนวยกิต) 
  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา 12 หนวยกิต (เดิม 10 หนวยกิต) 
  หมวดวิชาฝกปฏิบัติ  เพิ่มหมวดวิชานี้  (เดิมมี 4 รายวิชา) โดยไมนับหนวยกิต 

 ตอนที่ 5 แนวโนมดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร  
 ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร ควรจัดรายวิชาท่ีซ้ําซอนกัน หรือคลาย  ๆ กันใหรวมอยู
ในวิชาเดียวกัน ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน
มากย่ิงข้ึน และพิจารณาบางรายวิชาที่ควรเพ่ิมเน้ือหาสาระลงไปใหทันสมัยขึ้น รายวิชาของวิทยาลัย
แสงธรรมท่ีมีแนวโนมเปดสอนตอไปไดแก  
 1. รายวิชา คศ. 100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) 

 2. รายวิชา คศ. 101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก (3 หนวยกิต)   
 3. รายวิชา คศ. 102 พระบัญญัติ 10 ประการ  (3 หนวยกิต) 
 4. รายวิชา คศ. 113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน (2 หนวยกิต) 
 5. รายวิชา คศ. 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก (3 หนวยกิต) 
 6. รายวิชา คศ. 122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน (3 หนวยกิต) 
 7. รายวิชา คศ. 123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ (3 หนวยกิต)  เสนอใหลดหนวยกิต 
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 8. รายวิชา คศ. 124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว (3 หนวยกิต) เสนอใหลดหนวยกิต 

 9. รายวิชา คศ. 131 วิชาครู (3 หนวยกิต) 
                 10. รายวิชา คศ. 132 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา (3 หนวยกิต) 
                 11. รายวิชา คศ. 201 ศาสนศึกษา (3 หนวยกิต) 
                 12. รายวิชา คศ. 212 จริยศาสตร (3 หนวยกิต) 
                 13. รายวิชา คศ. 202 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร (3 หนวยกิต) 
                 14. รายวิชา คศ. 215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 (2 หนวยกิต) เสนอใหเพิ่มหนวยกิต 

                 15. รายวิชา คศ. 216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2 (2 หนวยกิต)   
                 16. รายวิชา คศ. 310 การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต) 
                 17. รายวิชา คศ. 490 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1 (1 หนวยกิต) 
                 18. รายวิชา คศ. 491 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2 (1 หนวยกิต) 
                 19. รายวิชา คศ. 492 การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) เสนอใหลด       
หนวยกิต 

                 20. รายวิชา คศ. 493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) 
                 21. รายวิชา ศษ. 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา (3 หนวยกิต) ควรเนนการปฏิบัต ิ

                 22. รายวิชา ศษ. 231 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (2 หนวยกิต) 
                 23. รายวิชา ศษ. 232 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน (3 หนวยกิต) 
                 24. รายวิชา ทว. 110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  (2 หนวยกิต) เสนอใหเพิ่มหนวยกิต 

                 25. รายวิชา ทว. 111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน (2 หนวยกิต) 
                 26. รายวิชา ทว. 112 เทววิทยาเบ้ืองตน  (2 หนวยกิต) 
                 27. รายวิชา ทว. 114 พิธีกรรมเบ้ืองตน  (2 หนวยกิต) 
                 28. รายวิชา ทว. 171 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 1 (2 หนวยกิต) 
                 29. รายวิชา ทว. 213 พระวรสาร สหทรรศน (3 หนวยกิต) 
                 30. รายวิชา ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน (2 หนวยกิต) 
                 31. รายวิชา ทว. 221 เทววิทยาเร่ืองคริสตศาสนจักร (2 หนวยกิต) 
                 32. รายวิชา ทว. 222 เทววิทยาเร่ืองพระคริสตเจา (3 หนวยกิต) 
                 33. รายวิชา ทว. 225 ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์ (2 หนวยกิต) เสนอใหเพิ่มหนวยกิต 

                 34. รายวิชา ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม (3 หนวยกิต) 
                 35. รายวิชา ทว. 321 เทววิทยาเร่ืองพระตรีเอกภาพ (3 หนวยกิต) 
                 36. รายวิชา ทว. 326 เทววิทยาเร่ืองศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา (3 หนวยกิต) 
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                 37. รายวิชา ทว. 372 เทววิทยาเร่ืองจิตภาวะ 2  (2 หนวยกิต) 
                 38. รายวิชา ทว. 376 เทววิทยาเร่ืองพันธกิจและการอภิบาล (2 หนวยกิต) 
                 39. รายวิชา ทว. 411 หลักศาสนสัมพันธ  (2 หนวยกิต) 
                 40. รายวิชา ทว. 422 เทววิทยาเร่ืองพระแมมารีย (2 หนวยกิต)  
                 41. รายวิชา ทว. 428 คําสอนของสภาสังคยานาวาติกันที่ 2 และของสมาพันธสภามุข
นายกแหงเอเชีย (2 หนวยกิต) 
                42. รายวิชา ทว. 461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  (2 หนวยกิต) เสนอใหเพิ่มหนวยกิต 

                43. รายวิชา ทว. 472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา (2 หนวยกิต) 
 ผูทรงคุณวุฒิเสนอใหเพิ่ม 1) วิชาดนตรีศาสนา 2) จิตวิทยาพัฒนาการจิตวิทยาการศึกษา
3) การเมืองและการปกครองไทย 4) จิตวิทยาในการทํางาน การปรับตัว การสื่อสาร 5) จิตวิทยาแนะ
แนว 6) จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เพ่ือเปนแนวทางชวยในการอภิบาลเยาวชนในอนาคต  และ
รายวิชาจากมหาวิทยาลัยอูรบานีอานา ประเทศอิตาลี ไดแก  

 1. รายวิชา Questioni di morale special ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 

 2. รายวิชา Evangelizzazione e catechesi in contesto การเผยแผพระวรสารและ                  
การสอนคําสอน 

 3. รายวิชา Pedagogia Generale ครุศาสตรทั่วไป 

 4. รายวิชา Catechesi missionaria: identità e compiti 

  คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณและพันธกิจ 

 5. รายวิชา Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

  ศีลศักดิ์สิทธิ์: บทนําและศีลศักดิ์สิทธิ์ของการเร่ิมตนชีวิตคริสตชน 

 6. รายวิชา Teologia morale fondamentale เทววิทยาดานศีลธรรมข้ันพื้นฐาน 

 7. รายวิชา Sociologia della religion สังคมศึกษาดานศาสนา 
 8. รายวิชา Formazione dei catechisti การอบรมครูคําสอน 

 9. รายวิชา Psicologia I : teorie della personalià psicologia evolut 

  จิตวิทยา 1 ทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการของบุคคล 

                                10. รายวิชา Introduzione i Padri della Chiesa ปตาจารยของพระศาสนจักรเบ้ืองตน 

                         11. รายวิชา Teologia dell’inculturazione เทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม 

                         12. รายวิชา Teologia biblica della missione เทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม 

                  13. รายวิชา Primo annuncio e catecumenato การประกาศคร้ังแรก และการเตรียมตัว
เปนคริสตชน 
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                  14. รายวิชา Linguaggio della comunicazione e catechesis ภาษาในการสื่อสารและการ
สอนคําสอน 

                  15. รายวิชา Dinamica della comunicazione nei gruppi พลวัตรของการส่ือสารในกลุม 

                  16. รายวิชา Storia della Filosofia I: antica e medievale ประวัติศาสตรปรัชญา 1 
ความคิดสมัยโบราณ และสมัยกลาง 

                  17. รายวิชาStoria della Filosofia II: pensiero moderno e contemporaneo 
ประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัยใหมและความคิดรวมสมัย  
 ตอนที่ 6 แนวโนมดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  

 คุณลักษณะบัณฑิตดานการทํางานควรมีลักษณะดังนี้  
 บัณฑิตมีทักษะในการถายทอดความรูการสอนคริสตศาสนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 

รูจักนําความรูมาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน มีมนุษยสัมพันธดี และพัฒนาตนเองอยางไมหยุดย้ัง   
มีบุคลิกภาพที่ดี เสียสละ ทุมเท เอาใจใสตอการสอน รักการสอน มีจิตตารมณในการเปนครูคําสอน
ดวยใจรัก ทํางานดวยความซื่อสัตย  ความม่ันใจ และภาคภูมิใจในศักด์ิศรีการเปนครูคําสอน  เปน
ผูนํา มีทักษะการสอน กลาที่จะถายทอดความเชื่อดานคริสตศาสนธรรมใหผูอ่ืน เพิ่มเติมความรูดาน
ศาสนาและสังคมอยางตอเนื่อง มีจิตอาสา และชวยสรางชุมชนใหเขมแข็ง มีคุณธรรม -จริยธรรม       
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักในวิชาชีพ มีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสารกับผูอ่ืนไดดี 
มีน้ําใจดี เห็นคุณคาตนเองและผูอ่ืน มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห แกไขปญหาขอขัดแยงใน
สถานการณสวนบุคลและกลุมจิตสํานึกที่ดีในฐานะเปนคริสตชนไทย ที่จะรักประเทศชาติ ทํานุ 
บํารุง สืบทอดศาสนา และวัฒนธรรมไทย 

 คุณลักษณะบัณฑิตดานชีวิตจิต (spirituality) ควรมีลักษณะดังนี ้
 บัณฑิตควรมีชีวิตจิต/ภาคภูมิใจในกระแสเรียก (vocation) ที่เขาไดรับ และแสดงออก

โดยการดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง ปฏิบัติคุณธรรมของคริสตชนอยางเขมแข็ง มีความสุขท่ีเปนครูคํา
สอน มีความศรัทธาภาวนาสมํ่าเสมอ  รวมพิธีกรรมเปนประจํามากกวาแคไปรวมพิธีกรรมวัน
อาทิตย รักพระวาจาของพระเจา  และเปนผูนําการแบงปนพระวาจา 
 

อภิปรายผล 
 

 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต  
ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา นําผลการวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้  
 ปจจุบันภาพของครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิกตาง ๆ ทั่วประเทศไทย มีบทบาทตอ
การพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนคาทอลิกอยางย่ิง ความเดนชัดน้ี ทําใหคริสตศาสนจักร
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คาทอลิกถือวาบทบาทนี้มีความสําคัญและมีความหมายอยางย่ิง และท่ีสําคัญคือการหาเอกลักษณ
ของฆราวาสท่ีทํางานในโรงเรียน การแสดงถึงความเช่ือทางศาสนาก็ขึ้นอยูกับเอกลักษณนี้ดวย
เชนกัน วิทยาลัยแสงธรรมเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในคณะ 
ศาสนศาสตร โดยผลิตบุคลากรครูในสาขาวิชาดานศาสนา ซึ่งปจจุบันจํานวนพระสงฆ นักบวชทั้ง
ชาย-หญิง ที่เกี่ยวของกับวงการศึกษามีจํานวนนอยลง เน่ืองจากการขาดแคลนผูอุทิศตน สอดคลอง
กับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่กลาววา “ครูคําสอนในโรงเรียนคาทอลิก ทําหนาท่ีคลายคลึงกับ
บรรดาบาทหลวง และนักบวชชาย-หญิง เพราะปจจุบันคริสตศาสนจักรคาทอลิกขาดแคลนบุคลากร
เหลาน้ีมาก” สิ่งสําคัญซึ่งเปนคุณลักษณะพิเศษของครูคําสอนก็คือ การสอนความเช่ือทางศาสนา 
และถายทอดความรูทางวิชาการ จุดประสงคอีกอยางหน่ึงของครูคําสอนคือ การทํางานเพื่อการ
พัฒนาสังคม ผลของงานวิจัยนี้ไดแสดงใหเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ที่ไดมาจากความคิดเห็นของบรรดาผูทรงคุณวุฒิ เปนหลักของ
การวิจัยดวยเทคนิคเดลฟาย ซึ่งเปนกระบวนการวิจัยที่ใชหลักการทางวิทยาศาสตร เพื่อชวยใหเห็น
ถึงแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร แนวโนมในการบริหาร และแนวโนมท่ีจะชวยในการตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึ่งตอการดําเนินการทางหลักสูตรตอไปในอนาคตไดอยางมีเหตุมีผล  

 1. แนวโนมดานปรัชญาของหลักสูตร  
  ผลการวิจัยพบวาปรัชญาของหลักสูตรควรมีความชัดเจน ตรงตามวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษา และพันธกิจในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย คือการอบรมเยาวชนใหเปนผูนําทาง
ศาสนา มีความเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และความตองการของคริสตศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย สอดคลองกับ เอกชัย ชินโคตร (2551: 201) เร่ืองการศึกษาคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑล
ในทศวรรษหนาคือการพัฒนามนุษยในทุกมิติทั้งดานรางกาย  จิตใจ สติปญญา อารมณ และอยูใน
สังคมอยางมีความสุข ซึ่งสอดคลองกับเปาหมาย (goal) ของโรงเรียนคาทอลิกคือ พัฒนาผูเรียนให
เปนศาสนิกชนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมสากล มีความเปนเลิศดานความเปนมนุษย เปนคน
เพื่อคนอ่ืน สํานึกในหนาท่ี (sense of duty) มีความรับผิดชอบ มีวัฒนธรรมแหงชีวิต (culture of life) 

ไมลืมรากเหงาของตนเอง โดยผานกระบวนการแหงการพัฒนาเหลาน้ี จึงทําใหบัณฑิตเปนผูนํา
ศาสนาท่ีมีความรักตอการสอนศาสนา และแสดงออกมาดวยแบบอยางแหงชีวิต  

