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บทคัดยอ 
 
 

งานวิจัยเร่ือง รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความรูและเจตคติดานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปน
นักศึกษาและคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การ
วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ดานรูปแบบการวัดผล การทดสอบและการประเมินผลของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

รูปแบบ ใช ไมใช 

การวัดผล การทําแบบทดสอบ  
การทํารายงาน  
การวัดความรู 

การสอบปากเปลา  
การวัดเจตคติ 
การวัดการปฏิบัติ  

การทดสอบ แบบทดสอบแบบอัตนัย 
แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบทดสอบแบบถูก-ผิด  

- 

การประเมินผล การประเมินผลระหวางเรียน 
การประเมินผลรวมสรุป 

การประเมินผลกอนเรียน  
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2. หลักการและองคประกอบของการวัดผล การทดสอบและการประเมินผลของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

ตรงหลักการ 
หลักการและองคประกอบ 

ใช ไมใช 

การวัดผล 

หลักการท่ี 1 ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผล
จะเปนส่ิงตรวจสอบผลจากการสอนของอาจารยวานักศึกษาเกดิ
พฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพยีงใด 

  

หลักการท่ี 2 เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดแีละเหมาะสม ในการวัดผลตองพยายาม
เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวัดหลาย ๆ อยางเพื่อ
ชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณ 

  

หลักการท่ี 3 ระวังความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการวัดเม่ือจะใช
เคร่ืองมือชนิดใด ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือ
วิธีการวัดของผูสอน 

  

หลักการท่ี 4 ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนที่เกิดจาการสอน ผูสอน
ตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  

  

หลักการท่ี 5 ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ เพื่อคน
และพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละ
คนวา เดน-ดอยในเร่ืองใด และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละ
คนใหดีข้ึน 

  

การทดสอบ 

องคประกอบท่ี 1 ใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือในการวัด    

องคประกอบท่ี 2 ผูตอบแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอแบบทดสอบ ซ่ึง
หากผูตอบไมตอบแสดงวาไมมีการทดสอบ 
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ตรงหลักการ 
หลักการและองคประกอบ 

ใช ไมใช 

การประเมินผล   

หลักการท่ี 1 ยึดความแตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคนเรียนรู 
ไดไมเทากัน) จึงใชวิธีการประเมินผลตางกัน 

หลักการท่ี 2 ยึดการเรียนเพือ่รอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจน
บรรลุเปาหมายไดแตอาจใชเวลาตางกัน) จงึใชวิธีการประเมินผลเหมือนกัน 

 
 

 

 

หลักการท่ี 3 ประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย 
เปรียบเทียบกบัเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

  

หลักการท่ี 4 ประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย 
เปรียบเทียบกบัเกณฑหรือมาตรฐาน 

  

 
คําสําคัญ   : 1) ความรูและเจตคติ   

2) รูปแบบการวัด    
3) การทดสอบ  
4) การประเมินผล  
5) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา   
6) วิทยาลัยแสงธรรม 
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ABSTRACT 
 

The research titled “Measurement and Evaluation Model for the Courses of Bachelor of 
Arts in Philosophy and Religion Program of Saengtham College” had the objective was to study 
the knowledge and attitudes on the measurement, test and evaluation of concerning persons for 
the Courses of Bachelor of Arts in Philosophy and Religion Program. The informants were 80 
students and lecturers of Saengtham College. The information collection tool was the 
questionnaire. The frequency and percentage ware used for information analysis and qualitative 
information analyzed by content analysis.   
  

The research results are found that 
1. Measurement, Test and Evaluation Model of Saengtham College  
 

Model Used Unused 

Measurement Comprehensive Test 
Reporting 
Knowledge Measurement 

Oral Test 
Attitude Measurement 
Practice Measurement  

Test Subjective Test 
Objective Test 
True-False Question  

- 

Evaluation Formative Test 
Summative Test 

Basic Evaluation 
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2.  Principles and elements of measurement, test and evaluation of Saengtham College 
 

Principles and Elements Yes No 

Measurement 

Principle 1 To measure straightly to the objectives of learning and teaching, 
namely the measurement is the proof of lecturer’s teaching, how 
much / about the students have behaviors according to the 
objectives of learning and teaching? 

  

Principle 2 To select the good and suitable measurement tools with quality 
and diversity for accurate measurement.  

  

Principle 3 To beware the deviation and error of measurement by 
cautioning of malfunction’s tool and measurement method’s 
lecturer used. 

  

Principle 4 To correctly evaluate such as the marking for students, lecturers 
have to interpreter truly, reasonably and fairly.  

  

Principle 5 To worthily use the measurement results. The important 
objectives of measurement are to search and develop the 
capability of students, try to examine the strength/weakness of 
each student and look for the improvement guidelines.  

  

Test 

Element 1 To apply the tests as measurement tools    

Element 2    Answerers expressed the behaviors responding to the test, 
                            if answerers neglected, it shown that there is no test.  
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Principles and Elements Yes No 

Evaluation   

Principle 1 To hold the difference of persons (each students could take  
                            unequally) hence different evaluation methods used 

  

Principle 2 To hold the concept “learn to know” (each student could learn  
                            to achieve with different period) hence same evaluation  
                            methods used 

  

Principle 3 To evaluate for ability measurement of each student by  
                            comparing within same group. 

  

Principle 4 To evaluate for ability measurement of each student by  
                            comparing with the criterions or standards. 

  

 
KEYWORDS : 1) Knowledge and Attitude   

2) Measurement Model    
3) Test 
4) Evaluation    
5) Philosophy and Religion Program  
6) Saengtham College 
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4.14 จํานวนและรอยละความตรงตามหลักการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตร 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545) ซ่ึงเปนกฎหมาย
แมบทเกี่ยวกับการศึกษาของชาติไดบัญญัติสาระตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไมวาจะเปน
ปรัชญาการศึกษาและความมุงหมายในการจัดการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและปฏิรูป
ระบบโครงสรางการบริหารการศึกษาใหมไดบัญญัติสาระในหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย  จิตใจ 
สติปญญา  ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข ในหมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 23 การศึกษา
ตองเนนความสําคัญท้ังความรู  คุณธรรม  กระบวนการเรียนรู  จากสาระและหลักการสําคัญ
ดังกลาวจําเปนตองแสวงหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนสูเปาหมายท่ีพึงปรารถนา 

กระบวนการทางการศึกษาซ่ึงประกอบดวยหลักสูตรการเรียนการสอน และการประเมินผล
นั้น  เปนกระบวนการที่ประสานตอเนื่องแยกจากกันไมได  แตในทางปฏิบัติมักปรากฏวา 
องคประกอบของการศึกษาเหลานั้นยังดูแยกหนาท่ีกันจนเสมือนวามีอัตลักษณของแตละ
องคประกอบนําไปสูการสรางความสําคัญของการจัดการศึกษาในแตละยุคแตละสมัยท่ีแตกตางกัน 
ยิ่งเปาหมายการศึกษาท่ีขาดวิสัยทัศนไมชัดเจน  กระบวนการศึกษาก็ยิ่งดําเนินไปอยางไรทิศทาง  
ไมสรางสรรค  ดังท่ีปรากฏกันอยูท่ัวไป  การศึกษาโลกยังทําหนาท่ีเลือกสรรจัดคนเขาสูอาชีพ



 - 3 - 

มากกวาพัฒนาคน  จนทําใหมีการวิพากษวิจารณวา  การศึกษาเองเปนตัวการสรางปญหาเพราะ
การศึกษาขาดคุณภาพแตยังใหความหวังวาการศึกษานั่นเองจะชวยแกปญหาและชวยพัฒนา
กําลังคนของประเทศชาติหากมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผล 
การเรียนท่ีดีมีคุณภาพ  การวัดและประเมินผลการเรียนเปนองคประกอบหนึ่งเพื่อตรวจสอบผล 
การเรียนรูและพัฒนาการตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรเพ่ือนําผลที่ได 
ไปปรับปรุงการเรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานท่ีกําหนดไว  และใชเปนขอมูลสําหรับ
ตัดสินผลการเรียน  สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยาง
เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพใหผลการประเมินถูกตองตามสภาพความรูความสามารถ 
ท่ีแทจริงของผูเรียน  ในขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา
จะตองมีการจัดการเปนระบบและกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพสามารถรับรอง 
การประเมินภายนอกตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาได  

การวัดผล เปนกระบวนการบงช้ีผลผลิตหรือคุณลักษณะท่ีวัดไดจากเครื่องมือวัดผล
ประเภทใดประเภทหนึ่งอยางมีระบบ (เยาวดี  วิบูลยศรี, 2549: 5) ในขณะที่การประเมินผล  
เปนกระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินหาทางเลือกท่ีเปนไปได
หลายๆ ทาง(Daniel L. Stufflebeam, 1971 อางถึงใน เยาวดี วิบูลยศรี, 254: 9) หรือการหา 
ความสอดคลองระหวางการกระทําและวัตถุประสงคตั้งไว (Ralph W. Tyler, 1930 อางถึงใน เยาวดี  
วิบูลยศรี, 254: 9) จึงทําใหทราบวา  การวัดและประเมินผลเปนกระบวนการท่ีตอเนื่องสัมพันธกัน 
และเปนส่ิงจําเปนเพื่อประเมินวาการดําเนินการตางๆ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน  
บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม  เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา หรือปรับปรุงแกไข เพื่อการดําเนิน 
การเรียนการสอนจะไดสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  จึงกลาวไดวา  จุดประสงคของการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน ก็เพื่อความกาวหนาของการศึกษา โดยการนําเอาการวัด 
และประเมินผลมาใชในการวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ติดตามและตัดสินผลการศึกษาไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  (ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, บาทหลวง ดร. และคณะ, 2550: 1) 

วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย  การจัดหลักสูตรยอมดําเนิน
ตามรูปแบบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
และแนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสงธรรม 
เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีลักษณะเฉพาะ คือ การอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสต- 
ศาสนจักร  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรมจึงนําแนวทางจากคําสอน 
คริสตศาสนจักรคาทอลิก เกี่ยวกับการอบรมผู เตรียมตัวเปนบาทหลวง โดยเฉพาะคําสอน 
จากสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี  2 และแนวปฏิบัติจากประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร   
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(วุฒิชัย  อองนาวาและคณะ, 2551: 19 – 20) โดยเฉพาะจากเอกสาร “Optatam Totius” (1965: 15) 
ของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  ไดใหแนวทางวิธีการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอบรมผูเตรียม
เปนบาทหลวงไววา “วิธีการทั้งหมดจะตองมุงกระตุนใหผูเตรียมเปนบาทหลวงรักความจริง  
ชอบแสวงหา  พิจารณา  พิสูจนอยางเขมงวด  พรอมกับรับตามสัตยจริงวา ความรูของมนุษย 
มีขอบเขตขอใหเอาใจใสท่ีจะสอนใหเห็นวาปรัชญามีความเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับปญหา 
แทจริงตางๆ ในชีวิตตลอดจนปญหาซ่ึงเปนท่ีสนใจของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง  ผูสอนตองชวยผู
เตรียมตัวเปนบาทหลวงใหเห็นความเกี่ยวโยงซ่ึงมีอยูระหวางเน้ือหาปรัชญากับบรรดาธรรมลํ้าลึก 
แหงความรอดพน  ซ่ึงเราศึกษาในเทววิทยาโดยใชความเช่ือซ่ึงเปนความสวางท่ีประเสริฐกวา”    
ซ่ึงประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร (Canon Law, 1983: มาตรา 254) ไดขยายความและใหหลัก
ปฏิบัติวา “ตองสอนผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใหสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการคนควา 
ท่ีเหมาะสมดวยตนเองตามหลักวิชาการ  ดังนั้นใหมีการฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนํา 
ของอาจารย เพื่อใหพวกเขาไดเรียนรูท่ีจะศึกษาดวยความพยายามของตนเอง” 

จากแนวทางและแนวปฏิบัติดังกลาว สงผลใหในระหวางปการศึกษา 2548 – 2549
คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรไดวิเคราะหแนวคิดและสรุปในเร่ืองอัตลักษณดานวิธีการสอนวิชา
ปรัชญาตามมติในรายงานการประชุมคณะฯ ไดดังน้ี (คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 2549) 

1)  สอนใหนักศึกษาไดเขาใจหลักปรัชญาของนักปรัชญาแตละทาน (ตามธรรมชาติ
ของรายวิชา) 

2)  สอนใหนักศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาเหลานั้นมาวิเคราะห  วจิารณได 
3)  สอนใหนักศึกษาสามารถนําเอาไปประยุกตใช 
4)  มีการประเมินผล ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของการทําการบาน การสอบปากเปลา 

การศึกษาคนควาตามหัวขอ (Take Home) และการทํารายงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษา
คนควาและเปนการวัดความเขาใจของนักศึกษาวาเขาใจมากนอยเพียงใด 

สวนวิธีการในรายละเอียดใหอาจารยผูสอนแตละทานนําแนวทางท้ัง 4 ขอนี้ไปประยุกตใช
ดังนั้นจึงเห็นวา  การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จึงเปนการจัดการศึกษาท่ีมีอัตลักษณของตน   
จึงจําเปนตองทําการศึกษารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อกําหนดและเปน 
แนวทางการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ เพ่ือการจัดการเรียนการสอนจะได
ดําเนินสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 
1.   เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการวัดผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
2. เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการทดสอบของผู มีสวนเกี่ยวของกับรายวิชา 

ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
3.   เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการประเมินผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
4. เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการวัด  การทดสอบและประเมินผลการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร-
บัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 
ขอบเขตของการวิจัย  

1.   ประชากรผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2552  

2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจยั 
2.1 วิธีการวัดผล 
2.2 วิธีการทดสอบ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

3.    ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
        3.1)  ตัวแปรอิสระ คือ  อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีมีสวน เกี่ยวของกับ

รายวิชาฯ  
 3.2)  ตัวแปรตาม คือ รูปแบบ แนวทาง ความรูและเจตคติท่ีมีตอการวัดและประเมินผล
การเรียน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย   

การวิจยันี้ เปนการวิจยัแบบพรรณนาระเบียบวิธีวิจยัเชิงสํารวจ โดยมีข้ันตอนการศึกษาดังนี ้
1.   ศึกษาคนควาเอกสาร บทความ งานวิจัยและเนื้อหาหลักสูตรศิลปศาสตร-

บัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ในหัวขอเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 
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2. นําขอมูลท่ีศึกษามาสรางเปนประเด็นสอบถามเกี่ยวกับความรู  ความเขาใจ  
เจตคติและแนวทางในการวัดและประเมินผลรายวิชาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา 

3. เก็บขอมูลจากผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ประจําปการศึกษา 2552 

4. นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห  สังเคราะห  สรุปและอภิปรายผล 
   
ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัยนี ้

1. ทําใหไดรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็น
ของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

2. ทําใหทราบวาผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา  มีความรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 

3. ทําใหทราบเจตคติของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  ท่ีมีตอการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

4. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาดานรูปแบบการวัดและประเมินผลรายวิชา 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 
นิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

1. ผูเช่ียวชาญ หมายถึง บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร  อาจารยผูสอน  ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา 
หัวหนางานบัณฑิต  และกรรมการสภาวิทยาลัยของภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

2. นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม  ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
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งานวิจัยเร่ืองรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม  ศึกษาเอกสารและงานวิจัย 

ท่ีเกี่ยวของแบงออกตามลําดับ ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 รูปแบบการวัดและประเมินผล 

1) ความหมาย 
2) จุดมุงหมาย 
3) หลักการวดัผลการศึกษา 
4) ประเภทของการประเมินผลการศึกษา 

ตอนท่ี 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วทิยาลัยแสงธรรม 
1) แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
2) สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัย 

แสงธรรม  หลักสูตรปรับปรง พ.ศ. 2547 
 
ตอนท่ี 1 รูปแบบการวัดและประเมินผล 

การวัดและประเมินผลเปนสวนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีตองดําเนินการ
ควบคูไปกับการเรียนการสอน จึงมีความสําคัญตอการเรียนการสอน ซ่ึงจะตองมีการปรับเปล่ียน
เชนเดียวกัน ท้ังนี้เพราะการวัดและประเมินผลเปนกระบวนการหนึ่งท่ีชวยใหผูสอนไดขอมูล
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สารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอน ซ่ึงเปนการสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพของครูและผูเรียน
ตลอดจนเปนขอมูลท่ีจะนําไปปรับเปล่ียนการจัดการเรียนรูของครูและสงเสริมใหผูเรียนเกิดพัฒนา
และเรียนรูเรียนเต็มศักยภาพ  
 

1. ความหมาย 
ภูมิชนะ  เกิดพงษ (2551) อธิบายความหมายของการวัดผลกับการประเมินผล ดังนี้ 
การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการเพื่อใหไดมาซ่ึงตัวเลข หรือสัญลักษณ  

ท่ีมีความหมายแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของส่ิงท่ีวัด โดยใชเคร่ืองมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
หารายละเอียดส่ิงท่ีวัดวามีจํานวนหรือปริมาณเทาใด เชน การวัดสวนสูงของเด็กเปนการแปลง
คุณลักษณะดานความสูงออกมาเปนตัวเลขวาสูงกี่เซนติเมตรหรือนักเรียนสอบวิชาคณิตศาสตร 
ได 20 คะแนน ก็เปนการแปลงคุณภาพดานความสามารถในวิชาคณิตศาสตรออกมาเปนตัวเลขโดย
ใชแบบทดสอบ  เปนตน  

การประเมินผล (Evaluation) หมายถึงกระบวนการท่ีกระทําตอจากการวัดผล แลววินิจฉัย
ตัดสิน ลงสรุปคุณคาท่ีไดจากการวัดผลอยางมีกฎเกณฑ และมีคุณธรรม เพ่ือพิจารณาตัดสินใจวา 
ส่ิงนั้นดีหรือเลว เกงหรือออน ไดหรือตก เปนตน  

นภา หลิมรัตน (ไมระบุป) กลาววา การวัดผล (Measurement / Assessment) และการ
ประเมินผล (Evaluation)   เปนองคประกอบหนึ่ง ของไตรยางคการศึกษา (Educational Trilogy)  
ซ่ึงประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ วัตถุประสงคการศึกษา (Educational Objectives) การจัด
ประสบการณการเรียนรู (Learning Experiences) และ การวัดผลการประเมินผล (Evaluation) 

กลาวคือ  ในการจัดการเรียนการสอนโดยท่ัวไป ผูสอนจะตองต้ังวัตถุประสงคการศึกษาวา 
ส่ิงท่ีตองการสอนคืออะไร  เร่ืองราวดังกลาว เปนองคความรู (Knowledge / Cognitive Domain) 
หรือเปนทักษะ (Skill / Psychomotor Domain) หรือเปนทัศนคติ/ เจตคติ (Attitude / Affective 
Domain) เพราะวัตถุประสงคท่ีจะสอนมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกําหนดเลือกวิธีการสอน หรือ 
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียน ตัวอยางเชน  หากส่ิงท่ีตองการสอนเปนเนื้อหาวิชา หรือ 
เปนองคความรู  ผูสอนอาจเลือกวิธีการสอนแบบบรรยาย  แตถาตองการสอนทักษะ  ผูสอนอาจ
เลือกสอน โดยเร่ิมตนดวย การบรรยายเพื่อปูพื้นฐานหลักการ ขอจํากัด ขอควรระวัง ของทักษะ
ดังกลาว  จากนั้นคงตองมีการฝกปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสลองทํา  ฝกทํา ใหเกิดทักษะ 
ดังท่ีตองการ และหากตองการสอนเจตคติหรือทัศนคติ ผูสอนอาจตองพิจารณารูปแบบการสอนเปน
การอภิปรายกลุมยอย  การถกเถียงปญหา การเลนบทบาทสมมติ เปนตน ไมวาวัตถุประสงค
การศึกษาจะเปนเร่ืองใดก็ตาม  และผูสอนคาดวาไดจัดประสบการณการเรียนรูแกผูเรียนไดอยาง
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เหมาะสมตามชนิดของวัตถุประสงคแลว ก็ควรจะตองมีการวัดผลและประเมินผล เพื่อตรวจสอบวา
ผูเรียนไดเรียนรูจริงตามวัตถุประสงคหรือไม 

เยาวเรศ  จันทะแสน (ไมระบุป) อธิบายความหมายของการวัดและการประเมินผลดังนี้ 
(1) การวัดผล (Measurement) หมายถึง กระบวนการหาปริมาณ หรือจํานวนของส่ิงตาง ๆ 

โดยใชเคร่ืองมืออยางใดอยางหนึ่ง ผลจากการวัดจะออกมาเปนตัวเลข หรือสัญลักษณ 
(2) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การตัดสิน หรือวินิจฉัยส่ิงตาง ๆ ท่ีไดจาก 

การวัดผล 
การวัดผลและการประเมินผลจึงมีความสัมพันธกัน กลาวคือ การวัดผลจะทําใหไดตัวเลข 

ปริมาณ  หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของบุคคล จากน้ันจะนําเอาผลการวัดนี้ 
ไปพิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไวเพื่อตัดสิน หรือลงสรุปเกี่ยวกับส่ิงนั้น ซ่ึงเรียกวา 
การประเมินผลนั่นเอง 

จึงสรุปไดวา การวัดผลการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการกําหนดหรือหาจํานวน 
ปริมาณ อันดับ หรือรายละเอียดของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล ดําเนินการ
อยางมีข้ันมีตอนเปนระเบียบแบบแผนจะทําใหไดตัวเลขหรือขอมูลท่ีจะนําไปบรรยาย บอกจํานวน
หรือระดับของส่ิงท่ีถูกวัด  ในขณะที่การประเมินผลทางการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการ
ตัดสินใจลงสรุปคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของนักเรียนวามีคุณภาพดีระดับใดโดยอาศัยเกณฑ 
อยางใดอยางหนึ่งในการเปรียบเทียบ โดยมีองคประกอบ 3 ประการคือ 

(1) ผลการวัด( Measurement) ทําใหทราบสภาพความจริงของส่ิงท่ีจะประเมินวามีปริมาณ
เทาไร มีคุณสมบัติอยางไร เพื่อนําขอมูลไปพิจารณา 

(2) เกณฑการพิจารณา ( Criteria) ในการที่จะตัดสินใจหรือลงสรุปส่ิงใดจะตองมีมาตรฐาน
สําหรับส่ิงท่ีจะเปรียบเทียบกับส่ิงท่ีไดจากการวัด 

(3) การตัดสินใจ ( Decision ) เปนการช้ีขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหวางผลการวัด
กับเกณฑท่ีกําหนดวาสอดคลองกันหรือไม  การตัดสินใจท่ีดีตองอาศัยการพิจารณาอยาง 
ถ่ีถวน กระทําอยางยุติธรรม     

 
2. จุดมุงหมาย 

เยาวเรศ จันทะแสน (ไมระบุป) อธิบายจุดมุงหมายของการวัดผลการศึกษา ดังนี ้
(1) วัดผลเพื่อและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึง การวัดผลเพ่ือดูวานักเรียน

บกพรองหรือไมเขาใจในเร่ืองใดอยางไร แลวครูพยายามอบรมส่ังสอนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู
และมีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของนักเรียน 
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(2) วัดผลเพื่อวินิจฉัย หมายถึง การวัดผลเพื่อคนหาจุดบกพรองของนักเรียนท่ีมีปญหาวา  
ยังไมเกิดการเรียนรูตรงจุดใด เพื่อหาทางชวยเหลือ 

(3) วัดผลเพ่ือจัดอันดับหรือจัดตําแหนง หมายถึง การวัดผลเพ่ือจัดอันดับความสามารถของ
นักเรียนในกลุมเดียวกันวาใครเกงกวา ใครควรไดอันท่ี 1 2 3 

(4) วัดผลเพื่อเปรียบเทียบหรือเพื่อทราบพัฒนาการของนักเรียน หมายถึง การวัดผล 
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนเอง เชน การทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนแลวนําผล
มาเปรียบเทียบกัน 

(5) วัดผลเพื่อพยากรณ หมายถึง การวัดเพื่อนําผลท่ีไดไปคาดคะเนหรือทํานายเหตุการณ 
ในอนาคต  

(6) วัดผลเพื่อประเมินผล หมายถึง การวัดเพื่อนําผลที่ไดมาตัดสิน หรือสรุปคุณภาพของ
การจัดการศึกษาวามีประสิทธิภาพสูงหรือตํ่า ควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

ในขณะท่ีภูมิชนะ เกิดพงษ (2551) อธิบายวาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา เกี่ยวของ
กับกระบวนการเรียนการสอนตลอดเวลา ซ่ึงจุดมุงหมายของการวัดผลและประเมินผลนั้น  
ไมใชเฉพาะการนําผลการวัดไปตัดสินได-ตก หรือใครควรจะไดเกรดอะไรเทานั้น แตควรนําผล 
การวัดและประเมินนี้ไปใชใหเกิดประโยชนตอการศึกษาในหลาย ๆ ลักษณะดังนี้  

(1) เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของนักเรียน หมายถึงการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูวา
นักเรียนบกพรองหรือไมเขาใจในเร่ืองใด ตอนใด แลวครูพยายามสอนใหนักเรียนเกิดความรู  
มีความเจริญงอกงามตามศักยภาพของตนเอง จุดมุงหมายขอนี้สําคัญมาก หรืออาจกลาวไดวา 
เปนปรัชญาการวัดผลการศึกษา (ชวาล แพรัตกุล. 2516 : 34 อางใน ภูมิชนะ  เกิดพงษ, 2551)  

(2) เพ่ือจัดตําแหนง (Placement) การวัดผลและประเมินผลวิธีนี้เพ่ือเปรียบเทียบตนเอง 
กับคนอ่ืนๆ โดยอาศัยกลุมเปนเกณฑวาใครเดน-ดอย ใครไดอันดับท่ี 1 ใครสอบได-ตก หรือ 
ใครควรไดเกรดอะไร เปนตน การวัดผลและประเมินผลวิธีนี้เหมาะสําหรับการตัดสินผลการเรียน
แบบอิงกลุม และการคัดเลือกคนเขาทํางาน  

(3) เพื่อวินิจฉัย (Diagnostic) เปนการวัดผลและประเมินผลท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือหา 
ความบกพรองของผูเรียนวาวิชาท่ีเรียนนั้นมีจุดบกพรองตอนใด เพ่ือท่ีจะไดนําไปปรับปรุงแกไข  
ซอมเสริมสวนท่ีขาดหายไปใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงในกระบวนการเรียนการสอนเรียกวาการวัดผลยอย 
(Formative Measurement)  

(4) เพ่ือเปรียบเทียบ (Assessment) เปนการวัดผลและประเมินผลเพื่อเปรียบเทียบตนเอง 
หรือ เพื่อดูความงอกงามของเด็กแตละคนในชวงเวลาท่ีตางกัน วาเจริญงอกงามเพิ่มข้ึนกวาเดิม 
มากนอยเพียงใด เชน การเปรียบเทียบผลกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test)  
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(5) เพื่อพยากรณ (Prediction) เปนการวัดผลและประเมินผลเพื่อทํานายอนาคตตอไปวา 
จะเปนอยางไร นั่นคือเม่ือเด็กคนหนึ่งสอบแลวสามารถรูอนาคตไดเลยวา ถาการเรียนของเด็ก 
อยูในลักษณะนี้ตอไปแลวการเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม ซ่ึงสามารถนําไปใชในเร่ืองของ 
การแนะแนวการศึกษาวานักเรียนควรเรียนสาขาใด หรืออาชีพใดจึงจะเรียนไดสําเร็จ แบบทดสอบ 
ท่ีใชวัด  จุดมุงหมายในขอนี้ ไดแก แบบทดสอบวัดความถนัด (Aptitude Test) แบบทดสอบวัด 
เชาวปญญา (Intelligence Test) เปนตน  

(6) เพื่อประเมินผล (Evaluation) เปนการนําผลท่ีไดจากการวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ 
ท่ีกําหนดไว เพื่อตัดสินลงสรุปใหคุณคาของการศึกษาหลักสูตรหรือเครื่องมือท่ีใชในการวัดผลวา
เหมาะสมหรือไม และควรปรับปรุงแกไขอยางไร 

นอกจากนั้น ไดอธิบายวาการวัดผลและประเมินผลการศึกษา มีประโยชนตอกระบวนการ
เรียนการสอนเปนอยางยิ่งเพราะวาเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงในการตัดสินใจของครู  ผูบริหารและ
นักการศึกษา ซ่ึงพอจะสรุปประโยชนในดานตาง ๆ ดังนี้ (อนันต ศรีโสภา. 2522 : 1-2 อางใน  
ภูมิชนะ  เกิดพงษ, 2551)  