 2.  แนวโนมดานวัตถุประสงคของหลักสูตร  
 ผลการวิจัยพบวาวัตถุประสงคของหลักสูตรควรเนนเร่ืองการผลิตบัณฑิตใหเปนผูมี
ความรูในหลักธรรมของคริสตศาสนา และมีความเชี่ยวชาญในดานการอบรม  เมื่อจบหลักสูตรนี้
ควรมีลักษณะท่ีเห็นไดจากการดําเนินชีวิต ตามปรัชญา วัตถุประสงค  และลักษณะท่ีพึงประสงค  
เห็นไดชัดเจนจากการปฏิบัติหนาท่ีในชีวิตประจําวัน ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

  3. แนวโนมดานโครงสรางของหลักสูตร  
  ผลการวิจัยพบวาดานโครงสรางของหลักสูตรในอนาคตอาจมีการเปดหลักสูตรใน

ระดับท่ีสูงกวา การปรับเปลี่ยนกลุมวิชาตาง ๆ ใหมีความเหมาะสมกับการอบรมผูเรียนใหได
เอกลักษณของการจัดต้ังหลักสูตรนี้อยางแทจริง เพราะการจัดโครงสรางรายวิชาในหลักสูตรน้ีก็เพื่อ
สรางความเปนครูสอนศาสนาคาทอลิกอยางมีเปาหมาย และจัดประสบการณในการเรียนรูเพื่อ
คาดหวังใหผูเรียนไดรับความรู และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง คือเรียนรู 
วิเคราะห และสังเคราะหได ซึ่งสอดคลองกับ นิโคลสและนิโคลส Nicholls, and  Nicholls (1978: 

48) ซึ่งจําแนกเน้ือหาเปน ความรู ทักษะ เจตคติและคานิยมตาง  ๆ สวนทาบา Hilda Taba (1962: 

172-181) ไดวิเคราะหความรูในศาสตรตาง  ๆ และสรุปวาประกอบไปดวย 1) ขอความจริงและ
กระบวนการ 2) แนวคิดพื้นฐาน 3) มโนมติ 4) ระบบความคิดและวิธีสืบเสาะหาความรู   
 4. แนวโนมดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร  

  แนวโนมดานเน้ือหาสาระของหลักสูตรผลการวิจัยพบวา  ควรลําดับความสําคัญ
ของรายวิชา ความยากงายของรายวิชาตาง ๆ ควรมีความเหมาะสมกันในแตละช้ันป ซึ่งสอดคลอง
กับ วิชัย วงษใหญ ที่วา “การจัดลําดับของเนื้อหาสาระเปนสิ่งจําเปน เพราะการศึกษาธรรมชาติของ
แตละวิชาน้ันเปนสิ่งที่สําคัญและจําเปน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูไดงายข้ึน” วิชัย วงษใหญ (2554: 87) 
ควรบูรณาการรายวิชาตาง ๆ เขาดวยกันเปนแบบสหวิทยา    ปรับรายวิชาท่ีซ้ําซอนกันใหรวมกัน
เปนรายวิชาเดียวกัน เพิ่มรายวิชาท่ีจําเปนสําหรับศตวรรษที่ 21 และประชาคมอาเซียน หรืออาจเพิ่ม
รายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรของตางประเทศ ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมสามารถดําเนินการเชื่อมโยงได 
(MOU) สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกรายวิชาหรือเนื้อหาสาระวิชาตาง ๆ   บุญชม ศรีสะอาด 
(2555: 86-89)  ไดกลาวไววา “เนื้อหาวิชาท่ีจะจัดสอน ตองมีความถูกตอง ทันสมัย มีความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี การเลือกเน้ือหาตองพิจารณาแตเน้ือหาท่ีถูกตอง ทันสมัยเทาน้ัน
และเปนเนื้อหาท่ีดีสามารถสัมพันธกับวิชาอื่น ๆ ได” การที่จะเลือกรายวิชาของประเทศอ่ืน ควรดูวา
หลักสูตรของวิทยาลัยแสงธรรมเปดสอนแลวหรือไม และใหสอดคลองตามแผนอภิบาลของสภามุก
ขนายกแหงประเทศไทย และอาจบูรณาการรายวิชาตาง ๆ เขาดวยกันในลักษณะของวิชาสัมมนา ให
ความสําคัญในการจัดตารางเรียน รวมถึงการฝกปฏิบัติ ควรมีมาตรการรองรับ AEC และเสริมเร่ือง
กระบวนการเรียนรูที่มีระบบมากข้ึน นํากระบวนการเรียนรูแบบใหม ๆ มาใชในการจัดการเรียนการ
สอน เชน กระบวนการของจิตตปญญาศึกษา (contemplative study) คือ กระบวนการเรียนรูดวยใจ
อยางใครครวญ การศึกษาเชิงองครวม (holistic education) และการนํารายวิชาอ่ืนมาประยุกตใช  
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อาจใชเนื้อหาบางสวนมาใส หากไมใชสาระท่ีจําเปนและตรงประเด็นมาก อาจบูรณาการเนื้อหาบาง
เน้ือหาเขาดวยกัน แตใหเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย 
 5. แนวโนมดานคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  
 สภาการศึกษาคาทอลิกไดกลาวถึงอัตลักษณการศึกษาคาทอลิก (2551: 75)ไววา 
“ครูคําสอนควรตระหนักถึงความสําคัญและความรับผิดชอบของภาระกิจน้ี จึงควรตอบสนองตอคํา
เรียกรองในทุกดาน   การสนองตอบน้ันเปนสวนหน่ึงในการร้ือฟนโลกน้ี เปนการแพรธรรมสูโลก” 
บัณฑิตท่ีจบการศึกษาจากหลักสูตรน้ี ควรมีความรับผิดชอบตองานสอน มีทักษะในการถายทอด
ความรูคริสตศาสนธรรมเปนอยางดี ดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง ปฏิบัติคุณธรรมของคริสตชนอยาง
เขมแข็ง มีคุณธรรม-จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ครูคําสอนตองมีน้ําใจดี มีจิตอาสา ซึ่งเปนสิ่งท่ี
สังคมปจจุบันตองการอยางเรงดวน  ซึ่งสอดคลองกับ เอกชัย ชินโคตร (2551: 204) บุคลากรของ
โรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลในทศวรรษหนา  ตองมีจิตวิญญาณของความเปนครูเปนบุคคล
แหงการเรียนรู รูวิชาครู สามารถสรางแรงบันดาลใจ (power of inspiration) ใหผูเรียนไดเปนผู
อํานวยความสะดวกในการเรียน (facilitator of learning) ศรัทธาในวิชาชีพครู ตระหนักวาการเปน
ครูเปนกระแสเรียก (vocation) จากพระเจาเปนผูนําทางจิตวิญญาณ เปนแมพิมพ พอพิมพและเปน  
ปูชนียบุคคลของนักเรียน เปนมโนธรรมของสังคม มีความภักดีตอองคการ และเพื่อจะเปน
แบบอยางแกนักเรียนจะตองเปนคนที่มีคุณธรรม (veritas) มีความยุติธรรม ความรัก(caritas) เรียบ
งาย ซื่อสัตย มีอุดมการณ มีชีวิตภาวนา มีความรับผิดชอบ อุทิศตนและสรางช่ือเสียงใหกับโรงเรียน
และสังคมสวนรวมและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี (gravitas) ครูคําสอนควรทํางานดวยความ
สมัครใจ  เต็มใจ และภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีการเปนครูคําสอนกลาท่ีจะถายทอดความเชื่อดานคริสต  
ศาสนธรรมใหผูอ่ืน มีคุณภาพทั้งดานความรู ทักษะตาง ๆ และเพ่ิมเติมความรูดานศาสนาและสังคม
อยางตอเน่ืองรักงานคําสอน สรางชุมชนวัดใหเขมแข็งได ควรเปนครูคําสอนดวยใจรัก มีความสุขท่ี
เปนครูคําสอน มีความศรัทธาภาวนาสมํ่าเสมอ   
 6. แนวโนมประสิทธิภาพของหลักสูตร  

  แนวโนมประสิทธิภาพของหลักสูตรในอนาคต สามารถผลิตบัณฑิตใหวิเคราะห
เปน แกปญหาของสังคมได การสรางกระบวนการจัดการความรูดานการสอนคําสอนคริสตศาสนา 
ไดตรงใจคน เสริมสรางเครือขายท้ังระดับภูมิภาค ประเทศ  และขยายวงกวางไปยังหนวยงานนอก
คริสตศาสนจักร  เพื่อเปนสวนหนึ่งในสังคม  สงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่อง ควรเปนหลักสูตรท่ี
สงเสริมและพัฒนาฆราวาสใหมีความเชี่ยวชาญดานคริสตศาสนธรรมอยางแทจริง เพื่อใหบัณฑิตท่ี
จบการศึกษาในสาขาวิชานี้ มีความโดดเดนในดานคริสตศาสนธรรม และเปนผูนําดานคุณธรรมใน
สังคม หลักสูตรจะพัฒนาตอไปหรือไม ขึ้นอยูกับการสนับสนุนจากสภามุกขนายกแหงประเทศไทย 
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สังฆมณฑล วัด โรงเรียน คณะนักบวช และคณะผูบริหารของวิทยาลัยแสงธรรม  ที่จะชวยกันพัฒนา
หลักสูตร และสงเสริมใหมีฆราวาสเขามาศึกษาในสาขาวิชาน้ีมากย่ิงข้ึน หากสนับสนุนและรวมมือ
กันในทุกภาคสวน สาขาวิชานี้จะเปนสวนหน่ึงท่ีทําใหคริสตศาสนาไดรับการเผยแผไปสูผูอ่ืนได
อยางมีประสิทธิภาพ ผานทางบัณฑิตท่ีจบในสาขาวิชานี้ตอไป หลักสูตรควรมีการปรับเปลี่ยนให
เหมาะสมกับสถานการณ และความตองการของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  หลักสูตรควรตอบสนอง
ตอความเช่ือทางศาสนาที่เร่ิมลดลง เนนการอยูรวมกันอยางสันติ เนื่องจากสังคมมีลักษณะพหุ
ลักษณ  มีความแตกตางท้ังเช้ือชาติ  ศาสนา  ภาษาและวัฒนธรรม  ควรตองประเมินผลการ
เปลี่ยนแปลงทางดานคุณคา ความรูสึกนึกคิด วัฒนธรรมของคนในสังคม ที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว เพื่อใหหลักสูตรสามารถตอบสนองตอปญหาและความตองการของคริสตศาสนจักร
คาทอลิกและสังคมไดอยางโดดเดน สังคมควรเปนผูไดรับประโยชนอยางเต็มท่ีจากหลักสูตรน้ี ใน
กระบวนการจัดทําหลักสูตรควรเนนผูเรียนเปนสําคัญ สอดคลองกับ วิชัย วงษใหญ (2554: 69) ที่วา 
ผูเรียนเปนสําคัญ หมายถึง ผูที่มีความสามารถในการกํากับกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง เกิดการ
เรียนรูที่ลุมลึกในสาระ (deep knowledge) สามารถคิดวิเคราะห ถักทอ (weaving) ความรูและปรับ
ประยุกตใชแกไขปญหาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสภาพแวดลอมรวมทั้งสรางความรูไดดวยตนเอง  
หลักสูตมีความเปนสากล และไดรับการยอมรับจากสังคม สถาบันหรือองคกรท่ัวไป สามารถพัฒนา
ตอยอดในระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก เพื่อใหมีความลึกซึ้งมากขึ้น หลักสูตรควรยืดหยุนได เปด
โอกาสใหมีผูเขามารับการศึกษาไดมากข้ึนตองพิจารณาทุกปจจัย ทั้งในดานตัวหลักสูตร ตาม
มุมมองของวิชาการ หรือทฤษฎีและ ปจจัยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ ควรพิจารณาความพรอมดานบุคลากร 
การบริหาร ฐานะของวิทยาลัย รวมไปถึงความพรอมของนักศึกษาเอง มีจุดเดนหรืออัตลักษณของ
หลักสูตรในแงภาคปฏิบัติ ที่สอดคลองกับเปาหมายของหลักสูตร  

สรุปไดวา หลักสูตรท่ีมีประสิทธิภาพ หรือคุณภาพน้ัน  จะตองเกิดจากความรวมมือ และ
การสนับสนุนของบุคลากรทุกฝาย เพื่อระดมความคิด ประสบการณ มาใชในการกําหนดหลักสูตร
และพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด และตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของการศึกษา  
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ขอเสนอแนะ 
 

 จากผลการวิจัยที่ไดนําเสนอไปแลวน้ัน ผูวิจัยมีขอคนพบและแนวความคิดมาใชเปน
ขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดดังน้ี 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช  
 เพื่อชวยใหเห็นถึงแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร การบริหารงานหลักสูตร 