(1) ประโยชนตอครู ชวยใหทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมเบ้ืองตนของนักเรียน ครูก็จะรูวา
นักเรียนมีความรูพื้นฐานพรอมท่ีจะเรียนในบทตอไปหรือไม  ถาหากวานักเรียนคนใดยังไมพรอม
ครูก็จะหาทางสอนซอมเสริม นอกจากนี้ยังชวยใหครูปรับปรุงเทคนิคการสอนใหเหมาะสมและ 
มีประสิทธิภาพอีกดวย  

(2) ประโยชนตอนักเรียน ชวยใหนักเรียนรูวาตัวเองเกงหรือออนวิชาใด เร่ืองใด 
ความสามารถของตนอยูในระดับใด เพื่อท่ีจะไดปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแกไขขอบกพรอง 
ทางการเรียนของตนใหดียิ่งข้ึน  

(3) ประโยชนตอการแนะแนว ชวยใหแนะแนวการเลือกวิชาเรียน การศึกษาตอ การเลือก
ประกอบอาชีพของนักเรียนใหสอดคลองเหมาะสมกับความรูความสามารถและบุคลิกภาพตลอดจน
ชวยใหสามารถแกปญหาทางจิตวิทยา  อารมณ สังคมและบุคลิกภาพตางๆของนักเรียน  

(4) ประโยชนตอการบริหาร ชวยในการวางแผนการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหาร
โรงเรียน ชวยใหทราบวาปตอไปจะวางแผนงานโรงเรียนอยางไร เชน การจัดครูเขาสอน  
การสงเสริมเด็กท่ีเรียนดี การปรับปรุงรายวิชาของโรงเรียนใหดีข้ึน เปนตน นอกจากน้ันแลวยัง 
มีประโยชนตอการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

(5) ประโยชนตอการวิจัย  ชวยวินิจฉัยขอบกพรองในการบริหารงานของโรงเรียน  
การสอนของครูและขอบกพรองของนักเรียน นอกจากนี้ยังนําไปสูการวิจัย การทดลองตาง ๆ  
อันจะเปนประโยชนตอการศึกษามาก  
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(6) ประโยชนตอผูปกครอง (พิตร ทองช้ัน. 2524 : 7 อางใน ภูมิชนะ เกิดพงษ, 2551)  
ชวยใหทราบวาเด็กในปกครองของตนน้ัน มีความเจริญงอกงามเปนอยางไร เพื่อเตรียมการ
สนับสนุนในการเรียนตอ ตลอดจนการเลือกอาชีพของเด็ก  

ดังนั้น จึงสรุปไดวาการวัดและประเมินผลการศึกษามีจดุมุงหมายเพื่อ 
(1) ตรวจสอบหาขอบกพรอง   ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในการจัดการเรียน 

การสอน 
(2) การปรับปรุงระหวางการดําเนินงานโดยพิจารณาวาจุดมุงหมายท่ีตั้งไวตรงกับความ

ตองการ และเปนท่ียอมรับหรือไม 
(3) การตัดสินเพื่อลงสรุป   เปนประเมินการดําเนินงานวาการดําเนินงานนั้นมีประสิทธิภาพ

หรือไม 
 

3. หลักการวัดผลการศึกษา 
บลูม (Bloom) และคณะ (ไมระบุป อางใน เยาวเรศ จันทะแสน, ไมระบุป) ไดแบง 

การวัดผลออกเปน 3 ลักษณะ คือ 
(1) การวัดผลดานพุทธิพิสัย ไดแก การวดัเกี่ยวกับ ความรู ความคิด (วดัดานสมอง) 
(2) การวัดผลดานจิตพิสัย ไดแก การวัดเกีย่วกับความรูสึกนึกคิด (วัดดานจิตใจ) 
(3) การวัดผลดานทักษะพิสัย ไดแก การวัดเกี่ยวกับการใชกลามเน้ือ และประสาทสัมผัส

สวนตาง ๆ ของรางกาย (วัดดานการปฏิบัติ) 
เยาวเรศ จันทะแสน (ไมระบุป) เสนอหลักการวัดผลการศึกษา ดังนี ้
(1) ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเปนส่ิงตรวจสอบ

ผลจากการสอนของครูวา นักเรียนเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมากนอย
เพียงใด 

(2) เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดีและเหมาะสม การวัดผลครูตองพยายามเลือกใชเคร่ืองมือวัด 
ท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวัดหลาย ๆ อยาง เพื่อชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณ 

(3) ระวังความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการวัด เม่ือจะใชเคร่ืองมือชนิดใด  
ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดของครู  

(4) ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนท่ีเกิดจาการสอนครูตองแปลผลใหถูกตอง
สมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  
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(5) ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพ
ของนักเรียนตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอยในเร่ืองใด และหาแนวทางปรับปรุง
แกไขแตละคนใหดีข้ึน 

ซ่ึง นภา หลิมรัตน (ไมระบุป) กลาววาส่ิงท่ีผูสอนควรจะตองตระหนักเกี่ยวกับการ
ประเมินผลคือ  

(1) ตองชัดเจนวาตองการวดัอะไร เพื่ออะไร 
(2) ตองเลือกเคร่ืองมือท่ีใชในการวดัผลใหเหมาะสม สอดคลองกับส่ิงท่ีตองการวัด 
(3) ควรใชเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เพราะเคร่ืองมือแตละชนิดมีขอจํากดัแตกตางกนั 
(4) ตระหนักวาการวัดผลไมใชจุดส้ินสุดของการเรียนการสอนควรนําผลไปปรับปรุง

เปล่ียนแปลงการเรียนการสอน 
ดังนั้น หลักการของการประเมินผลทางการศึกษาจึงสรุปได ดังนี ้
(1) กําหนดส่ิงท่ีจะประเมินใหชัดเจนและวัดไดเปนการกําหนดวาจะตัดสินใจใหคุณคาใน

เร่ืองอะไร 
(2) วางแผนการประเมินใหรัดกุม  ผูประเมินมีการวางแผนเก็บขอมูล ท่ีเท่ียงตรงและ

เช่ือม่ันได 
(3) เกณฑท่ีใชในการประเมินตองสัมพันธกับส่ิงท่ีตองการวัดและจุดมุงหมายของการ

ประเมิน 
(4) เลือกใชเคร่ืองมือในการประเมินท่ีมีคุณภาพใหเหมาะสมกับส่ิงท่ีจะประเมิน 
(5) ปราศจากความลําเอียง 
จึงกลาวไดวา หลักการวัดและประเมินผล ตองมีความชัดเจนในส่ิงท่ีจะวัดและประเมิน 

โดยมีการวางแผนและกําหนดหลักเกณฑท่ีแนนอนและมีเคร่ืองมือวัดและประเมินท่ีมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับบริบทของการวัดและประเมินผลในส่ิงนั้นๆ 

 
4. ประเภทของการประเมินผลการศึกษา 

โดยท่ัวไป การประเมินผลการศึกษาโดยพิจารณาจากขอมูลอาจแบงเปน 2  ประเภท คือ 
การประเมินผลแบบอิงเกณฑ  ( Criterion Referenced Evaluation ) และการประเมินผลแบบ 
อิงกลุม ( Norm Referenced Evaluation )  

การประเมินผลแบบอิงเกณฑ  เปนการวัดเพ่ือตองการทราบวาบุคคลนั้นๆ มีความสามารถ
ถึงเกณฑท่ีกําหนดไวหรือไม  การประเมินผลตองนําคะแนนท่ีไดจากผลงานไปเทียบกับเกณฑ 
ท่ีกําหนดไว  การวัดผลใชในการวัดสมรรถภาพเปนรายบุคคล ถานักเรียนทําขอสอบไดถูกตอง 
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ถึงเกณฑท่ีกําหนดไวถือวาไดเรียนรูตามจุดมุงหมายแลว โดยมีขอควรคํานึงถึงเปนพิเศษตอการ
ประเมินแบบอิงเกณฑ คือ 

(1) วัตถุประสงคการสอนตองชัดเจน 
(2) แบบประเมินผลตองมีความเท่ียงตรงสูงและครอบคลุมวัตถุประสงคการสอน 
(3) เกณฑท่ีวัดตองเดนชัด มีหลักเกณฑท่ีอางอยางยุติธรรม 
การประเมินแบบอิงกลุม เปนการวัดเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

กับบุคคลอ่ืน  คือ จําแนกคะแนนสูงสุดจนต่ําสุดแลวจึงนําคะแนนเหลานั้นมาเปรียบเทียบเพื่อ
ประเมินตอไป  เชน การสอบคัดเลือกนักศึกษาสอบเขามหาวิทยาลัย โดยมีขอควรคํานึงเปนพิเศษ
ตอการประเมินแบบอิงกลุม ดังนี้ 

(1) แบบประเมินตองมีคุณภาพสูง มีความเชื่อม่ันและเท่ียงตรง 
(2) แบบประเมินท่ีใชจะตองครอบคลุมเนื้อหาท้ังหมด 
และท่ีสําคัญคือ การประเมินจะตองมีความยุติธรรมตามสภาพความเปนจริงของผล 

การเรียน 
นอกจากนั้น ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ (2550) เสนอวาศาสตรดานการประเมินผล

มีพัฒนาการอยางตอเนื่องเร่ิมตนจาก  การประเมินผลเปนเพียงการทดสอบผูเรียน การประเมินผล 
ท่ียึดวัตถุประสงคของการทํางานกับผลการปฏิบัติงานจริงเพื่อสะทอนความสําเร็จของการทํางาน  
การประเมินเพื่อตัดสินคุณคาของงานหรือส่ิงท่ีถูกประเมิน  การประเมินแบบมีสวนรวม 
(Participatory Evaluation) ท่ีใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนในกระบวนการประเมิน  การประเมินแบบ
เสริมพลัง (Empowerment Evaluation) ท่ีสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานหรือโครงการเปน 
ผูทําการประเมินดวยตนเอง โดยมีนักประเมินอาชีพเปนผูคอยใหการชวยเหลือ (สุวิมล วองวานิช, 
2538 อางใน ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ, 2550)  ) 

แนวคิดการประเมินท่ีเปนระบบและเหมาะกับการนํามาใชในการประเมินผลภายใน
สถานศึกษา (Internal Evaluation) ไดแก แนวคิดการประเมินแบบ CIPP แนวคิดการประเมินแบบ 
CSE การประเมินแบบมีสวนรวม แนวคิดการประเมินแบบเสริมพลัง (Empowerment evaluation) 
(สุวิมล วองวานิช. 2543 อางใน ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ, 2550) โดยแนวคิดการประเมิน
ดังกลาว มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
รูปแบบการประเมินแบบ CIPP 
สตัฟเฟลบีมไดนิยามการประเมินวาเปนกระบวนการระบุหรือกําหนดขอมูลท่ีตองการ 

รวมถึงการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล แลวนําขอมูลท่ีจัดเก็บมาแลวนั้น มาจัดทําใหเกิด 



 - 16 - 

เปนสารสนเทศท่ีมีประโยชน เพื่อนําเสนอสําหรับใชเปนทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจ
ตอไป โดยไดแบงการประเมินออกเปน 4 ประเภท คือ การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม 
(Context evaluation) การประเมินปจจัยเบ้ืองตน (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ 
(Process evaluation) การประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึน (Product Evaluation)ท่ีเรียกวา CIPP (Context 
Input Process Product) การประเมิน 4 ประเภทดังกลาว มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอม เปนการประเมินกอนท่ีจะลงมือดําเนินการ
โครงการ มีจุดหมายเพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล รวมท้ังเพ่ือพิจารณาความจําเปนท่ีจะตองจัดทํา
โครงการ การชี้ประเด็นปญหา ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเปาหมายของโครงการ 

การประเมินปจจัยเบ้ืองตน เปนการตรวจสอบความพรอมดานทรัพยากรท้ังดานปริมาณ
และคุณภาพตลอดจนระบบการบริหารจัดการเพื่อวิเคราะหและกําหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนด และมีความเปนไปไดในทางดานทรัพยากร 

การประเมินกระบวนการเปนการประเมินการดําเนินงานเม่ือนําโครงการท่ีวางแผนไวไปสู
การปฏิบัติ  เพื่อศึกษาจุดแข็งและจุดออนตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานโครงการ 
อะไรเปนมูลเหตุท่ีทําใหสามารถหรือไมสามารถดําเนินโครงการตามท่ีวางแผนไว การประเมิน
กระบวนการเนนการปรับปรุงการดําเนินโครงการไดอยางทันทวงที ในการบริหารโครงการ
ผูบริหารมักจะเสริมระบบการประเมินเพื่อการปรับปรุงโครงการ (Formative Evaluation) ดวยการ
จัดระบบการกํากับงาน (Monitoring Evaluation) เพ่ือติดตามความกาวหนาและเรงรัดการดําเนิน
โครงการใหบรรลุวัตถุประสงคภายในทรัพยากรและเวลาท่ีจํากัด การประเมินประเภทนี้จึงมี
บทบาทสําคัญตอความสําเร็จของการดําเนินโครงการ 

การประเมินผลที่เกิดข้ึน  เปนการประเมินท่ีมุงตอบคําถามวาโครงการประสบผลสําเร็จ 
ตามแผนที่วางไวหรือไม ผลผลิตของโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม ผลการดําเนินงาน
คุมคาเพียงใด  สารสนเทศท่ีไดจากการประเมินผลประเภทนี้ จะนําไปสูการยุบ  เลิก  ขยายหรือ
ปรับเปล่ียนโครงการ 