ประสิทธิภาพของหลักสูตร และแนวโนมท่ีจะชวยในการตัดสินใจอยางใดอยางหน่ึงตอการ
ดําเนินการทางหลักสูตรไดอยางมีเหตุมีผล ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้  
 1. ควรนํางานวิจัยนี้ไปสังเคราะห เพื่อทําการปรับปรุงหลักสูตร ใหผลิตบัณฑิตไดตรง
ตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา และเอกลักษณที่เปนหลักสูตรเฉพาะทางศาสนา  
 2. ในการพัฒนาหลักสูตรควรใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการพัฒนา
หลักสูตร เพราะบัณฑิตท่ีจบมาเปนครูสอนศาสนา จึงมีสวนที่เกี่ยวของและมีผลโดยตรงกับชุมชน 
และสังคมอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะโรงเรียนคาทอลิกทั่วประเทศ ที่ตองรับ บัณฑิตเขาไป
ปฏิบัติงาน ควรอยางย่ิงท่ีทุกองคกรที่เกี่ยวของตองมีสวนรวมอยางใกลชิดในการสนับสนุน และ
สงเสริมการพัฒนาหลักสูตรนี้ ใหมีความม่ันคง และควรคํานึงถึงเปาหมายของหลักสูตรท่ีตองการ
พัฒนาผูเรียนใหเปนผูนําทางศาสนา  สามารถผลิตบัณฑิตไดเพ่ิมมากข้ึน เพื่อไปปฏิบัติหนาท่ีไดตาม
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  
 3. ควรมีการเช่ือมโยงเครือขายทางการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยท้ังในและ
ตางประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานหลักสูตรใหเปนสากล ไดรับประโยชนทั้งดานการบริหาร 
วิชาการ และการจัดกิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานท่ี
หนวยงานของรัฐไดวางไวอยางมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถของผูเรียนใหเ ทียบเทา
มหาวิทยาลัยชั้นนํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนความจําเปนในการจัดการศึกษาในสถานการณปจจุบัน 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป  
 การวิจัยเชิงอนาคต (future research) โดยใชเดลฟายเทคนิค (delphi technique) เปนการ

คาดการณอนาคตโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีตอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา และเพ่ือใหงานวิจัยน้ีเปนประโยชนในการพัฒนาหลักสูตร  
แบบมีเหตุมีผล มีแนวทางในการจัดการหลักสูตรไดอยางตอเน่ืองผูวิจัยเห็นควรเสนอแนะดังน้ี  
 1. ควรมีการวิจัยความคาดหวังของชุมชมตอการจัดหลักสูตรน้ี  เพ่ือใหทุกภาคสวนได
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และมีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรน้ีตอไป
อยางมีระบบ  
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 2. ควรมีการวิจัยแนวโนมการบริหารจัดการของวิทยาลัยแสงธรรม โดยไมขอรับทุน
สนับสนุนจากสภาพระสังฆราชแหงประเทศไทย เพื่อใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย 
วางแผน และพัฒนาสาขาวิชาและวิทยาลัยใหมีความม่ันคงและยั่งยืนตอไปในอนาคต  
 3. การวิจัยนี้นําเทคนิคการวิจัยแบบเดลฟายมาใชในการวิจัย สิ่งท่ีควรคํานึงถึง  คือ 
อิทธิพลของคาพิสัยระหวางควอไทล (interquartile range) ที่นํามาใชเปนเกณฑในการตัดสินเลือก
คาความสอดคลองของความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ อาจมีประเด็นท่ีนาสนใจ แตเพราะอิทธิพลของ
คาควอไทลนีจ้ึงทําใหประเด็นที่นาสนใจตกไป 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถาม 

 1.  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามรอบท่ี 1 

 2.  แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามรอบท่ี 2-3 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสอบถามรอบท่ี 1 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอ ถาทานเห็นวามีความสอดคลองถูกตองกับนิยาม     
                โปรดพิจารณาใหคาระดับคุณภาพ  

   ถา +1 แนใจวาขอคําถามนั้น สอดคลองตามวัตถุประสงค 
    0 ไมแนใจวาขอคําถามน้ัน สอดคลองตามวัตถุประสงค 
   -1 แนใจวาขอคําถาม ไมสอดคลองตามวัตถุประสงค 

  กรณีที่ไมไดคาระดับคุณภาพ 1 กรุณาเขียนขอเสนอแนะ 
 

ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1.  ดานปรัชญาของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศกึษา วิทยาลัยแสงธรรม 
 ทานคิดวาปรัชญาของหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม มีความเหมาะสมหรือไม และ
ทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงเ พ่ิมเติม
อย างไร  โปรดระบุ  (ปรัชญาของหลักสูตร 
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษา
เพื่อพัฒนาคริสตชนใหเปนศาสนบริกร  ดานการ
สอนคริสตศาสนธรรม) 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

2. ดานวัตถุประสงคของหลกัสูตรศลิปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย 
แสงธรรม 

ทานคิดวาวัตถุประสงคของหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เหมาะสมในทศวรรษ
หนา ควรมุงเนนในเร่ืองอะไรบาง  
(วัตถุประสงคของหลักสูตร ประกอบดวย 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม  
เปนแบบอยางชีวิตคริสตชนและเปนผูนําดาน   
จิตวิญญาณและปญญา 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู  
คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 

มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพ
ในการพัฒนารูปแบบการสอน คริสตศาสนธรรม 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของ 

คริสตศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติและ 

ประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคม 

ทั้งตอตนเองและผูอื่น 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจติสํานึกทีจ่ะทํานบุํารุง 
สืบทอด ศาสนา อนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม 

 อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย)  

    

3 ดานโครงสรางของหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาคริสตศาสนศกึษา วิทยาลัยแสงธรรม 
โครงสรางของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย 

แสงธรรม ที่เหมาะสมในทศวรรษหนา ควรจะ
เปนอยางไร 

3.1  จํานวนหนวยกิต  (เดิมหนวยกิตรวม  
132 หนวยกิต) 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. 3.2  ระยะเวลาในการศึกษา (ระยะเวลาศึกษา 4 ป)  
3.3  การกําหนดกลุมวิชา   
(กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  
ไมนอยกวา   14  หนวยกิต กลุมวิชาคณิตศาสตร 
และวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  
กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา 10 หนวยกิต) 
3.4  การแบงสัดสวนของหมวดวิชา  
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา 96 หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6  หนวยกิต 

และหมวดวิชาฝกปฏิบตัิเรียนไมนอยกวา 3 
รายวิชาโดยไมมีหนวยกิต)  

    

4. ดานเนื้อหาสาระของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคริสตศาสนศกึษา วิทยาลัยแสงธรรม 

เนื้อหาสาระของหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมใน
ทศวรรษหนา  ควรประกอบดวยสาระดานใดบาง
และควรจัดอยางไร(เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ประกอบดวย กลุมวิชามนุษยศาสตร, กลุมวิชา
สังคมศาสตร, กลุมวิชาคณิตศาสตร, กลุมวิชา
วิทยาศาสตร, กลุมวิชาภาษา, กลุมวิชาคริสต 

ศาสนศึกษา, กลุมวิชาศึกษาศาสตร, กลุมวิชา 
เทววิทยา และกลุมวิชาฝกปฏิบัติ)  

    

5. ดานคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 
ครูคําสอนในทศวรรษหนาควรมคีุณลักษณะ
สําคัญอยางไร 

    

6 ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิเกี่ยวกับอนาคตภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมใน 

ทศวรรษหนา 
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ขอเสนอแนะที่ทานมตีอแบบสอบถาม 
................................................................................................................................................................................... 
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แบบประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
ของแบบสอบถามรอบท่ี 2-3 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอคําถามแตละขอถาทานเห็นวามีความสอดคลองถูกตองกับนิยาม  
   โปรดพิจารณาใหคาระดับคุณภาพ  

     ถา +1  แนใจวาขอคําถามนั้น สอดคลองตามวัตถุประสงค 
           0   ไมแนใจวาขอคําถามนั้น  สอดคลองตามวัตถุประสงค 
        -1   แนใจวาขอคําถามไมสอดคลองตามวัตถุประสงค 

  กรณีที่ไมไดคาระดับคุณภาพ 1 กรุณาเขียนขอเสนอแนะ 

 

ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

1. ปรัชญาของหลกัสูตร 
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ
กระบวนการพัฒนาคริสตชนใหเปนผูนํา/ศาสน 

บริกร ดานการอบรมคริสตศาสนธรรม การ
อภิบาล และการเผยแผธรรม ตามหลักปรัชญาคํา
สอนของศาสนาคริสต 

    

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร  
1.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจ

ในหลักธรรมของคริสตศาสนา และมีความ
เชี่ยวชาญดานการใหการอบรมคริสตศาสนธรรม  

1.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจติ
วิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตให
เปนแบบอยางท่ีดี มีใจรัก ศรัทธา และรอนรนใน
การเผยแผธรรม 

1.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจติสํานึกในการ
ทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตามบริบทของ
สังคมไทย 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

3. ทานคดิวาจํานวนหนวยกิต ควรมีการปรับ
โดยประมาณแลว  120 แตไมเกิน 140 หนวยกิต 

    

4. ควรเพิ่มรายวิชาท่ีจําเปนสําหรับครูคําสอนใน
ทศวรรษหนา 

    

5. ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎีเชน ทักษะการ
สอน การถายทอด และการใชเทคโนโลย ี

    

6. ดานโครสรางหลักสูตร   : ระยะเวลาศึกษา 4 ป 
ทานคดิวาระยะเวลาการศึกษา 4 ป มีความ
เหมาะสมดี 

    

7. ทานคดิวาควรขยายเวลาอีก 1 ป เปน 5 ป เพิ่ม
รายวิชาที่สามารถนําไปเทียบโอนโดยไดรบัใบ
ประกอบวิชาชีพครู 

    

8. การฝกปฏิบัตคิวรมีระยะเวลามากกวาน้ี โดยมีครู
พี่เลี้ยงคอยตดิตาม 

    

9. ควรเพ่ิมการฝกปฏบิัติการสอนและวิธีการดําเนิน
ชีวิตเปนครูคําสอน 

    

10. หลักสูตรควรยืดหยุนไดสําหรับผูสนใจเขามา
ศึกษาในหลักสูตรระยะส้ันตามความเหมาะสม 

    

11. ดานโครสรางหลักสูตร   : การกําหนดกลุมวิชา 
ทานคดิวาควรจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหมดังน้ี 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
ไมนอยกวา   12  หนวยกิต (เดิม 14 หนวยกิต) 
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
ไมนอยกวา 6  หนวยกิต (เทาเดิม) 
กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต (เดิม 

10หนวยกิต) 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

12. ทานคดิวาควรแบงสัดสวนของหมวดวิชาใหม
ดังนี้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ไมนอยกวา 30 

หนวยกิต (เทาเดิม) 

    

13. หมวดวิชาเฉพาะ ใหลดลงเหลือ 90 หนวยกิต จาก
เดิม 96 หนวยกิต 

    

14. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
(เดิม 10 หนวยกิต) 

    

15. หมวดวิชาฝกปฏิบตัิ ควรเพ่ิมวิชาฝกปฏบิัติ (เดิมมี 
3 รายวิชา)โดยไมนับหนวยกิต 

    

16. ควรปรับโครงสรางหลักสูตร :  การแบงสัดสวน
ของหมวดวิชา ใหสอดคลองกับระบบอดุมศึกษา
ในแตละชวงเวลา 

    

17. ควรบูรณาการรายวิชา โดยการสงเสริมใหเกิดการ
วิจัยการสอนคําสอน/วิธีการสอนคริสตศาสน
ธรรม ในลักษณะการวิจัยในชั้นเรยีน 

    

18. ดานโครสรางหลักสูตร    : ดานเนื้อหาสาระ 

ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากย่ิงขึ้น 

    

19. ควรจัดรายวิชาที่ซํ้าซอนกันใหรวมเปนวิชา
เดียวกัน 

    

20. ควรตัดรายวิชาฝกปฏบิัติ การสอน 
คริสตศาสนธรรมออกไป เพราะมีสอนในรายวิชา
อื่นอยูแลว 

    

21. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัต ิSeven step การแบงปน
พระวรสาร 7 ขั้นตอน 

    

22. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ Look   Listen   Love  

การมองดูชีวิตปจจุบัน การฟงพระวาจาของ 

พระเจา และการดําเนนิชีวิตศิษยพระเยซูเจา 

    

23. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ  
The Joy of Discovery in Bible study-JOD 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

24. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ  
Bibliodrama Workshop 

    

25. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ  
Basic Ecclesia Communities-BEC 

    

26. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ การใชรูปภาพวีดีทัศน
เกม ฯลฯ  

    

27. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ  
การสรางส่ือเพ่ือการสอนคริสตศาสนธรรมการจัด
คายคริสตศาสนธรรม คายพระคมัภีรสําหรับเด็ก 
เยาวชน 

    

28. รายวิชาตอไปนี ้(ตั้งแตขอ 28-51) เปนหมวด
รายวิชาเฉพาะท่ีวิทยาลัยแสงธรรมเปดสอนใน
ปจจุบัน ทานคิดวายังคงมีความจําเปนในการเปด
สอนรายวิชาเหลานี้และจํานวนหนวยกิต มีความ
เหมาะสม........... 
คศ. 100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม 

(3 หนวยกิต)  

    

29. คศ. 101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก (3 หนวยกิต) 

    

30. คศ. 113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน (2 หนวยกิต)     
31. คศ. 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก (3 หนวยกิต)     
32. คศ. 122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน  

(3 หนวยกิต) 
    

33. คศ. 123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ (3 หนวยกิต)     
34. คศ. 124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว (3 

หนวยกิต) 
    

35. คศ. 131 วิชาครู (3 หนวยกิต)     
36. คศ. 132 ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

(3 หนวยกิต) 
    

37. คศ. 201 ศาสนศึกษา (3 หนวยกิต)     
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

38. คศ. 202 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร (3 หนวย
กิต) 

    

39. คศ. 215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดมิ 1 (2 หนวย
กิต) 

    

40. คศ. 216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดมิ 2 (2 หนวย
กิต) 

    

41. คศ. 492 การสังเกตการณสอนคริสตศาสนธรรม  
(3 หนวยกิต) 

    

42. คศ. 493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม (3 หนวย
กิต) 

    

43. ศษ. 221 หลักการสอน (3 หนวยกิต)     
44. ศษ. 222 การวัดและประเมินผลการศึกษา  

(3 หนวยกิต) 
    

45. ศษ. 231 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
(2 หนวยกิต) 

    

46. ศษ. 232 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยใน 

ช้ันเรียน (3 หนวยกิต) 
    

47. คศ. 102 พระบญัญัติ 10 ประการ  (3 หนวยกิต)            
48. คศ. 212 จริยศาสตร (3 หนวยกิต)                  
49. คศ. 310 การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลใน

ชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต)              
    

50. คศ. 490 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1  
(1 หนวยกิต)              

    

51. คศ. 491 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2  
(1 หนวยกิต)              

    

52. รายวิชาตอไปนี้เปนรายวิชาโท (เทววิทยา) ที่
วิทยาลัยแสงธรรมเปดสอนในปจจุบัน ทานคิดวา
ยังคงมีความจําเปนในการเปดสอนรายวิชาเหลานี้
และจํานวนหนวยกิต มีความเหมาะสม ไดแก...... 
ทว. 110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู   
(2 หนวยกิต)   
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

53. ทว. 111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน (2 หนวยกิต)          
54. ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน  (2 หนวยกิต)     
55. ทว. 114 พิธีกรรมเบื้องตน  (2 หนวยกิต)     
56. ทว. 171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1 (2 หนวยกิต)     
57. ทว. 213 พระวรสารสหทรรศน (3 หนวยกิต)     
58. ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน (2 หนวยกิต)     
59. ทว. 221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร (2 หนวย

กิต) 
    

60. ทว. 222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา (3 หนวยกิต)     
61. ทว. 225 ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักด์ิสิทธ์ิ (2 หนวย

กิต) 
    

62. ทว. 313 กิจการอคัรสาวกและบทจดหมายใน
พันธสัญญาใหม  (3 หนวยกิต) 

    

63. ทว. 321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ (3 หนวย
กิต) 

    

64. ทว. 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา  
(3 หนวยกิต) 

    

65. ทว. 422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย  (2 หนวยกิต)     
66. วิชาตอไปนี้เปนวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  

6 หนวยกิต  ทานคิดวายังคงมีความจําเปนใน 
การเปดสอนรายวิชาเหลานีแ้ละจํานวนหนวยกิต 
มีความเหมาะสม......... 
ทว. 372 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2  (2 หนวยกิต) 

    

67. ทว. 376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภิบาล 

(2 หนวยกิต) 
    

68. ทว. 411 หลักศาสนสัมพันธ  (2 หนวยกิต)     
69. ทว. 428 คําสอนของสภาสังคยานาวาติกันที่ 2  

และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย 

 (2 หนวยกิต) 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

70. ทว. 461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย   
(2 หนวยกิต) 

    

71. ทว. 472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา (2 หนวยกิต)     
72. รายวิชาอื่น ๆ ท่ีเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญรอบแรก 

ควรจัดใหเรียนดนตรีศาสนา เชน การรองเพลงใน
พิธีกรรม การฝกเลนเคร่ืองดนตรีตามความสนใจ 

    

73. กลุมวิชาภาษา ควรมีรายวิชาเลือกเสรีมากข้ึนเพ่ือ 
AEC เชน ภาษาจีน พมา ลาว เขมร เวียดนาม ฯลฯ 

    

74. กลุมวิชาสังคมศาสตร เสนอรายวิชา : 
        มานุษยวิทยาเบื้องตน  
        จิตวิทยาท่ัวไป 

         จิตวิทยาพัฒนาการ 

         จิตวิทยาการศึกษา 
         การเมืองและการปกครองไทย 

         จิตวิทยาในการทํางาน การปรับตัว  
การส่ือสาร  
          จิตวิทยาแนะแนว 

          จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เพื่อเปนแนวทาง
ชวยในการอภิบาลเยาวชนในอนาคต 

    

75. เสนอลําดับความสําคัญกลุมวิชาดังนี้  
         ศาสนศึกษา 
         เทววิทยา 
         พระคัมภีร 
         พิธีกรรม 

         ชีวิตจิต 

    

76. เสนอพิจารณารายวิชาของม.อูรบานีอานา ที่
วิทยาลัยแสงธรรมไมไดเปดสอน  และทานคิดวา
ควรเปดสอนไดแก....... 
Introduzione allo studioการแนะนําการศึกษา 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

77. Psicologia I : teorie della personalià psicologia 

evolutiva 

จิตวิทยา 1 ทฤษฎีจติวิทยาพัฒนาการของบคุคล 

    

78. Antropologia cultural missionaria 

มานุษยวิทยาดานวัฒนธรรมและงานมิชช่ันนารี 

    

79. Storia della Filosofia I: antica e medievale

ประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัยโบราณ 
และสมัยกลาง 

    

80. Storia della Filosofia II: pensiero moderno e 

contemporaneo 

ประวัติศาสตรปรัชญา 2 ความคิดสมัยใหม และ
ความคิดรวมสมัย 

    

81. Seminario di studio scientifico e tutoriato 

สัมมนาเร่ืองการศึกษาเชิงวิชาการและซอมเสริม 

    

82. Antropologia filosoficaมานุษยวิทยาเชิงปรัชญา     
83. Introduzione i Padri della Chiesa 

ปตาจารยของพระศาสนจักรเบื้องตน 

    

84. Apprendimento: criteri psicologici e didattici 

การเรียนรู: หลักจิตวิทยาและหลักการเรียนการ
สอน 

    

85. Antropologia teologica: l’avventura umana nel 

suo incontro con il Signore 

มานุษยวิทยาเชิงเทววิทยา: การดําเนินชีวิตของ
มนุษยในการพบปะกับพระเจา 

    

86. Sacramentaria I: introduzione e Sacramenti 

dell’iniziazione cristiana 

ศีลศักดิ์สิทธิ:์ บทนําและศีลศักด์ิสิทธิ์ของ 

การเริ่มตนชีวิตคริสตชน  
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

87. Teologia morale fondamentale 

เทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพื้นฐาน 

    

88. PedagogiaGenerale 

ครุศาสตรทั่วไป 

    

89. Diritto Canonico : orientamenti generali e aspetti 

missionari 

กฎหมายพระศาสนจักร วาดวยบทนําทั่วไป และ
แงมุมดานงานแพรธรรม 

    

90. Dimensione missionaria della spiritualità 

ชีวิตจิต ดานการทํางานแพรธรรม 

    

91. Teoria e prassi dellacomunicazione 

ทฤษฎีและการปฏิบัตดิานการส่ือสาร 

    

92. Sociologia della religion สังคมศกึษาดานศาสนา     
93. Dinamica della comunicazione nei gruppi 

พลวัตรของการส่ือสารในกลุม 

    

94. Questioni di morale special 

ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 

    

95. Rapporto Scienza, Religione e Società nell’era 

della globalizazione 

ความสัมพันธเชิงวิชาการดานศาสนาและสังคม
ในยุคโลกาภิวัตน 

    

96. Teologia dell’inculturazione 

เทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม 

    

97. Teologia biblica della missione 

เทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม 

    

98. Teologia e pedagogia della preghiera 

เทววิทยาและการเรียนการสอนของการภาวนา 
    

99. Formazione dei catechisti การอบรมครูคําสอน     
100. Primo annuncio e catecumenato 

การประกาศคร้ังแรก และการเตรียมตัวเปน 

คริสตชน 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

101. Catechesi missionaria: identità e compiti 

คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณและ 

พันธกิจ 

    

102. Linguaggio della comunicazione e catechesi 

ภาษาในการส่ือสารและการสอนคําสอน 

    

103. Catechesi e inculturazione 

การสอนคําสอนและการเขาสูวัฒนธรรม 

    

104. Catechesi e liturgia 

การสอนคําสอนและพิธีกรรม 

    

105. Catechesideipreadolescenti 

การสอนคําสอนสําหรับกอนเปนวัยรุน 

    

106. Evangelizzazione e catechesi in contesto 

การเผยแผพระวรสารและการสอนคําสอน 

    

107. Liturgia e inculturazione 

พิธีกรรม และการเขาสูวัฒธรรม 

    

108. Didattica dell’insegnamento della religione 

cattolica 

การเรียนการสอนของคําสอนศาสนาคาทอลิก 

    

109. Catecumenato per giovani e adulti: 

Programmazione di itinerari di fede e 

conversioneการสอนคําสอนสําหรับเยาวชนและ
ผูใหญ: การเขียนโปรแกรมเสนทางของความเช่ือ
และการกลับใจ 

    

110. ดานคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค 
บัณฑิตที่ทําหนาทีเ่ปนครูคําสอนควรมีความรู 
ความเขาใจอยางถองแท ในความรูที่สอน ชัดเจน
และเชี่ยวชาญในศาสตรของการศกึษาที่ตนสําเร็จ  

    

111. บัณฑิตมีทักษะในการถายทอดความรูการสอน
คริสตศาสนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะ
การสอน เปนพยาน ดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง 
ปฏิบตัิคุณธรรมของคริสตชนอยางเขมแข็ง 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

112. มีคุณธรรม-จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีความภาคภูมิใจในการเปนครูคําสอน และ 

ความตะหนักในวิชาชีพ  

    

113. ความเปนผูนํา      
114. มีความสามารถใชส่ือ เทคโนโลยสีารสนเทศ  

มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนษุยสัมพันธดี รูจักนําความรู 
มาประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และพัฒนา
ตนเองอยางไมหยุดยั้ง เสียสละ ทุมเท เอาใจใสตอ
การสอน รักการสอน  

    

115. มีทักษะในการส่ือสารกับผูอื่นไดดี มีความเชื่อ 
ศรัทธา ม่ันคง ภาวนาสม่ําเสมอ  

    

116. มีน้ําใจดี เคารพศักดิศ์รีความเปนมนุษย  เหน็
คุณคาตนเอง-ผูอื่น มีความคิดริเร่ิมในการ
วิเคราะห แกไขปญหา ขอขัดแยงในสถานการณ
สวนบุคคลและกลุม 

    

117. ควรกําหนดลักษณะของบัณฑิตทีพ่ึงประสงคให
ครบ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่
กระทรวงกําหนด ไดแก  
        1) คุณธรรม จริยธรรม  
        2) ทักษะทางปญญา  
        3) ความรู  
        4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

        5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

    

118. มีวุฒิภาวะดี มีจิตอาสาเพ่ือสังคม มีความเปนอยู
อยางพอเพียงเปนนักปฏิบัติมากกวานักทฤษฎ ี

    

119. มีจิตสํานึกท่ีดใีนฐานเปน คริสตชนไทย ทีจ่ะรัก
ประเทศชาติ ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย มีความซ่ือสัตย 
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ขอที ่ ตัวชี้วัด 
ระดับความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
+1 0 -1 

120. ขอเสนอแนะอืน่ ๆ จากผูเชี่ยวชาญรอบแรก 
ควรจัดหลักสูตรใหเทียบเคียงกับหลักสูตร
ตางประเทศ 

    

121. หลักสูตรควรมีความยืดหยุนได เปดกวางสําหรับ
คนที่สนใจท่ัวไป มิใชเฉพาะครูคาํสอนเพียง 

อยางเดียว หรืออาจเปดเปนหลักสูตรอบรม 

ระยะส้ัน 

    

122. ควรเช่ือมโยงเครือขายทางการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยใน
ตางประเทศ ควรมีหลักสูตรนานาชาติ 

    

123. จัดโครงสรางการบริหารหลักสูตรใหชัดเจน     
124. ควรการเตรียมบคุลากรท่ีเปนฆราวาสมาปฏิบัติ

หนาที่ในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น 

    

125. ควรจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนจบการศึกษา 
ในปที่ 4 เปนการอบรมเขมขน เพือ่เตรียม 

ความพรอมในการออกไปปฏบิัตหินาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย: แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญรอบที่ 1 

 2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย: แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญรอบที่ 2 

 3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย: แบบสอบถามความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญรอบที่ 3 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเร่ือง 

“อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา” 

-------------------------------------------------------------------- 
 

เรียน  ผูเชี่ยวชาญ  
 

 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
สําหรับการจัดทํางานวิจัยเร่ือง “อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสต         
ศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา” ขอมูลที่ไดจากความคิดเห็นของทานมีสวนสําคัญ
ที่จะใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรมในอนาคต ขอมูลที่ทานจะใหไวในแบบสอบถามฉบับนี้ถือเปนความลับและขอรับรองวา
ไมมีผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้น จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตาม
ความเปนจริง 

 แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน 2ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอมูลสวนตัวและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจะไดรับความรวมมือและความอนุเคราะหจากทานในการ
ตอบแบบสอบถามเปนอยางดี และขอความกรุณาสงแบบสอบถามกลับตามท่ีอยูท่ีแนบมาแลวนั้น 
ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2556 จักเปนพระคุณยิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ีดวย 

 

 

(นางสาวลลิตา กิจประมวล) 
นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาหลักสูตรและการนิเทศ  ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 

 

แบบสอบถามรอบที่ 1  
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ตอนท่ี 1    ขอมูลสวนตัวและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

คําชี้แจง   โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีกําหนดใหหรือเติมคําในชองวางที่ตรงกับสภาพ
ความเปนจริง หรือความคิดเห็นของทาน 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เพศ 

 ชาย  
 หญิง  

1. อายุของทาน 

   ต่ํากวา 35-45 ป  
   ต่ํากวา 46-55 ป  
   ต่ํากวา 56-65 ป  
   65 ปขึ้นไป  
2. วุฒิการศึกษาระดับสูงสุด 

  ปริญญาตรี สาขาวิชา………………………………………………………………. 