 
รูปแบบการประเมิน CSE 

 รูปแบบการประเมินแบบ CSE (Center  for  the  Study  of  Evaluation) ไดรับการพัฒนา
โดยอัลคิน รูปแบบการประเมินท่ีพัฒนาข้ึนเรียกวา CSE Approach การประเมินเปนกระบวนการ
ของการทําใหเกิดความม่ันใจในการตัดสินใจ  การประเมินควรประกอบดวยกิจกรรมที่สําคัญ คือ
การประเมินความตองการของระบบ การประเมินการวางแผนโครงการ การประเมินการดําเนินงาน
ตามแผน การประเมินความกาวหนาและการประเมินผลลัพธ 
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 ในการประเมินตามข้ันตอน CSE ควรดําเนินการดังนี้ คือ เร่ิมตนท่ีการสํารวจความตองการ
ในการประเมิน  ความพรอมของสถานศึกษาในการประเมิน (ข้ันตอน Needs Assessment) จากน้ัน
จึงทําการวางแผนและออกแบบกระบวนการดํานิงานเพ่ือตอบสนองความตองการนั้น ๆ (ข้ันตอน 
Program Planning) และนําแผนงานนั้นไปสูการปฏิบัติจริง โดยมีการติดตามความกาวหนาในการ
ดําเนินงาน  และปรับปรุงแกไขใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนท่ีกําหนดแตแรก ซ่ึงเรียกวา 
เปนการประเมินผลความกาวหนา (ข้ันตอน Formative Evaluation) หลังจากส้ินสุดการทํางานก็ทํา
การสรุปผลทั้งหมดวาเปนไปตามเปาหมายหรือไม (ข้ันตอน Summative Evaluation)  
 เม่ือวิเคราะหแนวคิดของอัลคินและสตัฟเฟลบีม ท่ีเสนอมาขางตนพบวามีความคลายคลึง
กันมาก แมวาการใชคําศัพทเทคนิคในแตละข้ันตอนมีความหมายแตกตางกัน โดยความคลายคลึง
กันสามารถเปรียบเทียบใหเห็น ดังภาพประกอบ 1 
 

แนวคิดของอัลคิน แนวคิดของสตัฟเฟลบีม 
ข้ันของการประเมินความตองการ 

(Needs Assessment) 
ข้ันตอนของการประเมินสภาพแวดลอมหรือการ

ประเมินบริบท (Context Evaluation) 
ข้ันของการวางแผนออกแบบการทํางาน 

(Program Planning) 
ข้ันของการประเมินปจจัย 

(Input Evaluation) 
ข้ันของการประเมินความกาวหนา 

(Formative Evaluation) 
ข้ันของการประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 
ข้ันการประเมินผลสรุป 

(Summative Evaluation) 
ข้ันของการประเมินผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินงาน 

(Product Evaluation) 
ภาพประกอบ 1   รูปแบบการประเมินของอัลคินและสตัฟเฟลบีม 

 
 ความสอดคลองดังกลาว สุวิมล วองวาณิช (2543 อางใน ออกัสติน สุกีโย ปโตโย และคณะ, 
2550) ไดอธิบายไว ดังนี้คือ ข้ันของการประเมินความตองการ (Needs Assessment) ทําใหทราบ
บริบทของหนวยงานและสามารถกําหนดทิศทางท่ีเหมาะสมกับสภาพความตองการของตนเอง 
สอดคลองกับข้ันตอนของการประเมินสภาพแวดลอมหรือการประเมินบริบท (Context Evaluation) 
ในขณะท่ีข้ันของการวางแผนออกแบบการทํางาน (Program Planning) สอดคลองกับข้ันของการ
ประเมินปจจัย (Input Evaluation) ซ่ึงเปนการออกแบบวางแผนการดําเนินงานตามสภาพความ
พรอมของปจจัยนําเขา  สวนข้ันของการประเมินความกาวหนา (Formative Evaluation) สอดคลอง
กับข้ันของการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เปนข้ันของการประเมินกระบวนการ
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ดําเนินงานในขณะท่ีการดําเนินงานนั้นยังไม ส้ินสุด  และข้ันสุดทาย  การประเมินผลสรุป 
(Summative Evaluation) สอดคลองกับข้ันตอนของการประเมินผลผลิตท่ีไดจากการดําเนินงาน 
ตามข้ันตอน (Product evaluation) วาเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดหรือไม และควรตัดสินใจ
อยางไรตอไป จะเห็นวาผลการดําเนินงานตามข้ันตอนท้ัง 4 ข้ันตอน จะทําใหไดสารสนเทศ 
ท่ีนําไปสูการตัดสินใจเกี่ยวกับประสิทธิผลของการดําเนินงานของสถานศึกษา 
 
 รูปแบบการประเมินแบบมีสวนรวม  
 การประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Evaluation) ประยุกตมาจากกิจกรรมการวิจัย 
ท่ีเนนการมีสวนรวม เชน การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ 
มีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR) การวิจัยลักษณะนี้ไดประยุกตใชอยางกวางขวาง
ในกลุมประเทศท่ีกําลังพัฒนาแนวคิดเนนเร่ืองการพัฒนาและการแกปญหา  
 การประเมินแบบมีสวนรวมเปนการรวมกันในกระบวนการประเมินระหวางนักประเมิน 
มืออาชีพโดยอาจเรียกวา นักประเมินภายนอกกับบุคลากรในหนวยงาน หรืออาจเรียกวานักประเมิน
ภายใน ซ่ึงการรวมกันในกระบวนการประเมิน อาจจะรวมกันตั้งแตการตั้งคําถามการประเมิน  
การออกแบบหรือเลือกเคร่ืองมือ  การรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล แปลความหมายขอมูล 
การเสนอแนะ การรายงาน  รวมถึงการนําผลประเมินไปใชหรือแกปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน
ดวย  
 ในการประเมินแบบมีสวนรวม มีตัวอยางข้ันตอนท่ีเคาพอลและซีมอนคอร (Coupal & 
Simoncau, 1998) เห็นวาการประเมินแบบมีสวนรวมควรมีการดําเนินการ 4 ข้ันตอน ตอไปน้ี คือ 
1) ข้ันการวางแผน  2) ข้ันการฝกอบรมผู เขารวมในการประเมิน  3) ข้ันการประเมิน  และ  
4)  ข้ันการรวบรวมผลสะทอนกลับและการเผยแพรผล  เคาพอลและซีมอนคอร  สรุปผล 
จากประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการประเมินแบบมีสวนรวมวา คุณภาพของการทํางานแบบ
มีสวนรวมในแตละหนวยงานอาจแตกตางกัน และไดแสดงทัศนะวาหากหนวยงานนั้นมีบุคลากร 
ท่ีมีประสบการณ มีความชํานาญในการประเมินก็สามารถทําการประเมินไดโดยไมตองอาศัย  
นักประเมินหรือผูเช่ียวชาญภายนอกก็ได 
 เนื่องจากประเมินแบบมีสวนรวม เปนการทํางานรวมกันระหวางนักประเมินมืออาชีและ
ผูปฏิบัติงาน จึงถือวาเปนการเพิ่มจุดแข็งในการเช่ือมโยงนักประเมินและผูปฏิบัติโครงการ  
ใหสามารถเรียนรูรวมกัน ผูปฏิบัติโครงการซ่ึงไมคอยทราบเกี่ยวกับเทคนิคการประเมิน ก็สามารถ
เรียนรูจากคําช้ีแนะของนักประเมินได  ในขณะเดียวกันนักประเมินซ่ึงไมคอยรูเกี่ยวกับบริบทของ
โครงการหรือทองถ่ินท่ีเขาไปประเมิน สามารถพัฒนาการเรียนรูไดโดยความรวมมือจากผูปฏิบัติ
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โครงการ ผลจากการรวมมือกันทําใหผูปฏิบัติโครงการรูสึกเปนเจาของในกระบวนการประเมิน  
ผลการประเมินมีความหมาย นักประเมินสามารถใหขอมูลยอนกลับไดอยางละเอียด ลึก ตรงกับ
สภาพบริบทและทันกาล  
 การประเมินแบบมีสวนรวม นักประเมินมืออาชีพจะตองมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ท้ังนี้
เพราะนักประเมินมืออาชีพจะตองรับผิดชอบและเขาใจบทบาทของตนในการเปนผูอํานวย 
ความสะดวก  เปนผูเรียนรูจากชุมชน  เปนผูแนะดานเทคนิควิธีการประเมิน คุณสมบัติท่ีเหมาะสม
ของนักประเมินควรมีคุณสมบัติตอไปนี้  คือ มีความมุงม่ันและความสามารถในการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน มีความชํานาญดานเทคนิคและไดรับการฝกอบรมในดานวิธีวิทยาการวิจัยอยางหลากหลาย   
มีความสามารถท่ีจะทําการประเมินท่ีมีคุณภาพไดแมวาจะมีขอบกพรองใด ๆ เกิดข้ึน 
 
 รูปแบบการประเมินแบบเสริมพลัง 
 การประเมินแบบเสริมพลัง  เปนแนวคิดหนึ่งของการประเมินท่ีถือวาเปนกระบวนทัศน
ใหมของการประเมิน กลาวคือการประเมินตามแนวคิดนี้  มีจุดเดนท่ีวาผลผลิตของการประเมินคือ 
การเรียนรูองคกร  การประเมินเปนกระบวนการพัฒนาไมใชแคเพียงรายงานผล  การประเมินผล
เปนงานหรือหนาท่ีของทุกคน  การประเมินไมใชการทํางานในชวงใดชวงหน่ึงแตเปนกระบวนการ
ท่ีตองทําตอเนื่องตลอดไป  การประเมินเปนความสัมพันธแบบรวมมือรวมพลังของผูมีอํานาจ 
ในการตัดสินใจในองคกรกับผูรับผิดชอบการประเมิน 
 การประเมินแบบเสริมพลัง คือการใชมโนทัศน  เทคนิค  และขอคนพบของการประเมิน
เพื่อสงเสริมพัฒนาความมั่นใจในการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ ดวนตนเอง  การประเมินแบบ 
เสริมพลังมีคุณคาชัดเจนในการชวยใหประชาชนชวยเหลือตนเองได และพัฒนาปรับปรุงโครงการ 
โดยใชการประเมินตนเองและการสะทอนความคิดผูมีสวนรวมในโครงการ รวมท้ังใชผูบริการ 
สรางการประเมินดวยตนเอง  นักประเมินภายนอกจะทําหนาท่ีผูใหคําแนะนํา (Coach) หรือผูอํานวย
ความสะดวกข้ึนกับความสามารถหรือศักยภาพของสมาชิกภายในโครงการ 
 ในการประเมินแบบเสริมพลังเปนการนําแนวคิดการประเมินตนเอง การประเมินแบบ
รวมมือ และแนวคิดอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนกระบวนการทางสังคมมาใชในการเสริมศักยภาพของบุคคลหรือ
ชุมชน ดังนี้  
 (1) การประเมินแบบเสริมพลังใชวิธีการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ถึงแมจะเปนวิธีการ
ท่ีสามารถประยุกตใชพัฒนาบุคคล องคกร ชุมชน สังคม หรือวัฒนธรรม แตจุดมุงหมายหลัก 
ยังสามารถพัฒนาโครงการตาง ๆ ดวย 
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 (2) การประเมินแบบเสริมพลังมีพื้นฐานของกระบวนการกลุมแบบประชาธิปไตยเนนการ
ทํากิจกรรมกลุมแบบประชาธิปไตย เนนการทํากิจกรรมกลุมแบบรวมมือ (Collaborative Group 
Activity) ไมใชการทํากิจกรรมรายบุคคล นักประเมินไมสามารถสรางพลังใหใครได บุคคลตอง
สรางพลังดวยตนเอง นักประเมินมีหนาท่ีชวยเหลือและแนะนํา 
 (3) การประเมินแบบเสริมพลังจะตองมีการแลกเปล่ียนความรูความคิดเห็น ความรูสึกจาก
ความเปนจริงและความซ่ือสัตยของทุกฝาย 
 (4) กระบวนการเสริมพลังชวยใหพัฒนาทักษะ ซ่ึงจะทําใหเปนตัวของตัวเองในการ
แกปญหาและการตัดสินใจ 
 (5) บทบาทของนักประเมิน หรือผูเช่ียวชาญ จะเปนผูใหความรวมมือ ผูอํานวยความ
สะดวก มิใชเปนผูเช่ียวชาญหรือนักแนะแนว ในฐานะท่ีเปนสวนหน่ึงของชุมชนในรูปแบบ 
การประเมินนี้ผูเช่ียวชาญจะเรียนรูเกี่ยวกับผูมีสวนรมท้ังวัฒนธรรม ทัศนะของการมองโลก  
และความยากลําบากของชีวิต 
 (6) การประเมินแบบเสริมพลัง  การประเมินคุณคาของโครงการ  ไมใช ส่ิงส้ินสุด 
การประเมินเหมือนการประเมินท่ัวไป แตจะเปนเพียงสวนหนึ่งท่ีทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา
ปรับปรุงโครงการคุณคาของการประเมินจะเสริมสรางศักยภาพของสมาชิกของประชาชน  
ในการที่จะทําใหชุมชนเขมแข็งพอท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงของบริบทตาง ๆ ในสังคม 
ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปไดตลอดเวลา  
 (7) มโนทัศนการประเมินแบบเสริมพลังสังเคราะหจากแนวคิดการรวมมือ การมีสวนรวม 
และการเสริมพลังผสมผสานดวยการทํางานรวมกัน 
 (8) การประเมินแบบเสริมพลังมีรากฐานของจิตวิทยาชุมชน  หลักมานุษยวิทยา และ 
การวิจัยปฏิบัติการ 

ดังนั้น จึงกลาวไดวาการวัดและประเมินผลจึงมีความสําคัญ นอกจากจะทําใหทราบผลการ
ประเมินของหนวยงานหรือโครงการแลว กระบวนการยังชวยพัฒนาบุคลากรใหสามารถทํางานได
ดวยตนเอง สอดคลองกับ ภูมิชนะ  เกิดพงษ (2551) ใหขอสังเกตวา การวัดและประเมิน 
การเรียน  ไมใชการคิดเพียงวา  ผูเรียนสอบได-ตก  หรือไดเกรดอะไร แตการวัดและประเมินผล คือ  
การพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเรียน  และพัฒนาการเรียนการสอนของผูสอนน่ันเอง 
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ตอนท่ี 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง กลาวคือ การเปนสถาบันอุดมศึกษา 

ท่ีดําเนินตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ท่ีดําเนิน
ตามคําแนะนําของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2  ท่ีปรารถนาใหมีสถาบันจัดเตรียมบุคลากร 
สูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในแตละประเทศ  ระบบการเรียนการ
สอน การบริหารจัดการ และการดําเนินงานอ่ืนๆ ของวิทยาลัย จึงมีลักษณะท่ีเหมือนและพิเศษตาง
จากสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป ท้ังนี้ก็เพ่ือใหสอดคลองกับธรรมชาติและเปาหมายของสถาบันนั่นเอง  
นอกจากนั้น ดังท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ . )  ไดนํา เสนอวา  “วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ มี
ลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส  แตยังตางกับสถาบันอุดมศึกษา
ของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชท่ีสามารถบริหารองคการและเผยแผ
ศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา 
ภายใตการควบคุมดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย  
(สภาพระสังฆราช)”  (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19) 

วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังท่ีคณะ
ผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)  วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัยแสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุง
ผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญาศาสนาและเทววิทยา  ความประพฤติท่ีเปยมดวย
คุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพท่ีจะสรางเสริมคุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถใน 
การชี้นําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 12)  กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน  
“สามเณราลัย” (Seminary) ดังท่ี ศ.ปรีชา ชางขวัญยืน กลาวไวในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา, 
สัมภาษณ )กล าว คือ  เปนสถาบันอบรมศึกษา เพื่อ เต รียมนัก ศึกษาสูการ เปนบาทหลวง  
ดังนั้น หลักการพื้นฐานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักร-
คาทอลิกและเจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และ
ประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร1 ดังรายละเอียดท่ีนําเสนอกอนหนานี้แลว 

                                                           
1รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร-
คาทอลิก   
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นอกจากนั้น ในฐานะที่สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย 
ดําเนินการจัดต้ังวิทยาลัยแสงธรรม ใหเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จึงตองดําเนิน
ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  โดยเฉพาะการดําเนิน
ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
มาตรา 6 ท่ีวา “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถุประสงคในการให
การศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแก
สังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

ดังนั้น จึงสรุปธรรมชาติ/ลักษณะของวิทยาลัยแสงธรรมไดวา 
3.1.1 การเปนสถาบันเตรียมบุคลากรสูการเปนบาทหลวง (ผูอภิบาล) ของคริสตศาสนจักร-

คาทอลิก ประเทศไทย   และ 
3.1.2 การเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามเจตนารมณของสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย   

ซ่ึงสอดคลองกับท่ีสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม  
ไดนําเสนอหลักการและเหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 วา  “เนื่องดวยวิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา ตั้งแต พ.ศ.2519 ไดรับรองมาตรฐานการศึกษา โดย
ทบวงมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522  ตอมา 
พ.ศ. 2537  ดําเนินการปรับปรุงเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  
จากน้ัน มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  คร้ังลาสุดใน พ.ศ. 2547  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมี
กระบวนทัศนทางปรัชญาและศาสนามาเปนพื้นฐานการดําเนินชีวิตท่ีถูกตอง เหมาะสม เสริมสราง
ความสุขแกตนเองและสังคม” 

 
1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
ตามท่ีสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ประเทศไทย กําหนดใหดําเนินการจัดต้ัง

วิทยาลัยแสงธรรมใหเปนสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินตามกฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษา ท่ีมีการประกาศใชผานทางกระทรวง ทบวง หรือ
สํานกังานท่ีเกี่ยวของ 
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การจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  ปจจุบันดําเนิน 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548   
ท่ีจัดการเรียนการสอนเปนหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะ
จําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใดๆ ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระ
ของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร  ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 
ในสัดสวนท่ีเหมาะสม  เปนตน   

ในเร่ืองนี้ มีการอธิบายในรายละเอียด ดวยการกําหนดวาการจัดการเรียนการสอน  
เปนองคประกอบท่ีสําคัญของการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เปนตัวบงช้ีตามเกณฑ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีกําหนดวาสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  มีความพรอมเกี่ยวกับหลักสูตร อาจารย กระบวนการเรียนการสอน นักศึกษา และ
ปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน  ดังนี้ 

1) หลักสูตร :  สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตร  
ใหสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและอาชีพ มีการประเมินหลักสูตรอยางสมํ่าเสมอ  
มีการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอความเปล่ียนแปลง 

2) อาจารย :  สถาบันอุดมศึกษามีระบบการสรรหา พัฒนา และธํารงรักษาไวซ่ึงอาจารย 
ท่ีมีคุณวุฒิ ความรูความสามารถ ประสบการณ คุณธรรมและจริยธรรม มีการกําหนดภารกิจของ
อาจารยไวชัดเจน และมีการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 

3)  กระบวนการเรียนการสอน:  สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ มีการทําแผนการสอน การเตรียมการสอน การทํารายละเอียดชุดวิชา การใช
นวัตกรรมในการสอน การประเมินการเรียน และการประเมินการสอนของอาจารย  

4)  นักศึกษา :   สถาบันอุดมศึกษามีการจัดระบบการคัดเลือกนักศึกษา และระบบติดตาม
ผลการศึกษาของนักศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีการประเมินผลคุณภาพของบัณฑิตท้ังท่ีศึกษาตอ 
และท่ีเขาทํางาน 

5) การวัดและประเมินผล :  สถาบันอุดมศึกษามีการวัดและประเมินผลการเรียนอยางเปน
ระบบ และไดมาตรฐานตามหลักการวัดและประเมินผล 

6) ปจจัยเกื้อหนุน : สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดปจจัยเกื้อหนุน เพื่อสงเสริมการเรียนรู 
ของนักศึกษาอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียน 
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การสอนในหลายรูปแบบ เชน แบบกลุมใหญ กลุมเล็ก และแบบศึกษาคนควาดวยตนเอง  
มีหองสมุด ตําราหนังสือ วารสารท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ มีเคร่ืองคอมพิวเตอรส่ือ 
การเรียนการสอน และวัสดุอุปกรณท่ีเอ้ืออํานวยตอการสืบคน และเสาะแสวงหาความรูจากท้ัง
ภายในและภายนอกประเทศ มีอาณาบริเวณและบรรยากาศที่เสริมสรางความคิดสรางสรรคและ 
การใฝรูใฝเรียนของนิสิตนักศึกษา 

สอดคลองกับท่ี วุฒิชัย  อองนาวา และคณะ (2552: 33 – 34)   ในงานวิจัยเร่ืองอัตลักษณ
การศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดสรุปกระบวนการจัดการเรียนรูวา กลุมผูใหขอมูล 
มีความเห็นวาอาจารยควรมีกฎเกณฑในการประเมินผลท่ีเปนมาตรฐาน มีความรูเร่ืองหลักการวัด
และประเมินผลเบื้องตน  ไมควรเนนเฉพาะความรูในเน้ือหาที่ เรียนแตควรเนนท่ีการนําไป
ประยุกตใช ควรเปดโอกาสใหนักศึกษาไดแสดงความคิดเห็น ความเขาใจสวนตัว ควรใหผูเรียนไดมี
โอกาสแสดงความคิดท่ีแตกตางจากอาจารย การเรียนการสอนควรฝกใหนักศึกษามีทักษะ 
การสังเกต การต้ังคําถามและกระบวนการท่ีจะไดมาซ่ึงความรู  ควรปรับพื้นฐานทางความคิดของ
นักศึกษาตอการศึกษารายวิชาท่ีเกี่ยวของกับการศึกษารายวิชาตางๆ ของสถาบันโดยใชเนื้อหา
ประวัติศาสตร วิธีการที่ชัดเจน เปนระบบ สรางแหลงคนควาใหมากข้ึน สรางความกระตือรือรน 
ในตัวนักศึกษา ควรใหมีการทําวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อบรรลุอัตลักษณการจัด
การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมอยางจริงจัง  นอกจากนั้น ไดสรุปปจจัยท่ีสงผลตอการเรียนรูวา 
ควรใหบริการคนควาในโลกท่ีกวางข้ึน   ควรจะมีการทดสอบสม่ําเสมอเพื่อความเขาใจในเนื้อหา 
ท่ีเรียน  และควรสงเสริมใหมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชน เวทีทรรศนะเกี่ยวกับประเด็นทาง
การเมืองและสังคมในปจจุบัน 

ซ่ึงประกอบ   คุปรัตน  (2005) ไดเสนอแงคิดในการจัดการศึกษาสําหรับผู ท่ีตอง
รับผิดชอบตอการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ใหยึดหลักดังนี้ 

1) การศึกษาท่ีเนนผลประโยชนของตัวผูเรียนเปนท่ีตั้ง ไมใชตามใจผูสอน  กลาวคือ   
การจัดบริการในรูปของการใหสิทธิในการเลือกแกผูเรียนใหมาก ใหผูใหบริการตองมีการแขงขัน
กันพัฒนาส่ิงท่ีดีกวาอยูเสมอ 

2)   การไมติดยึดตายตัวกับรูปแบบ โดยเฉพาะการจัดหาผูสอน การจัดหลักสูตรการเรียน
การสอน และไมนําเอาอดีตมาเปนเคร่ืองตัดสินอนาคต การตองกลาคิดแบบยอนกลับ หรือคิดแบบ
กลับหัวกลับหาง (Upside-down Thinking) ท่ีเคยคิดเคยทํากันมาอยางไรนั้น ตองสามารถยอนคิด
ใหมวา จําเปนตองทําเชนนั้นตอไปหรือไม  
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3) การตองใชเทคโนโลยีใหมใหไดประโยชนอยางเหมาะสม (Information Technology) 
ซ่ึงกระทําไดโดยนาจะพิจารณาสิ่งสําคัญดังตอไปนี้ คือ (1) การใชการสื่อสารดวยระบบ Internet  
ซ่ึงสามารถทําใหผูเรียนมีความสามารถในการคนควาหาขอมูลไดอยางกวางขวาง (2) การใชส่ือ 
ท่ีหลากหลาย (Multi-Media) หรือระบบฐานขอมูลอยางเหมาะสม บางอยางตองสรางข้ึนเอง  
บางอยางอาจเลือกของท่ีมีอยูแลวในตลาด และนํามาใชอยางเหมาะสม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดใหการจัด
การศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียน 
มีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ  (มาตรา 22)  และตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรยีนรู
และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา  (มาตรา 23)  อีกดวย 

ซ่ึงประกอบ  คุปรัตน (2005) ใหขอเสนอแนะดานการเรียนการสอนวามีหลักงายๆ ไดแก 
1) สอนโดยมีเปาหมายท่ีแนชัด วัดได ประเมินได และทาทาย (Goals,Clear, Measurable, 

and Challenging)  
2) สอนโดยตองลงมือสอนเองใหนอยท่ีสุด เนนไปที่บทบาทผูเรียนใหมาก (Stress 

learning not teaching)  
3) ใหวิธีการเรียนรู ไมใชเพียงการใหความรูอยางเดียว (Learning how to learn)  
4) ทําการศึกษา การเรียนรูใหนาสนุก เกิดแรงจูงใจในการเรียนดวยตัวเอ (Educatainment 

- Infotainment)  
5) การสรางระบบขอมูลสะทอนกลับ ใหผูเรียนไดพัฒนาตนเองใหไดมาก (Immediate 

Feedback - Interactive Learning)  
6) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปนประโยชนใหมาก (Information Technology)  
7) ของดีและทําใหถูกไดนั้นเปนเร่ืองท่ีเปนความจริงได แตตองปรับวิธีการคิด (Good 

things can be much less expensive)  
8) สรางทีมการสอนในลักษณะเปนพลังรวมจากความตาง แตเสริมใหแกกัน (Synergic 

Team)  
ซ่ึงคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร (2549) ไดกําหนดจุดมุงหมาย คุณลักษณะบัณฑิต 

ท่ีพึงประสงคและวิธีการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
ดังนี้ 
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1) จุดมุงหมาย ปรัชญาและวตัถุประสงค 
จุดมุงหมายการศึกษาวิชาปรัชญา คือ (คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 25482) 
(1) ใหนักศึกษารูจักคิดอยางลึกซ้ึงสามารถวิเคราะห สังเคราะหและใชเหตุผลในการ

วิพากษ  วิจารณแนวคิดตาง ๆ ได 
(2) ใหนักศึกษามีหลักการและแนวทางของปรัชญาท่ีสามารถนําไปใชในการดําเนิน

ชีวิตในสังคมไดดีข้ึน 
(3) ใหนักศึกษามีความพรอมในการศึกษาเทววิทยาคริสตชนในระดับสูงตอไป 
นอกจากนั้น ระหวางปการศึกษา 2550 - 2551 คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร  

ไดรวมกันทบทวนปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และไดเสนอการปรับปรุงปรัชญาและ
วัตถุประสงคหลักสูตร สําหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิชาปรัชญา
ของวิทยาลัยแสงธรรม ดังท่ีปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมสภาวิทยาลัย (2552) ดังนี้   

(1) ปรัชญา 
การศึกษาปรัชญา  (และศาสนา)  คือ  ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษา 

สูความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา  อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา
เทววิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา 

(2) วัตถุประสงค 
(2.1)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม  จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน  

เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ   
(2.2)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู  ใฝเรียน  มีความรอบรูในกระบวนทัศนทางปรัชญา

และศาสนา 
(2.3)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบสามารถใชเหตุผล 

เพื่อวิเคราะห สังเคราะห  วิพากษ  และวิจารณ  เปนการวางพื้นฐานเพื่อการศึกษาคนควาวิจัยท่ีลึกซ้ึง
ตอไป  

(2.4)  เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกท่ีจะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 

นอกจากนั้น สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร ในเอกสารคูมือ
ประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2550 และ  

                                                           
2มติคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร ในการประชุมครั้งที่ 3/2548  ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
วิชาการและคณะกรรมการบริหารของวิทยาลัยแสงธรรมแลว. 
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ปการศึกษา 2551  (สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม, 2550 และ 
2551)  ไดกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของบัณฑิตสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังน้ี 

(1)  มีความรู ความเขาใจคําสอนทางศาสนา 
(2)  มีความรูคูคุณธรรม 
(1) ดําเนินชีวิตอยางสมถะ  เรียบงาย 
(2) มีความเปนผูนาํทางศาสนา 
(3) ใชเหตุผลมากกวาอารมณ 
(4) มีความเสียสละ อุทิศตนในการทํางานเพ่ือรับใช คริสตศาสนจักรและสังคม 
(5) ยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรมของศาสนา 
(6) ดําเนินชีวิตเปนแบบอยางท่ีดีแกคริสตชนและบุคคลท่ัวไป 
(7) อบรม ส่ังสอน แนะนําการดําเนินชีวติท่ีถูกตองตามหลักคําสอนของศาสนา 
คุณลักษณะบัณฑิต วิทยาลัยแสงธรรมท่ีนําเสนอขางตน เปนการยืนยันการจัด

การศึกษาของคณะฯ วาการศึกษาเปนเคร่ืองมือสูการเปนบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ตาม
หลักธรรมของศาสนา  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของคณะผูใหการอบรม สามเณราลัยแสงธรรม  
ท่ีนําแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะจากเอกสารสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2    
ดวยหลักการที่ชัดเจนดังในเอกสารแนะนําวิทยาลัยแสงธรรม (สํานักอธิการบดี, 2549: 11 – 15) วา
การศึกษาเปน “เคร่ืองมือชวยใหการปฏิบัติหนาท่ีไดบังเกิดผลและบรรลุวัตถุประสงคของชีวิต คือ 
การอภิบาลและการประกาศขาวดีแหงการชวยใหรอดพนขององคพระเยซูคริสต” หรือการศึกษา
วิชาปรัชญาของวิทยาลัยแสงธรรมเปนเคร่ืองมือสูชีวิตผูอภิบาล  (บาทหลวง) ของคริสตศาสนจักร  
ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารของพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ใน Pastores Dabo Vobis (1992, 5:  
51 - 56)  ท่ีสรุปไดวา การอบรมดานสติปญญา (Intellectual Formation)  ถือเปนเคร่ืองมือสูการเปน
ผูอภิบาล (บาทหลวง) นั่นเอง 

ดวยเหตุนี้ คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรไดวิเคราะหแนวคิดและสรุปอัตลักษณ
ดานวิธีการสอนรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังนี้ 
(คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 2549) 

(1)  สอนใหนักศึกษาไดเขาใจหลักปรัชญาของนักปรัชญาแตละทาน (ตามธรรมชาติ
ของรายวิชา) 

(2)  สอนใหนกัศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาเหลานั้นมาวิเคราะห วิจารณได 
(3)  สอนใหนกัศึกษาสามารถนําเอาไปประยุกตใช 



 - 28 - 

(4)  มีการประเมินผล ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของการทําการบาน การสอบปากเปลา 
การศึกษาคนควาตามหัวขอ (Take Home) และการทํารายงานเพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษา
คนควาและเปนการวัดความเขาใจของนักศึกษาวาเขาใจมากนอยเพียงใด 

สวนวิธีการในรายละเอียดใหอาจารยผูสอนแตละทานนําแนวทางท้ัง 4 ขอนี้ไป
ประยุกตใช 
 

2. สาระหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
หลักสูตรปรับปรง พ.ศ. 2547 

เนื่องจากสภาวิทยาลัยแสงธรรมไดอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัญา
และศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 เ ร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 2552 เปนตนไป ดังนั้น  
ปการศึกษา 2552 วิทยาลัยแสงธรรมจึงจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา สองหลักสูตร ไดแก  

(1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2547  เร่ิมใชหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2548 จนถึงปการศึกษา 2551 และ  

(2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2551 เร่ิมใชตั้งแตปการศึกษา 2552  

ดังนั้น ในปการศึกษา 2552 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาจึงดําเนินการควบคูไประหวางสองหลักสูตร กลาวคือ หลักสูตรฯ 
ปรับปรุง พ.ศ. 2547 จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 2 - 4 และ หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2552 จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

อยางไรก็ตามรายวิชาตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 สวนใหญเปนวิชาศึกษา
ท่ัวไปไมไดปรับเปล่ียนรายวิชามากนัก รายวิชาในชั้นปท่ี 1 จึงดําเนินตามรายวิชาตามหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2547 งานวิจัยนี้จึงนําเสนอเฉพาะหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 เทานั้น 

ซ่ึงสํานักอธิการบดี วิทยาลัยแสงธรรม (2551) ไดรวบรวมสาระสําคัญของหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2547 ดังนี้ 

1)   ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion 
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2)    ชื่อปริญญา 
ช่ือเต็มภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) 
ช่ือยอภาษาไทย  ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา) 
ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Philosophy and Religion) 
ช่ือยอภาษาอังกฤษ  B.A. (Philosophy and Religion) 

3)   หนวยงานที่รับผิดชอบ 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนษุยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 

4)   ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
  (1) เพื่อเสริมสรางการใชความคิดอยางมีเหตุผล โดยต้ังอยูบนพื้นฐานของคําสอนใน

ศาสนา 
(2) เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูในลักษณะผสมผสานระหวางการเรียนวิชาปรัชญาและ

วิชาศาสนามากยิ่งข้ึน คือมีท้ังความรูควบคูกับคุณธรรม 
(3) เพื่อนําความรูทางดานวิชาปรัชญาและวิชาศาสนามาเปนพื้นฐานของการดําเนิน

ชีวิตท่ีถูกตองเหมาะสมในสังคมปจจุบัน เสริมสรางความสุขแกตนเอง และสังคม 
(4) เพื่อใชความรูความสามารถในการเปนผูนํา การพัฒนาสังคมประเทศชาติใหเจริญ

ยิ่งข้ึน โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมทางศาสนามาเปนเคร่ืองชวยใหบรรลุถึงความสุขท่ีแทจริง
และความเจริญกาวหนาไปในหนทางท่ีถูกตอง 

(5) เพื่อสามารถจูงใจใหผูอ่ืนมองเห็นเปาหมายของชีวิตท่ีแทจริงเพื่อชวยใหเห็น
คุณคาของการดํารงชีวิตไมหมกมุนกับวัตถุนิยม บริโภคนิยม จนลืมคุณคาทางดานจิตใจ แตยึดม่ัน
ในคุณธรรมจริยธรรมของศาสนา 

5) หลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  36 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  91 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 

6) รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวน  36  หนวยกิต  

    ก. กลุมวิชาสังคมศาสตร 11 หนวยกิต   
  วิชาบังคับ 9 หนวยกิต 
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   สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาข้ันอุดมศึกษา     
  Methodology of Higher Education 

  สศ.101 สังคมไทยศึกษา   3 (3-0-3)  
  Thai Society 

  สศ.111 จิตวิทยาท่ัวไป   3 (3-0-3)  
  General Psychology 

  สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน   3 (3-0-3)  
  Introduction to Anthropology 

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

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

  The Constitution of Thailand 
   ข. กลุมวิชามนุษยศาสตร 7  หนวยกิต 

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

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

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

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

  Music Appreciation 
  มศ.233 ศาสนศิลปวิจักษและไทยศิลปวิจักษ  2 (2-0-2)  

  Religious and Thai Art Appreciation 
    ค. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิชาวิทยาศาสตร  6  หนวยกิต  

   วิชาบังคับ 3 หนวยกิต 
  คณ.121 หลักสถิติและการวิจัยเบ้ืองตน  3 (3-0-3)  

  Principles of Statistics and Research 
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  วิชาเลือก ไมนอยกวา 3 หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
  วท.100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน  3 (3-0-3)  

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

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

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

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

  Thai Writing and Oral Reading 
   ภษ.112 วาทศลิป   3 (2-1-3) 
    Oratory 
   ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1   3 (2-1-3) 
    English Usage 1 
   ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2   3 (2-1-3) 
    English Usage 2 
  หมวดวิชาเฉพาะ 91  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 

   ภษ.221 วรรณกรรมอังกฤษ 1   2 (2-0-2)   
  Selected English Reading 1 

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

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

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

  ปร.121 ตรรกวิทยา   3 (3-0-3)  
  Logic 
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  ปร.211 ญาณวทิยา   3 (3-0-3)  
  Epistemology 

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

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

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

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

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

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

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

  ปร.342 ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน  3 (3-0-3)  
  Contemporary Western Philosophy 

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

  ปร.352 พุทธปรัชญา   3 (3-0-3)  
  Buddhist Philosophy 

  ปร.353 ปรัชญาอิสลาม    3 (3-0-3)  
  Islamic Philosophy 

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

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

  ปร.451 ปรัชญาจีน   3 (3-0-3)  
  Chinese Philosophy 
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  ทว.110 ประวัติศาสนาเร่ืองการกอบกู  2 (2-0-2)  
  History of Salvation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก   2 (2-0-2)  
  Prophets 

  ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี  3 (3-0-3)  
  Wisdom Literatures and Psalms 

  ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมาย   3 (3-0-3)  
         ในพันธสัญญาใหม       

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  Church Participation in Development 
 หมวดวิชาฝกปฏิบัติ 

  ปร.473 การฝกปฏิบัติ 1 :  การสอนศาสนธรรม 
  Practicum 1 : Catechetics 

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

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

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

 
 
 

 



 - 35 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 - 36 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 งานวิจัยเร่ืองความรูและเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการวัด การทดสอบ และ
ประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาดังนั้น 
ใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงไดลําดับวิธีดําเนินการตามขั้นตอน  
ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. กลุมผูใหขอมูล 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. วิธีดาํเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4. การวิเคราะหขอมูล 
 5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 
กลุมผูใหขอมูล 

กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2552 ซ่ึงไดแก
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนา
งานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 100 คน กําหนดวิธีการไดมาซ่ึงกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ คือ แบบสอบถามเร่ืองความรูและเจตคติของนักศึกษา 

ท่ีมีตอรูปแบบการวัด การทดสอบ และประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ความรูและเจตคติดาน
การวัดผล 2) ความรูและเจตคติดานการทดสอบ 3) ความรูและเจตคติดานการประเมินผล และ  
4) ขอเสนอแนะท่ัวไป ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของกับโครงสราง วิสัยทัศน พันธกิจ ระบบการบริหารและรูปแบบ
การปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีมีเนื้อหากําหนดเก่ียวของกับการประเมินผลของวิทยาลัย
แสงธรรมนํามาสังเคราะหรางเปนหัวขอในแบบสอบถาม 
 2. ศึกษาเนื้อหาเร่ืองการวัดผล การทดสอบ การประเมินผลจากเอกสารท่ีเกี่ยวของนํามา
สรางเคร่ืองมือโดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอท่ีกําหนด 
 3. กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซ่ึงแตละประเด็นจะพิจารณา
ถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 
  3.1 ความรูและเจตคติดานการวัดผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ 
ตรวจสอบรายการและแบบเติมคําตอบ มีขอคําถามท้ังส้ิน 3 ขอ 
  3.2 ความรูและเจตคติดานการทดสอบ ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ ตรวจสอบรายการและแบบเติมคําตอบ มีขอคําถามท้ังส้ิน 3 ขอ 
  3.3 ความรูและเจตคติดานการประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ ตรวจสอบรายการและแบบเติมคําตอบ มีขอคําถามท้ังส้ิน 3 ขอ 

3.4 ขอเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับรูปแบบการวัด การทดสอบและประเมินผลการเรียน 
การสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
 
วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามกลุมผูใหขอมูลทางไปรษณีย
และดวยตนเอง โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 30 กันยายน 2552 ถึงวันท่ี 20 ตุลาคม 2552 ซ่ึงมี
ข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 
 1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยังกลุม
ผูใหขอมูล โดยเวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน 

2. สงแบบสอบถามไปจํานวน 100 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 80 ฉบับ  
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 3. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความถูกตองของการตอแบบสอบถาม 
จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนมีจํานวน 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.00 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. ขอมูลความรูและเจตคติดานการวัดผล ลักษณะของแบบสอบถามท่ีเปนแบบเลือกตอบ 
และตรวจสอบรายการ ใชการวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ันนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

2. ขอมูลความรูและเจตคติดานการทดสอบ ลักษณะของแบบสอบถามท่ีเปนแบบเลือกตอบ 
และตรวจสอบรายการ ใชการวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ันนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบความเรียง 

3. ขอมูลความรูและเจตคติดานการประเมินผล ลักษณะของแบบสอบถามที่เปนแบบ
เลือกตอบ และตรวจสอบรายการ ใชการวิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง 

4. ขอเสนอแนะท่ัวไปเกี่ยวกับรูปแบบการวัด การทดสอบและประเมินผลการเรียน 
การสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
ใชการวิเคราะหเนื้อหา 
 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  
 1. สถิติพื้นฐาน 
   1.1 คารอยละ คํานวณไดจากสูตร ดังนี้ 

    P  = 100
n
f
×  

   เม่ือ P คือ แทนคารอยละ 
    f คือ ความถ่ีท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
    n คือ จํานวนความถ่ีท้ังหมด 
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  1.2 คาเฉล่ีย (Mean) คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้

    X  = 
N

X∑  

   เม่ือ X  คือ คาเฉล่ีย 
    ∑ X  คือ ผลรวมของคะแนนดานนัน้ 
    N คือ จํานวนคะแนนในกลุมตัวอยาง 
  1.3 คาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน คํานวณไดจากสูตร ดังนี ้

    S = ( )
( )1NN

XXN 22

−
∑ ∑−  

   เม่ือ S คือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    ∑ X  คือ ผลรวมคะแนน 
    N คือ จํานวนกลุมตัวอยาง 
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งานวิจัยเร่ืองความรูและเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการวัด การทดสอบ และ

ประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลของ 
ผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีศูนยวิจัยฯ สรางข้ึนเอง การเก็บรวบรวมขอมูล ศูนยวิจัยฯ ไดสง
แบบสอบถามใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา จํานวน 100 ฉบับ ไดรับกลับคืน 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.00 สถิติ 
ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา  
ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ความรูและเจตคติดานการวัดผล   
ตอนท่ี 2 ความรูและเจตคติดานการทดสอบ   
ตอนท่ี 3 ความรูและเจตคติดานการประเมินผล  
ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 

ตอนท่ี 1 ความรูและเจตคติดานการวัดผล   
แบบสอบถามตอนน้ีสอบถามขอมูลความรูและเจตคติดานการวัดผลรายวิชาในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของแบบสอบถาม 
เปนแบบตรวจสอบรายการและเติมคําตอบ สอบถาม 3 ประเด็น คือ รูปแบบ หลักการและ 
ความเกี่ยวของดานการวัดผล ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.1  จํานวนและรอยละการใชรูปแบบการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 

ใช ไมใช รูปแบบการวัดผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การทําแบบทดสอบ 80 100.00 - 0.00 
2. การสอบปากเปลา 60 75.00 20 25.00 
3. การทํารายงาน 80 100.00 - 0.00 
4. การวัดความรู 80 100.00 - 0.00 
5. การวัดเจตคติ 60 75.00 20 25.00 
6. การวัดการปฏิบัติ 60 75.00 20 25.00 

 

  จากตารางพบวารูปแบบการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
และศาสนาท่ีใช ไดแก การทําแบบทดสอบ การทํารายงาน การวัดความรู สวนท่ีไมใช ไดแก การ
สอบปากเปลา การวัดเจตคติและการวัดการปฏิบัติ 
 
ตารางท่ี 4.2  จํานวนและรอยละความตรงหลักการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 1 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการวัดผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 1 ตองวัดใหตรงกับ 

จุดมุงหมายของการเรียนการสอน  
คือ การวัดผลจะเปนส่ิงตรวจสอบผล 
จากการสอนของอาจารยวานกัศึกษา 
เกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวใน 
จุดมุงหมายการสอนมากนอยเพยีงใด 