 ปริญญาโท สาขาวิชา………………………………………………………………. 

 ปริญญาเอก สาขาวิชา………………………………………………………………. 

3. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน     
  กรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม  
  อาจารยสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา   
  ผูทรงคุณวุฒิภายนอก   
  ผูปกครองนักศึกษา  
4. ประสบการณในการปฏิบัติงานดานการศึกษา  
  ต่ํากวา  5  ป 
  5 - 10 ป 
 11 - 15 ป 
 16 - 20 ป 
  ไมเคยปฏิบัติงานดานการศึกษา 
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ตอนท่ี 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของทานตออนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนาในดานตาง ๆ  
 ดังตอไปน้ี  
 
1. ดานปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
 ทานคิดวาปรัชญาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม มีความเหมาะสมหรือไม และทานมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ิมเติมอยางไร 
โปรดระบุ (ปรัชญาของหลักสูตร การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพ่ือพัฒนา     
คริสตชนใหเปนศาสนบริกร  ดานการสอนคริสตศาสนธรรม) 
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

2. ดานวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย 
 แสงธรรม 

 ทานคิดวาวัตถุประสงคของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  
ของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เหมาะสมในทศวรรษหนา ควรมุ งเนนในเร่ืองอะไรบาง  (วัตถุประสงค
ของหลักสูตร ประกอบดวย 

 1.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชนและเปนผูนํา
ดานจิตวิญญาณและปญญา 

 2.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม 

 3.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติและ
ประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งตอตนเองและผูอื่น 
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 4.  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย)  
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

3. ดานโครงสรางของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 
  โครงสรางของหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ที่เหมาะสมในทศวรรษหนา ควรจะเปนอยางไร 

 3.1  จํานวนหนวยกิต  (เดิมหนวยกิตรวม 132 หนวยกิต)  
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 3.2  ระยะเวลาในการศึกษา (ระยะเวลาศึกษา 4 ป)  
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 3.3  การกําหนดกลุมวิชา   
   (กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา    14  หนวยกิต 

   กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา        6    หนวยกิต 

   กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา    10  หนวยกิต) 
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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 3.4  การแบงสัดสวนของหมวดวิชา  
   (หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

   หมวดวิชาเฉพาะไมนอยกวา    96  หนวยกิต 

   หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

   และหมวดวิชาฝกปฏิบัติเรียนไมนอยกวา    3  รายวิชาโดยไมมีหนวยกิต)  
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. ดานเน้ือหาสาระของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัย 
 แสงธรรม 

 เนื้อหาสาระของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสง
ธรรมในทศวรรษหนา  ควรประกอบดวยสาระดานใดบางและควรจัดอยางไร  (เนื้อหาสาระของ
หลักสูตรประกอบดวย กลุมวิชามนุษยศาสตร, กลุมวิชาสังคมศาสตร, กลุมวิชาคณิตศาสตร,       
กลุมวิชาวิทยาศาสตร,  กลุมวิชาภาษา, กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา,  กลุมวิชาศึกษาศาสตร ,             
กลุมวิชาเทววิทยา และกลุมวิชาฝกปฏิบัติ)  
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

5. ดานคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
 ครูคําสอนในทศวรรษหนาควรมีคุณลักษณะสําคัญอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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6.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับอนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
 คริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา 
……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามรอบท่ีสอง 
อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา  
 

 แบบสอบถามชุดน้ีสรางข้ึนจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามรอบแรก
กับผูเชี่ยวชาญ  22  คน ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเชี่ยวชาญ ไดประเมินวาแนวโนมแตละดาน         
มีความเปนไปไดมากนอยระดับใดและสามารถใหเหตุผลประกอบความคิดเห็นของทานดวย ซึ่ง
เปนขอคิดเห็นเก่ียวกับ อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา ดานปรัชญาของหลักสูตร ดานวัตถุประสงคของหลักสูตร     
ดานโครงสรางของหลักสูตร ดานเนื้อหาสาระของหลักสูตร และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
 

คําชี้แจง   ขอใหทานประเมิน ความเปนไปไดของแนวโนมแตละดาน และทําเคร่ืองหมาย   
   ในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับระดับการประเมินของทาน  
 โดยใหน้ําหนักคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

   1  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดนอยที่สุด 

   2  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดนอย 

   3  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกดิขึ้นไดปานกลาง 

   4  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดมาก 

   5  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดมากท่ีสุด 
 

ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

ดานปรัชญาของหลกัสูตร 

1. ปรัชญาของหลักสูตรคือ การพัฒนาคริสตชนให
เปนผูนําศาสนบริกรดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
การอภิบาล และแพรธรรม เพื่อรับใชชุมชน สังคม 
ดวยปรัชญาและชีวิต 

      

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเตมิ  
……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น 

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

ดานวัตถุประสงคของหลกัสูตร 
2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 

    2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู ความเขาใจใน 

หลักธรรมของคริสตศาสนา และมีความเช่ียวชาญ
ดานการสอนคริสตศาสนธรรม  
    2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความใฝรูในดานวิชาการ 

ตาง ๆ สามารถใชเทคโนโลยีในการประยุกตกับ 

การสอน และทํานุบํารุง ศิลปวัฒนธรรมไทย 

   2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานจิตวิญญาณ  
มีคุณธรรม จริยธรรม และดําเนินชีวิตใหเปน 

แบบอยางที่ดี มีใจรัก ศรัทธา และรอนรนใน 

การเผยแผธรรม 

      

 
ขอเสนอแนะเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น  

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

ดานโครสรางหลักสูตร:  จํานวนหนวยกิต  
(เดิม 132 หนวยกิต ตามขอกําหนดของกระทรวง 

ตองไมต่ํากวา 120 หนวยกิต)  
3. ทานคิดวาจํานวนหนวยกิต ควรมีการปรับ 
โดยประมาณแลว 120 แตไมเกิน 140หนวยกิต 

      

4. เพิ่มรายวิชาที่จําเปนสําหรบัครคูําสอนใน 

ทศวรรษหนา 
      

5. ควรเนนภาคปฏบิัติมากกวาทฤษฎี เชน ทักษะ 

การสอน การถายทอด และการใชเทคโนโลยี 
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 ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น  

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

ดานโครสรางหลักสูตร: ระยะเวลาศึกษา 4 ป 
6. ทานคิดวาระยะเวลาการศึกษา 4 ป มีความ 

เหมาะสมดี 

      

7. ทานคิดวาควรขยายเวลาอีก 1 ป เปน 5 ป  
เพิ่มรายวิชาที่สามารถนําไปเทียบโอนโดยไดรบั 

ใบประกอบวิชาชีพครู 

      

8. การฝกปฏิบัตคิวรมีระยะเวลามากกวานี้ โดยมี 
ครูพี่เลี้ยงคอยติดตาม 

      

9. ควรเพ่ิมการฝกปฏบิัติการสอนและวิธีการดําเนิน
ชีวิตเปนครูคําสอน 

      

10. หลักสูตรควรยืดหยุนไดสําหรับผูสนใจเขามาศึกษา
ในหลักสูตรระยะส้ันตามความเหมาะสม 

      

ดานโครสรางหลักสูตร: การกําหนดกลุมวิชา 
11. ทานคิดวาควรจดัหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปใหมดังนี ้
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
ไมนอยกวา 12หนวยกิต (เดิม 14 หนวยกิต) 
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
ไมนอยกวา6 หนวยกิต (เทาเดิม) 

  กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
(เดิม 10หนวยกิต) 

      

ดานโครสรางหลักสูตร: การแบงสัดสวนของ 
หมวดวิชา 
12. ทานคิดวาควรแบงสัดสวนของหมวดวิชาใหมดังน้ี  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  
(เทาเดิม) 

      

13. หมวดวิชาเฉพาะใหลดลงเหลอื 90 หนวยกิต  
จากเดิม 96 หนวยกิต 

      

14. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 12 หนวยกิต  
(เดิม 10 หนวยกิต) 

      

15. หมวดวิชาฝกปฏบิัตคิวรเพ่ิมวิชาฝกปฏิบัติ  
(เดิมมี 3 รายวิชา)โดยไมนบัหนวยกิต 
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16. ควรปรับโครงสรางหลักสูตร:  การแบงสัดสวน
ของหมวดวิชาใหสอดคลองกับระบบอดุมศึกษาใน 

แตละชวงเวลา 

      

17. ควรบูรณาการรายวิชา โดยการสงเสริมใหเกดิ 

การวิจัยการสอนคําสอน/วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม 
ในลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน 

      

ดานโครสรางหลักสูตร: ดานเนื้อหาสาระ 

18. ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของหลักสูตรใหมี
ความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมากย่ิงขึ้น 

      

19. ควรจดัรายวิชาที่ซํ้าซอนกันใหรวมเปนวิชาเดียวกัน       

20. ควรตัดรายวิชาฝกปฏบิัติ การสอนคริสต 

ศาสนธรรมออกไป เพราะมีสอนในรายวิชาอ่ืนอยูแลว 

      

21. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัต ิSeven step 

 การแบงปนพระวรสาร 7 ขั้นตอน 

      

22. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัติ Look  Listen  Love   

การมองดูชีวิตปจจุบัน การฟงพระวาจาของพระเจา 
และการดําเนินชีวิตศษิยพระเยซูเจา 

      

23. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัติ  
The Joy of Discovery in Bible study –JOD 

      

24. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัติ Bibliodrama Workshop       

25. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัติ  
Basic Ecclesia Communities-BEC 

      

26. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัติ การใชรูปภาพวีดีทัศน
เกม ฯลฯ  

      

27. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏบิัติ  
การสรางส่ือเพ่ือการสอนคริสตศาสนธรรมการจัด
คายคริสตศาสนธรรม คายพระคมัภีรสําหรับเด็ก 
เยาวชน 
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28. รายวิชาตอไปนี้ (ตั้งแตขอ 28-51) เปนหมวด
รายวิชาเฉพาะท่ีวิทยาลัยแสงธรรมเปดสอนในปจจุบัน 
ทานคิดวาความเปนไปไดของแนวโนมในการเปดสอน
รายวิชาเหลานี้ยังคงมีความจําเปน.....และจํานวน
หนวยกิตมีความเหมะสม 
คศ. 100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม  
(3 หนวยกิต)  

      

29. คศ. 101 หลักคําสอนของครสิตศาสนจักรคาทอลิก 

(3 หนวยกิต) 
      

30. คศ. 113 คริสตจริยศาสตรเบ้ืองตน (2 หนวยกิต)       

31. คศ. 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก (3 หนวยกิต)       

32. คศ. 122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน (3 หนวยกิต)       

33. คศ. 123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ (3 หนวยกิต)       

34. คศ. 124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว  
(3 หนวยกิต) 

      

35. คศ.  131 วิชาครู (3 หนวยกิต)       

36. คศ. 132 ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(3 หนวยกิต) 

      

37. คศ. 201 ศาสนศึกษา (3 หนวยกิต)       

38. คศ. 202 ประวัตศิาสตรคริสตศาสนจักร  
(3 หนวยกิต) 

      

39. คศ. 215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 (2 หนวยกิต)       

40. คศ. 216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2 (2 หนวยกิต)       

41. คศ. 492 การสังเกตการณสอนคริสตศาสนธรรม  
(3 หนวยกิต) 

      

42. คศ. 493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม  
(3 หนวยกิต) 

      

43. ศษ. 221 หลักการสอน (3 หนวยกิต)       

44. ศษ. 222 การวัดและประเมนิผลการศึกษา  
(3 หนวยกิต) 
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45. ศษ. 231 การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  
(2 หนวยกิต) 

      

46. ศษ. 232 การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน  
(3 หนวยกิต) 

      

47. คศ. 102 พระบัญญัติ 10 ประการ  (3 หนวยกิต)                

48. คศ. 212 จริยศาสตร (3 หนวยกิต)                    

49. คศ. 310 การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลใน
ชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต)              

      

50. คศ. 490 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1  
(1 หนวยกิต)              

      

51. คศ. 491 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2  
(1 หนวยกิต)              

      

52. รายวิชาตอไปนี้ (ตั้งแตขอ 52-65) เปนรายวิชาโท 
(เทววิทยา) ที่วิทยาลัยแสงธรรมเปดสอนในปจจุบัน 
ทานคิดวาความเปนไปไดของแนวโนมในการเปดสอน
รายวิชาเหลานี้ยังคงมีความจําเปน.....และจํานวน
หนวยกิต มีความเหมะสม 
ทว. 110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  (2 หนวยกิต)       

      

53. ทว. 111 พระคัมภีรไบเบิลเบือ้งตน (2 หนวยกิต)              

54. ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน  (2 หนวยกิต)       

55. ทว. 114 พิธีกรรมเบื้องตน  (2 หนวยกิต)       

56. ทว. 171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1 (2 หนวยกิต)       

57. ทว. 213 พระวรสารสหทรรศน (3 หนวยกิต)       

58. ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน (2 หนวยกิต)       

59. ทว. 221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร  
(2 หนวยกิต) 

      

60. ทว. 222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา (3 หนวยกิต)       

61. ทว. 225 ความรูทั่วไปเร่ืองศีลศักดิ์สิทธิ์  
(2 หนวยกิต) 

      



 203 

 

 ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น  

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

62. ทว. 313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายใน 

พันธสัญญาใหม  (3 หนวยกิต) 
      

63. ทว. 321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ  
(3 หนวยกิต) 

      

64. ทว. 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา  
(3 หนวยกิต) 

      

65. ทว. 422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย  (2 หนวยกิต)       

66. วิชาตอไปนี(้ตั้งแตขอ 66-71) เปนวิชาเลือกเรียน 
ไมนอยกวา 6 หนวยกติทานคิดวาความเปนไปไดของ
แนวโนมในการเปดสอนรายวิชาเหลานี้ยังคงมีความ
จําเปน.....และจํานวนหนวยกิต มคีวามเหมะสม 
ทว. 372 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2  (2 หนวยกิต) 

      

67. ทว.376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภิบาล 

(2 หนวยกิต) 
      

68. ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ  (2 หนวยกิต)       

69. ทว.428 คําสอนของสภาสังคยานาวาติกันที่ 2  
และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย 

 (2 หนวยกิต) 

      

70 ทว.461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย   
(2 หนวยกิต) 

      

71. ทว.472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา (2 หนวยกิต)       

รายวิชาอื่น ๆ ท่ีเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญรอบแรก 
72. แนวโนมในการเปดสอนวิชาดนตรีศาสนา เชน  
การรองเพลงในพิธีกรรม การฝกเลนเคร่ืองดนตรี 

ตามความสนใจ 

      

73. แนวโนมในการเปดสอนกลุมวิชาภาษาในอนาคต 
ควรมีรายวิชาเลือกเสรีมากข้ึนเพ่ือ AEC เชน ภาษาจีน 
พมา ลาว เขมร เวียดนาม ฯลฯ 
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74. กลุมวิชาสังคมศาสตร เสนอรายวิชา: 
              มานุษยวิทยาเบื้องตน  
              จิตวิทยาท่ัวไป 

              จิตวิทยาพัฒนาการ 

               จิตวิทยาการศึกษา 
               การเมืองและการปกครองไทย 

               จิตวิทยาในการทํางาน การปรับตัว  
การส่ือสาร  
               จิตวิทยาแนะแนว 

                จิตวิทยาการใหคําปรึกษา เพื่อเปนแนวทาง 

 ชวยในการอภิบาลเยาวชนในอนาคต 

      

75. เสนอลําดับความสําคัญกลุมวิชาดังนี้  
              ศาสนศึกษา 
              เทววิทยา 
             พระคัมภีร 
             พิธีกรรม 

             ชีวิตจิต 

      

76. เสนอพิจารณารายวิชาของม.อูรบานีอานา  
ที่วิทยาลัยแสงธรรมไมไดเปดสอน (ตั้งแตขอ 76-109) 
ทานคิดวาความเปนไปไดของแนวโนมในการเปดสอน
รายวิชาเหลานี้...... 
Introduzione allo studio การแนะนําการศึกษา 

      

77. Psicologia I: teorie della personalià psicologia 

evolutiva 

จิตวิทยา 1 ทฤษฎีจติวิทยาพัฒนาการของบคุคล 

      

78. Antropologia cultural missionaria 

มานุษยวิทยาดานวัฒนธรรมและงานมิชช่ันนารี 

      

79. Storia della Filosofia I : antica e medievale 

ประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัยโบราณ และ
สมัยกลาง 
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80. Storia della Filosofia II: pensiero moderno e 

contemporaneo 

ประวัติศาสตรปรัชญา 2 ความคิดสมัยใหม และ
ความคิดรวมสมัย 

      

81. Seminario di studio scientifico e tutoriato 

สัมมนาเร่ืองการศึกษาเชิงวิชาการและซอมเสริม 

      

82. Antropologia filosoficaมานุษยวิทยาเชิงปรัชญา       

83. Introduzione i Padri della Chiesa 

ปตาจารยของพระศาสนจักรเบื้องตน 

      

84. Apprendimento: criteri psicologici e didattici 

การเรียนรู:หลักจิตวิทยาและหลักการเรียนการสอน 

      

85. Antropologia teologica: l’avventura umana  

nel suo incontro con il Signore 

มานุษยวิทยาเชิงเทววิทยา: การดําเนินชีวิตของมนุษย
ในการพบปะกบัพระเจา 

      

86. Sacramentaria I : introduzione e Sacramenti 

dell’iniziazione cristiana 

ศีลศักดิ์สิทธิ:์ บทนําและศีลศักดิสิ์ทธิ์ของการเริ่มตน
ชีวิตคริสตชน  

      

87. Teologia morale fondamentale 

เทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพื้นฐาน 

      

88. Pedagogia Generale ครุศาสตรทั่วไป       

89. Diritto Canonico: orientamenti generali e aspetti 

missionari 

กฎหมายพระศาสนจักร วาดวยบทนําทั่วไป และแงมุม
ดานงานแพรธรรม 

      

90. Dimensione missionaria della spiritualità 

ชีวิตจิต ดานการทํางานแพรธรรม 

      

91. Teoria e prassi dellacomunicazione 

ทฤษฎีและการปฏิบัตดิานการส่ือสาร 
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92. Sociologia della religion สังคมศึกษาดานศาสนา       

93. Dinamica della comunicazione nei gruppi 

พลวัตรของการส่ือสารในกลุม 

      

94. Questioni di morale special 

ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 
      

95. Rapporto Scienza, Religione e Società nell’era 

della globalizazione 

ความสัมพันธเชิงวิชาการดานศาสนาและสังคมใน 
ยุคโลกาภิวัตน 

      

96. Teologia dell’inculturazione 

เทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม 

      

97. Teologia biblica della missione 

เทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงานแพรธรรม 

      

98. Teologia e pedagogia della preghiera 

เทววิทยาและการเรียนการสอนของการภาวนา 
      

99. Formazione dei catechisti การอบรมครูคําสอน       

100. Primo annuncio e catecumenato 

การประกาศครั้งแรก และการเตรียมตัวเปน 

คริสตชน 

      

101. Catechesi missionaria: identità e compiti 

คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณและพันธกิจ 

      

102. Linguaggio della comunicazione e catechesi 

ภาษาในการส่ือสารและการสอนคําสอน 
      

103. Catechesi e inculturazione 

การสอนคําสอนและการเขาสูวัฒนธรรม 

      

104. Catechesi e liturgia การสอนคําสอนและ
พิธีกรรม 

      

105. Catechesi dei preado lescenti 

การสอนคําสอนสําหรับกอนเปนวัยรุน 
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106. Evangelizzazione e catechesi in contesto 

การเผยแผพระวรสารและการสอนคําสอน 
      

107. Liturgia e inculturazione 

พิธีกรรม และการเขาสูวัฒธรรม 

      

108. Didattica dell’insegnamento della religione 

cattolica 

การเรียนการสอนของคําสอนศาสนาคาทอลิก 

      

109. Catecumenato per giovani e adulti: 

Programmazione di itinerari di fede e conversione 
การสอนคําสอนสําหรับเยาวชนและผูใหญ: การเขียน
โปรแกรมเสนทางของความเช่ือและการกลับใจ 

      

แนวโนมบัณฑิตในอนาคตควรมีทักษะท่ีพึงประสงค
ดังนี้  
110. บัณฑิตท่ีทําหนาทีเ่ปนครูคําสอนควรมีความรู 
ความเขาใจอยางถองแท ในความรูที่สอน ชัดเจนและ
เชี่ยวชาญในศาสตรของการศึกษาท่ีตนสําเร็จ  

      

111. บัณฑิตมทีักษะในการถายทอดความรูการสอน
คริสตศาสนธรรมอยางมีประสิทธิภาพ มีทักษะ 

การสอน เปนพยาน ดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง ปฏิบัติ
คุณธรรมของคริสตชนอยางเขมแข็ง 

      

112. มคีุณธรรม-จริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ  
มีความภาคภูมิใจในการเปนครูคําสอน และตระหนัก
ในวิชาชีพ  

      

113. มคีวามเปนผูนํา       

114. มคีวามสามารถใชส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ  
มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนษุยสัมพันธดี รูจักนําความรูมา
ประยุกตใชกับชีวิตประจําวัน และพัฒนาตนเอง 

อยางไมหยุดยั้ง เสียสละ ทุมเท เอาใจใสตอการสอน 
รักการสอน  

      



 208 

 

 ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น  

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

115. มีทักษะในการส่ือสารกับผูอื่นไดดี มีความเชื่อ 
ศรัทธา ม่ันคง ภาวนาสม่ําเสมอ  

      

116. มีน้ําใจดี เคารพศักดิศ์รีความเปนมนุษย   
เห็นคุณคาตนเอง-ผูอื่น มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห 
แกไขปญหา ขอขัดแยงในสถานการณสวนบุคล 

และกลุม 

      

117. ควรกําหนดลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคให
ครบ 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่
กระทรวงกําหนดไดแก  
         1) คุณธรรม จริยธรรม  
         2) ทักษะทางปญญา  
         3) ความรู  
         4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

         5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      

118. มีวุฒิภาวะดี มีจิตอาสาเพ่ือสังคม มีความเปนอยู
อยางพอเพียงเปนนักปฏิบัติมากกวานักทฤษฎ ี

      

119. มจีิตสํานึกท่ีดีในฐานะเปนคริสตชนไทย ที่จะรัก
ประเทศชาติ ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย มีความซ่ือสัตย 

      

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ จากผูเชี่ยวชาญรอบแรก 
120. ควรจัดหลักสูตรใหเทียบเคียงกับหลักสูตร
ตางประเทศ 

      

121. หลักสูตรควรมีความยืดหยุนได เปดกวางสําหรับ
คนที่สนใจท่ัวไป มิใชเฉพาะครูคาํสอนเพียงอยางเดียว 
หรืออาจเปดเปนหลักสูตรอบรมระยะส้ัน 

      

122. ควรเช่ือมโยงเครือขายทางการศึกษา เชน 
มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
ควรมีหลักสูตรนานาชาติ 
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 ตัวช้ีวัด 
ระดับความคิดเห็น  

เหตุผลประกอบ 
5 4 3 2 1 

123. จัดโครงสรางการบริหารหลกัสูตรใหชัดเจน       

124. ควรการเตรียมบคุลากรท่ีเปนฆราวาสมาปฏิบัติ
หนาที่ในสาขาวิชานี้เพิ่มขึ้น 

      

125. ควรจัดอบรมใหแกนักศึกษากอนจบการศึกษาใน
ปที่ 4 เปนการอบรมเขมขน เพื่อเตรียมความพรอมใน
การออกไปปฏิบัตหินาท่ีอยางมีประสิทธิภาพ 

      

 
ขอเสนอแนะเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามรอบท่ีสาม 
อนาคตภาพหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 

วิทยาลัยแสงธรรม ในทศวรรษหนา  

 
คําชี้แจง 

 แบบสอบถามรอบท่ี  3  เปนแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนจากผลการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากแบบสอบถามรอบที่ 2 กับผูเชี่ยวชาญ  22  คน ซึ่งแสดงคามัธยฐานคาพิสัยระหวางควอไทลและ
เคร่ืองหมายท่ีแสดงตําแหนงท่ีผูเชี่ยวชาญตอบในแบบสอบถามรอบที่ 2โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ผูเชี่ยวชาญ เห็นความสอดคลองหรือความแตกตางของความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแตละคนกับ
ความคิดเห็นของกลุมและยืนยันหรือเปล่ียนแปลงคําตอบเดิมของแตละทาน 
แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน  
 ตอนท่ี 1 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาผลการวิเคราะหรอบที่  2 ความสอดคลองของผล
การวิเคราะห ความแตกตางระหวางคําตอบเดิมของตัวเองคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล
ของคําตอบท่ีไดจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด แลวพิจารณาทบทวนอีกคร้ังวาตองการยืนยันคําตอบเดิม
หรือตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหมหากผูเชี่ยวชาญตองการเปลี่ยนแปลงคําตอบใหมใหเลือกตอบ
ตามขอท่ีทานเลือกโดยใสเคร่ือง หมาย  ลงในชองวางของความคิดเห็นรอบสาม  
 ตอนท่ี 2 เปนคําถามปลายเปด 1 ขอ เก่ียวกับประสิทธิภาพของหลักสูตร  
 

สัญลักษณท่ีใชแสดงในแบบสอบถามรอบ 3  มีดังนี้  
* หมายถึง ตําแหนงความคิดเห็นของทานในรอบที่ 2 

Med. มัธยฐาน คือคาสถิติที่แสดงความคิดของผูเชี่ยวชาญสวนใหญ 
IQR. พิสัยระหวางควอไทลคือ คาสถิติที่แสดงการกระจายของความคิดเห็นของ 

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อแสดงระดับความสอดคลองของความคิดของผูเชี่ยวชาญ 
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ตอนท่ี 1  ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาผลการวิเคราะหรอบที่ 2 ความสอดคลองของผลการวิเคราะห 
ความแตกตางระหวางคําตอบเดิมของตัวเองคามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอไทล
ของคําตอบที่ไดจากผูเชี่ยวชาญทั้งหมด แลวพิจารณาทบทวนอีกคร้ังวาตองการยืนยัน
คําตอบเดิมหรือตองการเปล่ียนแปลงคําตอบใหมหากผูเชี่ยวชาญตองการเปลี่ยนแปลง
คําตอบใหมใหเลือกตอบตามขอที่ทานเลือกโดยใสเคร่ือง หมาย  ลงในชองวางของ
ความคิดเห็นรอบสามโดยใหน้ําหนักคะแนนเปน 5 ระดับ ดังนี้ 