80 100.00 - 0.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 1 ท่ีวาตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของ 
การเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเปนส่ิงตรวจสอบผลจากการสอนของอาจารยวานักศึกษา 
เกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพียงใด มีความคิดเห็น จํานวน 80 คน  
คิดเปนรอยละ 100.00 



 - 43 - 

ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละความตรงหลักการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 2 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการวัดผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 2 เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดี
และเหมาะสม ในการวัดผลตองพยายาม
เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ือง 
มือวัดหลาย ๆ อยางเพื่อชวยใหการวดั
ถูกตองสมบูรณ 

80 100.00 - 0.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 2 ท่ีวาเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดีและ
เหมาะสม ในการวัดผลตองพยายามเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวัดหลาย ๆ อยาง
เพื่อชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณ มีความคิดเห็น จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละความตรงหลักการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม:  หลักการท่ี 3 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการวัดผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 3 ระวังความคลาดเคล่ือ
หรือความผิดพลาดของการวัดเม่ือจะใช
เคร่ืองมือชนิดใด ตองระวังความบกพรอง
ของเคร่ืองมือหรือวิธีการวดัของผูสอน 

80 100.00 - 0.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการที่ 3 ท่ีวาระวังความคลาดเคล่ือนหรือความ
ผิดพลาดของการวัดเม่ือจะใชเคร่ืองมือชนิดใด ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัด
ของผูสอน มีความคิดเห็น จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 100.0 
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ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละความตรงหลักการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 4 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการวัดผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 4 ประเมินผลการวัดให 

ถูกตอง เชน คะแนนท่ีเกดิจาการสอน  
ผูสอนตองแปลผลใหถูกตอง 
สมเหตุสมผลและมีความยุตธิรรม  

80 100.00 - 0.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 4 ท่ีวาประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน 
คะแนนท่ีเกิดจาการสอน ผูสอนตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม มีความ
คิดเห็น จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
 
ตารางท่ี 4.6 จํานวนและรอยละความตรงหลักการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 5 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการวัดผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 5  ใชผลการวัดใหคุมคา 
จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ เพื่อ 
คนและพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน ตอง
พยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอย
ในเร่ืองใด และหาแนวทางปรับปรุงแกไข
แตละคนใหดข้ึีน 

40 50.00 40 40.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 5 ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญ
ของการวัดก็คือ เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา 
เดน-ดอยในเร่ืองใด และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีข้ึน 
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ตอนท่ี 2 ความรูและเจตคติดานการทดสอบ   
แบบสอบถามตอนนี้สอบถามขอมูลความรูและเจตคติดานการทดสอบรายวิชาในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของแบบสอบถามเปน
แบบตรวจสอบรายการและเติมคําตอบ สอบถาม 3 ประเด็น คือ รูปแบบ หลักการและความ
เกี่ยวของดานการทดสอบ ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.7  จํานวนและรอยละการใชรูปแบบการทดสอบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 

ใช ไมใช 
รูปแบบการทดสอบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. แบบทดสอบแบบปรนัย 60 75.00 20 25.00 
2. แบบทดสอบแบบอัตนัย 80 100.00 - 0.00 
3. แบบทดสอบแบบถูก-ผิด 60 75.00 20 25.00 
4. แบบทดสอบแบบเติมคํา 40 50.00 40 50.00 
5. แบบทดสอบแบบจับคู 40 50.00 40 50.00 
6. แบบทดสอบแบบเลือกตอบ 40 50.00 40 50.00 

 

จากตารางพบวา รูปแบบการทดสอบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาที่ใช ไดแก แบบทดสอบแบบอัตนัย จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 100.00 
รองลงมา คือ แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบแบบถูก-ผิด จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 
75.00 
 
ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละความตรงตามองคประกอบการทดสอบรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : องคประกอบท่ี 1 

ตรงตามองคประกอบ ไมตรงองคประกอบ 
องคประกอบการทดสอบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
องคประกอบท่ี 1 ใชแบบทดสอบเปน 
เคร่ืองมือในการวัด  

80 100.00 - 0.00 
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จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมมีองคประกอบการทดสอบตรงตามองคประกอบท่ี 1 ท่ีวาใชแบบทดสอบเปน
เคร่ืองมือในการวัด มีความคิดเห็น จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 100.00 

 
ตารางท่ี 4.9  จํานวนและรอยละความตรงตามองคประกอบการทดสอบรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : องคประกอบท่ี 2 

ตรงตามองคประกอบ ไมตรงองคประกอบ 
องคประกอบการทดสอบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
องคประกอบท่ี 2 ผูตอบแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอแบบทดสอบ ซ่ึงหากผูตอบ
ไมตอบแสดงวาไมมีการทดสอบ 

40 50.00 40 50.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมมีองคประกอบการทดสอบตรงตามองคประกอบท่ี 2 ท่ีวาผูตอบแสดงพฤติกรรม
ตอบสนองตอแบบทดสอบ ซ่ึงหากผูตอบไมตอบแสดงวาไมมีการทดสอบ มีความคิดเห็น จํานวน 
40 คน คิดเปนรอยละ 50.00 
 
ตอนท่ี 3 ความรูและเจตคติดานการประเมินผล  

แบบสอบถามตอนนี้สอบถามขอมูลความรูและเจตคติดานการประเมินผลรายวิชา 
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการและเติมคําตอบ สอบถาม 3 ประเด็น คือ รูปแบบ หลักการ
และความเกี่ยวของดานการทดสอบ ผลการวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละการใชรูปแบบการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 

ใช ไมใช 
รูปแบบการประเมินผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1. การประเมินผลกอนเรียน 40 50.00 40 50.00 
2. การประเมินผลระหวางเรียน 80 100.00 - 0.00 
3. การประเมินผลรวมสรุป 80 100.00 - 0.00 
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จากตารางพบวา รูปแบบการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนาท่ีใช ไดแก การประเมินผลระหวางเรียนและการประเมินผลรวมสรุป มีจํานวน 
80 คน คิดเปนรอยละ 100.00 สวนรูปแบบการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาท่ีไมใช ไดแก การประเมินผลกอนเรียน มีจํานวน 40 คน คิดเปนรอย
ละ 50.00 
 
ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละความตรงตามหลักการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 1 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการประเมินผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 1 ยึดความ 

แตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคน
เรียนรูไดไมเทากัน) จึงใชวิธีการ
ประเมินผลตางกัน 

20 25.00 60 75.00 

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ไมเห็น
ดวยวารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการท่ี 1 ท่ีวายึดความแตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคน
เรียนรูไดไมเทากัน) จึงใชวิธีการประเมินผลตางกัน 
 
ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละความตรงตามหลักการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 2 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการประเมินผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 2 ยึดการเรียน

เพื่อรอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรู
จนบรรลุเปาหมายไดแตอาจใชเวลา
ตางกัน) จึงใชวิธีการประเมินผล
เหมือนกนั 

60 75.00 20 25.00 
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จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 75.00 เห็น
ดวยวารายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการที่ 2 ท่ีวายึดการเรียนเพื่อรอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูจนบรรลุเปาหมายไดแตอาจใชเวลาตางกัน) จึงใชวิธีการประเมินผลเหมือนกัน 
 
ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละความตรงตามหลักการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 3 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการประเมินผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 3 ประเมินผลเพ่ือ 

วัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย 
เปรียบเทียบกบัเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

40 50.00 40 50.00 

 

จากตารางพบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เห็นดวยวาและ
ไมเห็นดวยรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการท่ี 3 ท่ีวาประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละ
คนโดยเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุมเดียวกัน 
 
ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละความตรงตามหลักการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลป-

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม : หลักการท่ี 4 

ตรงหลักการ ไมตรงหลักการ 
หลักการประเมินผล 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
หลักการท่ี 4 ประเมินผลเพ่ือ 

วัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย 
เปรียบเทียบกบัเกณฑหรือมาตรฐาน 

40 50.00 40 50.00 

 

จากตารางพบวา รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการท่ี 4 ท่ีวาประเมินผลเพื่อวัดความ 
สามารถของผูเรียนแตละคนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน 
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ตอนท่ี 4 ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในกรณีท่ีประเมินความรูควรเนนเร่ืองความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

คิดสรางสรรคและคิดแบบบูรณาการ 
2. ควรเนนเร่ืองการประเมินคุณคาส่ิงท่ีไดเรียนรู 
3. ควรเนนเร่ืองการประยกุตใชใหเขากับชีวิตผูอภิบาล 
4. ใชแบบทดสอบท่ีเนนเร่ืองความรู ความเช่ียวชาญ และการประยุกตใช 
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งานวิจัยเร่ืองความรูและเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการวัด การทดสอบ และ
ประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการวัดผล การทดสอบ และการประเมินผลของผูมี
สวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ซ่ึงเปนการ
วิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการสรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

5.   เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการวัดผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

6.   เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการทดสอบของผูมีสวนเก่ียวของกับรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

7.   เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการประเมินผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

8.   เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการวัด การทดสอบและประเมินผลการเรียน
การสอนท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู มีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลป- 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2552 ซ่ึงไดแก
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนา
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งานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 100 คน กําหนดวิธีการไดมาซ่ึงกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)  

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองความรูและเจตคติของนักศึกษา 
ท่ีมีตอรูปแบบการวัด การทดสอบ และประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ความรูและเจตคติดาน
การวัดผล  2) ความรูและเจตคติดานการทดสอบ  3) ความรูและเจตคติดานการประเมินผล และ  
4) ขอเสนอแนะทั่วไป ซ่ึงมีจํานวน 80 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 เดือน แจก
แบบสอบถามไป 100 ฉบับ ไดรับกลับคืน 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.00 เม่ือไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากนั้น 

ทําการบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถ่ี รอยละ 
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ซ่ึงสรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะของ 
การวิจัย มีดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

ความรูและเจตคติดานการวดัผล  
1. รูปแบบการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

ท่ีใช ไดแก การทําแบบทดสอบ การทํารายงาน การวัดความรู สวนท่ีไมใช ไดแก การสอบปากเปลา 
การวัดเจตคติและการวัดการปฏิบัติ  

2. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 1 ท่ีวาตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ 
การวัดผลจะเปนส่ิงตรวจสอบผลจากการสอนของอาจารยวานักศึกษาเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไว
ในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพียงใด 

3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการที่ 2 ท่ีวาเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดีและเหมาะสม ในการวัดผล 
ตองพยายามเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวัดหลาย ๆ อยางเพ่ือชวยใหการวัดถูกตอง
สมบูรณ 
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4. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการที่ 3 ท่ีวาระวังความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการวัด
เม่ือจะใชเคร่ืองมือชนิดใด ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดของผูสอน 

5. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการที่ 4 ท่ีวาประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนท่ีเกิดจาก 
การสอน ผูสอนตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม 

6. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 5 ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ 
เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอยในเร่ืองใด 
และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีข้ึน  

ความรูและเจตคติดานการทดสอบ 
1. รูปแบบการทดสอบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนาท่ีใช ไดแก แบบทดสอบแบบอัตนัย รองลงมา คือ แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด  

2. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
มีองคประกอบการทดสอบตรงตามองคประกอบท่ี 1 ท่ีวาใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือในการวัด 

3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
มีองคประกอบการทดสอบตรงตามองคประกอบท่ี 2 ท่ีวาผูตอบแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ
แบบทดสอบ ซ่ึงหากผูตอบไมตอบแสดงวาไมมีการทดสอบ 

ความรูและเจตคติดานการประเมินผล 
 1. รูปแบบการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาท่ีใช ไดแก การประเมินผลระหวางเรียน การประเมินผลรวมสรุป สวนรูปแบบการ
ประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาท่ีไมใช ไดแก  
การประเมินผลกอนเรียน  
 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ไมเห็นดวยวารายวิชา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการ
ประเมินผลไดตรงตามหลักการที่ 1 ท่ีวายึดความแตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคนเรียนรู 
ไดไมเทากัน) จึงใชวิธีการประเมินผลตางกัน 
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3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการที่ 2 ท่ีวายึดการเรียนเพื่อรอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูจนบรรลุเปาหมายไดแตอาจใชเวลาตางกัน) จึงใชวิธีการประเมินผลเหมือนกัน 

4. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เห็นดวยวาและไมเห็นดวย
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธี 
การประเมินผลไดตรงตามหลักการที่ 3 ท่ีวาประเมินผลเพื่อวัดความสามารถของผูเรียนแตละคน
โดยเปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

5. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการท่ี 4 ท่ีวาประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียน 
แตละคนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในกรณีท่ีประเมินความรูควรเนนเร่ืองความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

คิดสรางสรรคและคิดแบบบูรณาการ 
2. ควรเนนเร่ืองการประเมินคุณคาส่ิงท่ีไดเรียนรู 
3. ควรเนนเร่ืองการประยกุตใชใหเขากับชีวิตผูอภิบาล 
4. ใชแบบทดสอบท่ีเนนเร่ืองความรู ความเช่ียวชาญ และการประยุกตใช 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัย 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1.   ในกรณีท่ีประเมินความรูควรเนนเร่ืองความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด

สรางสรรคและคิดแบบบูรณาการ 
2. ควรเนนเร่ืองการประเมินคุณคาส่ิงท่ีไดเรียนรู 
3. ควรเนนเร่ืองการประยุกตใชใหเขากับชีวิตผูอภิบาล 
4. ใชแบบทดสอบท่ีเนนเร่ืองความรู ความเช่ียวชาญ และการประยุกตใช 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยความรูและเจตคติของนักศึกษา/คณาจารยโดยศึกษาแยกกลุมเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นภาพและจะไดขอมูลการศึกษาและประเด็นการตอบท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาเจาะลึกประเด็นของรูปแบบการวัด การทดสอบและประเมินผลในลักษณะ
ของข้ันตอนการสรางเพื่อเปนแนวทางสําหรับพัฒนาการวัด การทดสอบและประเมินผลที่ได
มาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

เร่ือง  ความรูและเจตคติของนักศึกษาท่ีมีตอรูปแบบการวดั การทดสอบ และประเมินผลรายวิชา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม 