1  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดนอยที่สุด 

2  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดนอย 

3  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดปานกลาง 

4  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดมาก 

  5  หมายถึง   ความเปนไปไดของแนวโนมที่จะเกิดขึ้นไดมากท่ีสุด 
 

ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ
กระบวนการพัฒนา 
คริสตชนใหเปนผูนํา/ศาสนบริกร ดาน
การอบรมคริสต 

ศาสนธรรม การอภิบาล และการเผยแผ
ธรรม ตามหลักปรัชญาคําสอนของ
ศาสนาคริสต 

              

2. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
    2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรู  
ความเขาใจในหลกัธรรมของคริสต
ศาสนา และมีความเชี่ยวชาญดานการให
การอบรมคริสตศาสนธรรม  
    2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดาน
จิตวิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
ดําเนินชีวิตใหเปนแบบอยางที่ดี มีใจรัก 
ศรัทธา และรอนรนในการเผยแผธรรม 

    2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกใน
การทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรมตาม
บริบทของสังคมไทย 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. ทานคิดวาจํานวนหนวยกิต ควรมีการ
ปรับโดยประมาณแลว 120 แตไมเกิน 
140 หนวยกิต 

              

4. ควรเพ่ิมรายวิชาที่จําเปนสําหรับครู 
คําสอนในทศวรรษหนา 

              

5. ควรเนนภาคปฏิบัติมากกวาทฤษฎี  
เชน ทักษะการสอน การถายทอด และ 

การใชเทคโนโลยี 

              

ดานโครสรางหลักสูตร: ระยะเวลาศึกษา 
4 ป 
6. ทานคิดวาระยะเวลาการศึกษา 4 ป  
มีความเหมาะสมดี 

              

7. ทานคิดวาควรขยายเวลาอีก 1 ป เปน  
5 ป เพิ่มรายวิชาที่สามารถนําไปเทียบ
โอนโดยไดรับใบประกอบวิชาชีพครู 

              

8. การฝกปฏิบัตคิวรมีระยะเวลามากกวา
นี้ โดยมีครูพ่ีเลี้ยงคอยติดตาม 

              

9. ควรเพ่ิมการฝกปฏิบัติการสอนและ
วิธีการดําเนินชีวิตเปนครูคําสอน 

              

10. หลักสูตรควรยืดหยุนไดสําหรับ
ผูสนใจเขามาศึกษาในหลกัสูตรระยะส้ัน
ตามความเหมาะสม 

              

ดานโครสรางหลักสูตร: 
การกําหนดกลุมวิชา 
11. ทานคิดวาควรจัดหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปใหมดังนี ้
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  
ไมนอยกวา   12 หนวยกิต  
(เดิม 14 หนวยกิต) 
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  
ไมนอยกวา6 หนวยกิต (เทาเดิม) 
กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
(เดิม 10หนวยกิต) 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ดานโครสรางหลักสูตร:  การแบง
สัดสวนของหมวดวิชา 
12. ทานคิดวาควรแบงสัดสวนของ
หมวดวิชาใหมดังน้ี  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา  
30 หนวยกิต (เทาเดิม) 

              

13. หมวดวิชาเฉพาะใหลดลงเหลือ  
90 หนวยกิต จากเดิม 96 หนวยกิต 

              

14. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  
12 หนวยกิต (เดิม 10 หนวยกิต) 

              

15. หมวดวิชาฝกปฏิบัติ ควรเพ่ิมวิชา 
ฝกปฏิบัติ (เดิมม ี3 รายวิชา) โดยไมนับ
หนวยกิต 

              

16. ควรปรับโครงสรางหลกัสูตร:   

การแบงสัดสวนของหมวดวิชาให
สอดคลองกับระบบอุดมศึกษาใน 

แตละชวงเวลา 

              

17. ควรบูรณาการรายวิชา โดยการ
สงเสริมใหเกิดการวิจัยการสอนคําสอน/
วิธีการสอนคริสตศาสนธรรม ใน
ลักษณะการวิจัยในชั้นเรียน 

              

ดานโครสรางหลักสูตร: ดานเนื้อหา
สาระ 

18. ควรปรับเนื้อหาสาระรายวิชาของ
หลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับ 

สภาพปจจุบันมากย่ิงขึ้น 

              

19. ควรจัดรายวิชาที่ซ้ําซอนกันให 
รวมเปนวิชาเดียวกัน 

              

20. ควรตัดรายวิชาฝกปฏิบัติ การสอน 
ครสิตศาสนธรรมออกไป เพราะมีสอน
ในรายวิชาอ่ืนอยูแลว 

              

21. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ Seven 

stepการแบงปนพระวรสาร 7 ขั้นตอน 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

22. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ Look   

Listen   Love   

การมองดูชีวิตปจจุบัน การฟงพระวาจา
ของพระเจา และการดําเนินชีวิตศิษย
พระเยซูเจา 

              

23. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ  
The Joy of Discovery in Bible study-

JOD 

              

24. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ 
Bibliodrama Workshop 

              

25. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ  
Basic Ecclesia Communities – BEC 

              

26. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ การใช
รูปภาพวีดีทัศนเกม ฯลฯ 

              

27. ควรเพ่ิมรายวิชาฝกปฏิบัติ การสราง
สื่อเพื่อการสอนคริสตศาสนธรรมการจัด
คายคริสตศาสนธรรม คายพระคัมภีร
สําหรับเด็ก เยาวชน 

              

28. รายวิชาตอไปน้ี (ตั้งแตขอ 28-51) 
เปนหมวดรายวิชาเฉพาะที่วิทยาลัยแสง
ธรรมเปดสอนในปจจุบัน ทานคิดวา
ความเปนไปไดของแนวโนมในการเปด
สอนรายวิชาเหลาน้ียังคงมีความจําเปน
.....และจํานวนหนวยกิตมีความเหมะสม 
คศ. 100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศา
สนธรรม(3 หนวยกิต) 

              

29. คศ. 101 หลักคําสอนของ 

คริสตศาสนจักรคาทอลิก (3 หนวยกิต) 
              

30. คศ. 113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน  
(2 หนวยกิต) 

              

31. คศ. 121 การสอนศาสนธรรมเด็ก  
(3 หนวยกิต) 

              

32. คศ. 122 การสอนศาสนธรรม
เยาวชน (3 หนวยกิต) 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

33. คศ. 123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ 
(3 หนวยกิต) 

              

34. คศ. 124 การสอนศาสนธรรมใน
ครอบครัว  
(3 หนวยกิต) 

              

35. คศ. 131 วิชาครู  
(3 หนวยกิต) 

              

36. คศ. 132 สื่อและเทคโนโลยีทางการ
ศึกษา(3 หนวยกิต) 

              

37. คศ. 201 ศาสนศึกษา(3 หนวยกิต)               

38. คศ. 202 ประวัติศาสตรคริสต 
ศาสนจักร (3 หนวยกิต) 

              

39. คศ. 215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 
(2 หนวยกิต) 

              

40. คศ. 216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2 
(2 หนวยกิต) 

              

41. คศ. 492 การสังเกตการณสอน 

คริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) 
              

42. คศ. 493 ฝกการสอน 

คริสตศาสนธรรม (3 หนวยกิต) 
              

43. ศษ. 221 หลกัการสอน (3 หนวยกิต)               

44. ศษ. 222 การวัดและประเมินผล
การศึกษา (3 หนวยกิต) 

              

45. ศษ. 231 การพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน  
(2 หนวยกิต) 

              

46. ศษ. 232 การวิจัยการศึกษาและ 

การวิจัยในชั้นเรียน (3 หนวยกิต)      
              

47. คศ. 102 พระบัญญัติ 10 ประการ   
(3 หนวยกิต)      

              

48. คศ. 212 จริยศาสตร (3 หนวยกิต)               

49. คศ. 310 การประยุกตพระคัมภีร 
ไบเบิลในชีวิตประจําวัน (3 หนวยกิต) 

              

50. คศ. 490 สัมมนาความรูดานคริสต 

ศาสนธรรม 1 (1 หนวยกิต) 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

51. คศ. 491 สัมมนาความรูดานคริสตศา
สนธรรม 2 (1 หนวยกิต) 

              

52. รายวิชาตอไปน้ี (ตั้งแตขอ 52-65) 
เปนรายวิชาโท (เทววิทยา) ที่วิทยาลัย
แสงธรรมเปดสอนในปจจุบัน ทานคิดวา
ความเปนไปไดของแนวโนมในการเปด
สอนรายวิชาเหลาน้ียังคงมีความจําเปน
.....และจํานวนหนวยกิต มีความ 
เหมาะสม 
ทว. 110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู   
(2 หนวยกิต) 

              

53. ทว. 111 พระคัมภีรไบเบิลเบ้ืองตน  
(2 หนวยกิต) 

              

54. ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน   
(2 หนวยกิต) 

              

55. ทว. 114 พิธีกรรมเบื้องตน   
(2 หนวยกิต) 

              

56. ทว. 171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1  
(2 หนวยกิต) 

              

57. ทว. 213 พระวรสาร สหทรรศน 
(3 หนวยกิต) 

              

58. ทว. 214 วรรณกรรมนักบุญยอหน  
(2 หนวยกิต) 

              

59. ทว. 221 เทววิทยาเรื่องคริสต 

ศาสนจักร (2 หนวยกิต) 
              

60. ทว. 222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา  
(3 หนวยกิต) 

              

61. ทว. 225 ความรูทั่วไปเรื่องศีล
ศักดิ์สิทธิ์ (2 หนวยกิต) 

              

62. ทว. 313 กจิการอัครสาวกและบท
จดหมายในพันธสัญญาใหม   
(3 หนวยกิต) 

              

63. ทว. 321 เทววิทยาเรื่องพระตรี
เอกภาพ (3 หนวยกิต) 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
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ประกอบ 
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64. ทว. 326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท
และพิธีมิสซา  (3 หนวยกิต) 

              

65. ทว. 422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย 
(2 หนวยกิต) 

              

66. วิชาตอไปน้ี(ตั้งแตขอ 66-71) เปน
วิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิ
ตทานคิดวาความเปนไปไดของแนวโนม
ในการเปดสอนรายวิชาเหลาน้ียังคงมี
ความจําเปน.....และจํานวนหนวยกิต  
มีความเหมะสม 
ทว. 372 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2   
(2 หนวยกิต) 

              

67. ทว. 376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและ
การอภิบาล (2 หนวยกิต) 

              

68. ทว. 411 หลักศาสนสัมพันธ   
(2 หนวยกิต) 

              

69. ทว. 428 คําสอนของสภาสังคยานา
วาติกันที่ 2 และของสมาพันธสภามุข
นายกแหงเอเชีย 

(2 หนวยกิต) 

              

70. ทว. 461 คริสตศาสนจักรใน 

ประเทศไทย  (2 หนวยกิต) 
              

71. ทว. 472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา 
(2 หนวยกิต) 

              

72. รายวิชาอื่นๆ ที่เสนอแนะจาก
ผูเชี่ยวชาญรอบแรก 
แนวโนมในการเปดสอนวิชาดนตรี
ศาสนา เชน การรองเพลงในพิธีกรรม 
การฝกเลนเครื่องดนตรีตามความสนใจ 

              

73. แนวโนมในการเปดสอนกลุมวิชา
ภาษาในอนาคต ควรมีรายวิชาเลือกเสรี
มากข้ึนเพ่ือ AEC เชน ภาษาจีน พมา ลาว 
เขมร เวียดนาม ฯลฯ 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 
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74. กลุมวิชาสังคมศาสตร เสนอรายวิชา: 
มานุษยวิทยาเบื้องตน  
             จิตวิทยาทั่วไป 

             จิตวิทยาพัฒนาการ 

             จิตวิทยาการศึกษา 
             การเมืองและการปกครองไทย 

             จิตวิทยาในการทํางาน  
การปรับตัว การส่ือสาร  
             จิตวิทยาแนะแนว 

    จิตวิทยาการใหคําปรึกษา  
เพื่อเปนแนวทางชวยในการอภิบาล
เยาวชนในอนาคต 

              

75. เสนอลําดับความสําคัญกลุมวิชาดังน้ี  
            ศาสนศึกษา 
             เทววิทยา 
            พระคัมภีร 
             พิธีกรรม 

             ชีวิตจิต 

              

76. เสนอพิจารณารายวิชาของ 
ม.อูรบานีอานา ที่วิทยาลัยแสงธรรม
ไมไดเปดสอน (ตั้งแตขอ 76-109)  
ทานคิดวาความเปนไปไดของแนวโนม
ในการเปดสอนรายวิชาเหลาน้ี...... 
Introduzione allo studio การแนะนํา
การศึกษา 

              

77. Psicologia I : teorie della personalià 

psicologia evolutจิตวิทยา 1 ทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการของบุคคล 

              

78. Antropologia cultural missionaria 

มานุษยวิทยาดานวัฒนธรรมและ 

งานมิชชั่นนารี 

              

79. Storia della Filosofia I: antica e 

medievale 
ประวัติศาสตรปรัชญา 1 ความคิดสมัย
โบราณ และสมัยกลาง 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

80. Storia della Filosofia II: pensiero 

moderno e contemporaneo 

ประวัติศาสตรปรัชญา 2 ความคิด
สมัยใหม และความคิดรวมสมัย 

              

81. Seminario di studio scientifico e 

tutoriato 

สัมมนาเร่ืองการศึกษาเชิงวิชาการและ
ซอมเสริม 

              

82. Antropologia filosoficaมานุษยวิทยา
เชิงปรัชญา 

              

83. Introduzione i Padri della Chiesa 

ปตาจารยของพระศาสนจักรเบื้องตน 

              

84. Apprendimento: criteri psicologici e 

didattici 

การเรียนรู:หลักจิตวิทยาและหลักการ
เรียนการสอน 

              

8. Antropologia teologica: l’avventura 

umana nel suo incontro con il Signore 

มานุษยวิทยาเชิงเทววิทยา: การดําเนิน
ชีวิตของมนุษยในการพบปะกับพระเจา 

              

86. Sacramentaria I : introduzione e 

Sacramenti dell’iniziazione cristiana 

ศีลศักดิ์สิทธิ:์ บทนําและศีลศกัดิ์สิทธิ์
ของการเริ่มตนชีวิตคริสตชน 

              

87. Teologia morale fondamentale 

เทววิทยาดานศีลธรรมขั้นพื้นฐาน 

              

88. Pedagogia Generale 

ครุศาสตรทั่วไป 

              

89. Diritto Canonico: orientamenti 

generali e aspetti missionari 

กฎหมายพระศาสนจักร วาดวยบทนํา
ทั่วไป และแงมุมดานงานแพรธรรม 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
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90. Dimensione missionaria della 

spiritualità 

ชีวิตจิต ดานการทํางานแพรธรรม 

              

91. Teoria e prassi dellacomunicazione 

ทฤษฎีและการปฏิบัติดานการส่ือสาร 

              

92. Sociologia della religion สังคม
ศึกษาดานศาสนา 

              

93. Dinamica della comunicazione nei 

gruppi 

พลวัตรของการส่ือสารในกลุม 

              

94. Questioni di morale special 

ปญหาเฉพาะดานศีลธรรม 

              

95. Rapporto Scienza, Religione e 

Società nell’era della globalizazione 

ความสัมพันธเชิงวิชาการดานศาสนา
และสงัคมในยุคโลกาภิวัตน 

              

96. Teologia dell’inculturazione 

เทววิทยาดานการเขาสูวัฒนธรรม 

              

97. Teologia biblica della missione 

เทววิทยาพระคัมภีรเกี่ยวกับงาน 

แพรธรรม 

              

98. Teologia e pedagogia della 

preghiera 

เทววิทยาและการเรียนการสอนของ 

การภาวนา 

              

99. Formazione dei catechisti การอบรม
ครูคําสอน 

              

100. Primo annuncio e catecumenato 

การประกาศคร้ังแรก และการเตรียมตัว
เปนคริสตชน 

              

101. Catechesi missionaria: identità e 

compiti 

คําสอนดานการแพรธรรม: เอกลักษณ
และพันธกิจ 
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102. Linguaggio della comunicazione e 

catechesi 

ภาษาในการส่ือสารและการสอนคําสอน 

              

103. Catechesi e inculturazione 

การสอนคําสอนและการเขาสู
วัฒนธรรม 

              

104. Catechesi e liturgia 

การสอนคําสอนและพิธีกรรม 

              

105. Catechesi dei preadolescenti 

การสอนคําสอนสําหรับกอนเปนวัยรุน 

              

106. Evangelizzazione e catechesi in 

contesto 

การเผยแผพระวรสารและการสอน 

คําสอน 

              

107. Liturgia e inculturazione 

พิธีกรรม และการเขาสูวัฒธรรม 

              

108. Didattica dell’insegnamento della 

religione cattolica 

การเรียนการสอนของคําสอนศาสนา
คาทอลิก 

              

109. Catecumenato per giovani e adulti: 

Programmazione di itinerari di fede e 

conversione 
การสอนคําสอนสําหรับเยาวชนและ
ผูใหญ: การเขียนโปรแกรมเสนทางของ
ความเชื่อและการกลับใจ 

              

แนวโนมบัณฑิตในอนาคตควรมีทักษะที่
พึงประสงคดังนี้  
110. บัณฑิตที่ทําหนาที่เปนครูคําสอน
ควรมีความรู ความเขาใจอยางถองแท 
ในความรูที่สอน ชัดเจนและเชี่ยวชาญ
ในศาสตรของการศึกษาที่ตนสําเร็จ 

              



 222 

 

ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

111. บัณฑิตมีทักษะในการถายทอด
ความรูการสอนคริสตศาสนธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการสอน เปน
พยาน ดําเนินชีวิตเปนแบบอยาง ปฏิบัติ
คุณธรรมของคริสตชนอยางเขมแข็ง 

              

112. มีคุณธรรม-จริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพ มีความภาคภูมิใจ
ในการเปนครูคําสอน และตระหนกัใน
วิชาชีพ 

              

113. มีความเปนผูนํา               

114. มีความสามารถใชสื่อ เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีบุคลิกภาพท่ีดี มีมนุษย
สัมพันธดี รูจักนําความรูมาประยุกตใช
กับชีวิตประจําวัน และพัฒนาตนเอง
อยางไมหยุดย้ัง เสียสละ ทุมเท เอาใจใส
ตอการสอน รักการสอน 

              

115. มีทักษะในการส่ือสารกับผูอ่ืนไดดี 
มีความเชื่อ ศรัทธา มั่นคง ภาวนา
สม่ําเสมอ 

              

116. มีน้ําใจดี เคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  เห็นคุณคาตนเอง-ผูอ่ืน  
มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห แกไข
ปญหา ขอขัดแยงในสถานการณสวนบุ
คลและกลุม 

              

117. ควรกําหนดลกัษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงคใหครบ 5 ดาน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF ที่กระทรวง
กําหนดไดแก  
         1) คุณธรรม จริยธรรม  
         2) ทักษะทางปญญา  
         3) ความรู  

           4) ทักษะความสัมพันธระหวาง 

 บคุคลและความรับผิดชอบ 

          5) ทกัษะการวิเคราะหเชงิตัวเลข 
การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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ตัวชี้วัด Med. IQR. 
ความสอด 

คลอง 

ความคิดเห็น
รอบสอง 

ความคิดเห็น
รอบสาม 

เหตุผล
ประกอบ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

118. มีวุฒิภาวะดี มีจิตอาสาเพ่ือสังคม  
มีความเปนอยูอยางพอเพียงเปนนัก
ปฏิบัติมากกวานักทฤษฎี 

              

119. มีจิตสํานึกที่ดใีนฐานะเปน 

คริสตชนไทย ที่จะรักประเทศชาติ  
ทํานุ บํารุง สืบทอดศาสนา และ
วัฒนธรรมไทย มีความซื่อสัตย 

              

ขอเสนอแนะอื่น ๆ จากผูเชี่ยวชาญ 
รอบแรก 
120. ควรจัดหลักสูตรใหเทียบเคียงกับ
หลักสูตรตางประเทศ 

              

121. หลักสูตรควรมีความยืดหยุนไดเปด
กวางสําหรับคนที่สนใจทั่วไป มิใช
เฉพาะครูคําสอนเพียงอยางเดียว หรือ 

อาจเปดเปนหลักสูตรอบรมระยะส้ัน 

              

122. ควรเชื่อมโยงเครือขายทาง
การศึกษา เชน มหาวิทยาลัยของรัฐ และ
มหาวิทยาลัยในตางประเทศ ควรมี
หลักสูตรนานาชาติ 

              

123. จัดโครงสรางการบริหารหลักสูตร
ใหชัดเจน 

              

124. ควรการเตรียมบุคลากรท่ีเปน
ฆราวาสมาปฏิบัติหนาที่ในสาขาวิชานี้
เพิ่มขึ้น 

              

125. ควรจัดอบรมใหแกนักศกึษากอน
จบการศึกษาในปที่ 4 เปนการอบรม
เขมขน เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ออกไปปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมในทศวรรษหนา 
 
126. ประสิทธิภาพของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในทศวรรษหนา  
 ควรจะเปนอยางไร 

……………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……….……………………………………………………………………………………………………………

……………….…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ 
   1. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิรอบทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

   2. รายชื่อผูทรงคุณวุฒิกลุมตัวอยาง 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิรอบทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
…....................... 

 

ผูเช่ียวชาญ ตําแหนง 
บาทหลวง ธวัช สิงหสา ผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง ธรรมรัตน เรือนงาม ผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง บุญเลิศสรางกุศลในพสุธา ผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 

คุณจิตรา กิจเจริญ รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม  
อาจารย ศรัญู พงศประเสริฐสิน รองผูอํานวยการสํานักงานคณะฯ วิทยาลัยแสงธรรม  
บาทหลวง จีรภัทร รักสีขาว อธิการบานอบรมคณะเบธาราม 

ภคินี สุธี เจริญพานิช  อธิการบานอบรมคณะผูรับใชฯ  
ภคินี อรัญญา กิจบุญชู  อธิการบานนวกสถานพระหฤทัยฯ 

บาทหลวง วินัย เปลี่ยนบํารุง อธิการบานคณะรอยแผลศักด์ิสิทธิ์  
บาทหลวง ธีรพล กอบวิทยากุล ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
บาทหลวง สมภพ เรืองวุฒิชนะพืช รองผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
บาทหลวง ธนายุทธ ผลาผล รองผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ 
บาทหลวง ยอดชาย เล็กประเสริฐ ผูอํานวยการโรงเรียนยอแซฟอยุธยา 
บาทหลวง สมเกียรติ จูรอด ผูจัดการโรงเรียนดรุณากาญจนบุรี  
บาทหลวง ประยุทธ ศรีเจริญ  เลขานุการมุกขนายกอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  
บาทหลวง ปราโมทย นิลเพ็ชร หัวหนาศูนยคริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลราชบุรี  
ภคินี พรทิพย ตระกูลเกษมสิริ รองผูอํานวยการศูนยนักบวชหญิง 

อาจารย ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

อาจารย พีรพัฒน ถวิลรัตน อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

อาจารย พิเชษฐ รุงลาวัลย อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

อาจารย สุดหทัย นิยมธรรม อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

ภคินี ดร.ชวาลา เวชยันต  อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิกลุมตัวอยาง 
…....................... 

 

ผูเช่ียวชาญ ตําแหนง 
บาทหลวง ผศ.วัชศิลป กฤษเจริญ หัวหนาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง เจริญ วองประชานุกูล คณบดีคณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง ชีวิน สุวดินทรกูร ผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง ดร.วิทยา คูวิรัตน อดีตอธิการบดีวิทยาลัยแสงธรรม/ผูกอต้ังสาขาวิชา 

คริสตศาสนศึกษา/เจาอาวาสโบสถซางตาครุส กรุงเทพฯ  
บาทหลวง วุฒิชัย อองนาวา  อดีตรองอธิการบดีฝายวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม 

มุกขนายก วีระ อาภรณรัตน ประมุขมิสซังเชียงใหม/ผูกอต้ังสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
มุกขนายก ปญญา กฤษเจริญ ประมุขมิสซังราชบุรี 

มุกขนายก สิริพงษ จรัสศรี  ประมุขมิสซังจันทบุรี 

มุกขนายกดร.ลือชัย ธาตุวิสัย ประมุขมิสซังอุดรธานี 

บาทหลวง สมชัย พิทยาพงศพร อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง ประเสริฐ โลหะวิริยศิริ อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง วสันต พิรุฬหวงศ อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง เอกรัตน หอมประทุม  อาจารยวิทยาลัยแสงธรรม 

บาทหลวง เดชา อาภรณรัตน นักวิชาการ/ผูอํานวยการฝายการศึกษาสังฆมณฑลกรุงเทพ 

ศาตราจารย กีรติ บุญเจือ นักวิชาการ 

รศ.ดร.วรยุทธ ศรีวรกุล นักวิชาการ 

รศ.ดร.สุมาลี จันทรชลอ นักวิชาการ 

อาจารย กมลา สุริยพงศประไพ  นักวิชาการ 

อาจารย ทัศนีย มธุรสสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ/อดีตรองหัวหนาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม 

เซอรไอรีน ชํานาญธรรม 

 

ผูทรงคุณวุฒิ/ผูรวมกอต้ังสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา/ 
อธิการิณีเจาคณะเซนตปอลเดอชารตร 

ภคินี กฤษดา สาตรพันธ ทรงคุณวุฒิ/ผูชวยเลขานุการสภามุกขนายกแหงประเทศไทย 

ภคินี สุวรรณี พันธวิไล  ทรงคุณวุฒิ/ผูอํานวยการศูนยอบรมคริสตศาสนธรรม 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอเชิญเปนผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ - สกุล  นางสาวลลิตา กิจประมวล 

ท่ีอยู   53 หมู 2 ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ท่ีทํางาน   วิทยาลัยแสงธรรม ตําบลทาขาม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
ประวัติการศึกษา  
 พ.ศ. 2540  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีศึกษาศาสตรบัณฑิต   
    วิชาเอกสังคมศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พ.ศ. 2553  ศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

    สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน 

    มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2534  ผูชวยแผนกอนุบาล โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2535-2536 ผูชวยแผนกอนุบาล โรงเรียนเซนตเทเรซา หนองจอก กรุงเทพฯ 
 พ.ศ. 2537-2538 ผูชวยแผนกอนุบาล โรงเรียนแมพระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ   
 พ.ศ. 2539-2540 เลขานุการโบสถราชินีแหงสันติสุข กรุงเทพฯ 

 พ.ศ. 2541-2542  เจาหนาที่โบสถนักบุญเปโตร จังหวัดนครปฐม 
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