 
คําชี้แจง  1. แบบสอบถามฉบับนี้ประกอบไปดวย 3 ตอน 
   ตอนท่ี 1 การวดัผล 
   ตอนท่ี 2 การทดสอบ 
   ตอนท่ี 3 การประเมินผล 
    2. โปรดขีดเคร่ืองหมาย  ลงใน (   ) หนาขอความหรือเติมคําลงในชองวางท่ี 

     กําหนดตามความเปนจริง 
   3. แบบสอบถามฉบับนี้พิมพท้ังดานหนาและดานหลังของกระดาษโปรดตอบ 

    คําถาม ท้ังสองหนากระดาษใหครบทุกขอ 
4. โปรดสงคืนท่ีศูนยวิจัยฯ ภายในวันท่ี 27 กุมภาพนัธ  2553 

 
ตอนท่ี 1 ความรูและเจตคติดานการวัดผล 

1. จากประสบการณเรียนรายวชิาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญาและ
ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ทานเห็นวาวิทยาลัยไดใชวิธีการวัดผลเหลานี้หรือไม โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 

1) การทําแบบทดสอบ  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
2) การสอบปากเปลา  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
3) การทํารายงาน  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
4) การวัดความรู  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
5) การวัดเจตคติ  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
6) การวัดการปฏิบัติ  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
7) วิธีการอ่ืนๆ มีอีกหรือไม โปรดระบุ ......................................................... 
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2. วิทยาลัยไดใชวิธีการวัดผลเหลานี้ไดตรงตามหลักการหรือไม 
หลักการท่ี 1 ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผลจะเปนส่ิง

ตรวจสอบผลจากการสอนของอาจารยวานกัศึกษาเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไวใน
จุดมุงหมายการสอนมากนอยเพยีงใด 

 
(    ) ใช  การวัดผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 2 เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดแีละเหมาะสม ในการวัดผลตองพยายามเลือกใชเคร่ืองมือ
วัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวดัหลาย ๆ อยางเพื่อชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณ 

(    ) ใช  การวัดผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 3 ระวังความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการวัดเม่ือจะใชเคร่ืองมือชนิดใด 
ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดของผูสอน 

(    ) ใช  การวัดผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 4 ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนที่เกิดจาการสอน ผูสอนตองแปลผลให
ถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  

(    ) ใช  การวัดผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 5 ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ เพื่อคนและพฒันา
สมรรถภาพของผูเรียน ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอยในเร่ืองใด 
และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีข้ึน 

(    ) ใช  การวัดผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 
 

3. วิธีการวัดผลทีใ่ชในวิทยาลัยมีความสอดคลอง เหมาะสม มีประโยชนกบัการเรียนการสอน
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาอยางไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2 ความรูและเจตคติดานการทดสอบ 
1. จากประสบการณเรียนรายวชิาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญาและ

ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ทานเห็นวาวิทยาลัยไดใชวิธีการทดสอบโดยใชแบบทดสอบ
ประเภทตางๆ เหลานี้หรือไม โปรดทําเคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 

1) แบบทดสอบแบบปรนัย (    ) ใช  (    )  ไมใช 
2) แบบทดสอบแบบอัตนัย (    ) ใช  (    )  ไมใช 
3) แบบทดสอบแบบถูก-ผิด (    ) ใช  (    )  ไมใช 
4) แบบทดสอบแบบเติมคํา (    ) ใช  (    )  ไมใช 
5) แบบทดสอบแบบจับคู (    ) ใช  (    )  ไมใช 
6) แบบทดสอบแบบเลือกตอบ (    ) ใช  (    )  ไมใช 
7) ประเภทอ่ืนๆ มีอีกหรือไม โปรดระบุ ......................................................... 

 
2. วิทยาลัยมีการปฏิบัติไดตรงตามองคประกอบของการทดสอบหรือไม? 

องคประกอบท่ี 1 ใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือในการวัด  
(    ) ใช  การทดสอบของวิทยาลัยตรงตามองคประกอบ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามองคประกอบ 

องคประกอบท่ี 2 ผูตอบแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอแบบทดสอบ ซ่ึงหากผูตอบไมตอบ
แสดงวาไมมีการทดสอบ 

(    ) ใช  การวัดผลของวิทยาลัยตรงตามองคประกอบ 
(    )  ไมใช  การวัดผลของวิทยาลัยไมตรงตามองคประกอบ 

 
3. วิธีการท่ีใชในวิทยาลัยมีความสอดคลอง เหมาะสม มีประโยชนกับการเรียนการสอน

รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาอยางไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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ตอนท่ี 3 ความรูและเจตคติดานการประเมินผล 
1. จากประสบการณเรียนรายวชิาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปรัชญาและ

ศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ทานเห็นวาวิทยาลัยไดใชวิธีการวัดผลเหลานี้หรือไม โปรดทํา
เคร่ืองหมาย  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง 

1) การประเมินผลกอนเรียน  (    ) ใช  (    )  ไมใช 
2) การประเมินผลระหวางเรียน (    ) ใช  (    )  ไมใช 
3) การประเมินผลรวมสรุป  (    ) ใช  (    )  ไมใช 

 
2. วิทยาลัยไดใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการหรอืไม 

หลักการท่ี 1 ยึดความแตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคนเรียนรูไดไมเทากนั) จงึ
ใชวิธีการประเมินผลตางกัน 
(    ) ใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 2 ยึดการเรียนเพือ่รอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจนบรรลุเปาหมายได 
แตอาจใชเวลาตางกัน) จึงใชวิธีการประเมินผลเหมือนกนั 
(    ) ใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 3 ประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดยเปรียบเทียบกบั 
เพื่อนในกลุมเดียวกัน 
(    ) ใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

หลักการท่ี 4 ประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดยเปรียบเทียบกบั 
เกณฑหรือมาตรฐาน 
(    ) ใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยตรงตามหลักการ 
(    )  ไมใช  วิธีการประเมินผลของวิทยาลัยไมตรงตามหลักการ 

 
3. วิธีการประเมินผลที่ใชในวทิยาลัยมีความสอดคลอง เหมาะสม มีประโยชนกับการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาอยางไร 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน  สุกีโย  ปโตโย,  เอส.เจ 

การศึกษา 
- B.A. Philosophy,Driyarkara School of Philosophy, Indonesia Major: Philosophy of   
  Culture 
- B.A. Theology, M.A. Theology  Loyola School of Theology, Ateneo de Manila 

University, Philippines 
- M.A. Philosophy, Boston College, U.S.A. 
- Ph.D. Ethics and Political Philosophy, Boston College, U.S.A. 
 

2) บาทหลวง ดร. ชาติชาย  พงษศิริ 
อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
การศึกษา 
ปริญญาตรี   - ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม 
                    - ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาเทววิทยา วทิยาลัยแสงธรรม 
ปริญญาโท   - Licence (Facultate Philosophiae) U. Urbaniana, Philipines 
ปริญญาเอก - Ph.D (Education) U. Adamson, Italy  
การทํางานปจจุบัน 
- ผูอํานวยการฝายกิจการศึกษา สังฆมณฑลจันทบุรี 
- อธิการโบสถแมพระประจกัษท่ีลูรด บางคลา  จ. ฉะเชิงเทรา 
- อธิการโรงเรียนดาราจํารัส จ.ฉะเชิงเทรา 
- อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
- คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
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3) บาทหลวงสมหมาย  มธุรสสุวรรณ 
อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
การศึกษา 
- Lianra  (Filosfia) มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา (ประเทศอิตาลี) 
 

4) บาทหลวงวุฒิชัย  อองนาวา 
อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
การศึกษา 

 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
 ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา  วิทยาลัยแสงธรรม  (เกียรตินิยมอันดับสอง) 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ผลงานทางวิชาการ 
 เอกสารประกอบการสอน 
  - ศาสนาคริสต  (พ.ศ. 2549) 

- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 
 ตํารา 
  - ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2552) 

หนังสือ 
มนุษย ภาพลักษณของพระเจา (พ.ศ. 2550) 

 งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพร  
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (2552) 

  - การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (2552) 
- การพัฒนากระบวนทัศนทางปรัชญาโดยอาศัยการฝกปฏิบัติการเขียนบทความ 

ตามหัวขอท่ีกาํหนดในรายวชิาปรัชญาเบ้ืองตน (2553) 
บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร 

- การศึกษาวิชาปรัชญาในวทิยาลัยแสงธรรม : พื้นฐานสูความเขาใจมิตทิางคริสต
ศาสนาและบริบทสังคมไทย  (2552) 
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5) อาจารยทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
 นักวจิัย ศูนยวจิัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรม 

การศึกษา 
ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสตศาสนศึกษา) เกียรตินิยมอันดับ 1 วิทยาลัยแสงธรรม 
ปริญญาโท   ครุศาตรมหาบัณฑิต (วิจัยและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
                       กาญจนบุรี 
ผลงานทางวิชาการ 
งานวิจัย 
                        - การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ันสัญญาของ

คูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2550-2551) 
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย, พ.ศ. 2551-  
2552) 
- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวมวิจัย,  
พ.ศ. 2551) 

 

 



สรุปสาระสําคญัของงานวิจัย 
เร่ือง 

รูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม   

(Measurement and Evaluation Model for the courses of Bachelor of Arts in  
Philosophy and Religion program in Saengtham College.) 

 
บทคัดยอ 

 

งานวิจยัเร่ือง รูปแบบการวดัและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ความรูและเจตคติดานการวดัผล การทดสอบ และการประเมินผลของผูมีสวนเกีย่วของกับรายวิชา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา กลุมผูใหขอมูลในการวจิัยคร้ังนี้เปน
นักศึกษาและคณาจารย วิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 80 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม การ
วิเคราะหขอมูลใชคาความถ่ี รอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 
  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ดานรูปแบบการวัดผล การทดสอบและการประเมินผลของวิทยาลัยแสงธรรม 

รูปแบบ ใช ไมใช 

การวัดผล การทําแบบทดสอบ  
การทํารายงาน  
การวัดความรู 

การสอบปากเปลา  
การวัดเจตคติ 
การวัดการปฏิบัติ  

การทดสอบ แบบทดสอบแบบอัตนัย 
แบบทดสอบแบบปรนัย 
แบบทดสอบแบบถูก-ผิด  

- 

การประเมินผล การประเมินผลระหวางเรียน 
การประเมินผลรวมสรุป 

การประเมินผลกอนเรียน  
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2. หลักการและองคประกอบของการวัดผล การทดสอบและการประเมินผลของวิทยาลัยแสงธรรม 
ตรงหลักการ 

หลักการและองคประกอบ 
ใช ไมใช 

การวัดผล 

หลักการท่ี 1 ตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ การวัดผล
จะเปนส่ิงตรวจสอบผลจากการสอนของอาจารยวานักศึกษาเกดิ
พฤติกรรมตามท่ีระบุไวในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพยีงใด 

  

หลักการท่ี 2 เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดแีละเหมาะสม ในการวัดผลตองพยายาม
เลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวัดหลาย ๆ อยางเพื่อ
ชวยใหการวัดถูกตองสมบูรณ 

  

หลักการท่ี 3 ระวังความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการวัดเม่ือจะใช
เคร่ืองมือชนิดใด ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือ
วิธีการวัดของผูสอน 

  

หลักการท่ี 4 ประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนที่เกิดจาการสอน ผูสอน
ตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม  

  

หลักการท่ี 5 ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ เพื่อคน
และพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละ
คนวา เดน-ดอยในเร่ืองใด และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละ
คนใหดีข้ึน 

  

การทดสอบ 

องคประกอบท่ี 1 ใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือในการวัด    

องคประกอบท่ี 2 ผูตอบแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอแบบทดสอบ ซ่ึง
หากผูตอบไมตอบแสดงวาไมมีการทดสอบ 

  

การประเมินผล   

หลักการท่ี 1 ยึดความแตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคนเรียนรู 
ไดไมเทากัน) จึงใชวิธีการประเมินผลตางกัน 

หลักการท่ี 2 ยึดการเรียนเพือ่รอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูจน
บรรลุเปาหมายไดแตอาจใชเวลาตางกัน) จงึใชวิธีการประเมินผลเหมือนกัน 

 
 

 

 

หลักการท่ี 3 ประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย   
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เปรียบเทียบกบัเพื่อนในกลุมเดียวกัน 
หลักการท่ี 4 ประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย 

เปรียบเทียบกบัเกณฑหรือมาตรฐาน 

  

 
คําสําคัญ  1) ความรูและเจตคติ  2) รูปแบบการวัด   3) การทดสอบ  

  4) การประเมินผล 5) สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  6) วิทยาลัยแสงธรรม 
 

ABSTRACT 
Keywords 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

ดวยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม 2545) ซ่ึงเปนกฎหมาย
แมบทเก่ียวกับการศึกษาของชาติ ไดบัญญัติสาระตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาไมวาจะเปน
ปรัชญาการศึกษาและความมุงหมายในการจัดการศึกษา การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูและปฏิรูป
ระบบโครงสรางการบริหารการศึกษาใหม ไดบัญญัติสาระในหมวด 1 ความมุงหมายและหลักการ 
มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ 
สติปญญา ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกันผูอ่ืน
ไดอยางมีความสุข  ในหมวด 4 มาตรา  22 การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา  ผู เ รียนทุกคนมี
ความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการ
ศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ และมาตรา 23 การศึกษา
ตองเนนความสําคัญท้ังความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู จากสาระและหลักการสําคัญดังกลาว
จําเปนตองแสวงหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาผูเรียนทุกคนสูเปาหมายท่ีพึงปรารถนา 

กระบวนการทางการศึกษาซึ่งประกอบดวยหลักสูตร  การเรียนการสอน  และการ
ประเมินผลนั้น เปนกระบวนการท่ีประสานตอเน่ืองแยกจากกันไมได แตในทางปฏิบัติมักปรากฏวา 
องคประกอบของการศึกษาเหลานั้นยังดูแยกหนาท่ีกันจนเสมือนวามีอัตลักษณของแตละ
องคประกอบนําไปสูการสรางความสําคัญของการจัดการศึกษาในแตละยุคแตละสมัยท่ีแตกตางกัน 
ยิ่งเปาหมายการศึกษาท่ีขาดวิสัยทัศนไมชัดเจน กระบวนการศึกษาก็ยิ่งดําเนินไปอยางไรทิศทาง ไม
สรางสรรค ดังท่ีปรากฏกันอยูท่ัวไป  การศึกษาโลกยังทําหนาท่ีเลือกสรรจัดคนเขาสูอาชีพมากกวา
พัฒนาคน จนทําใหมีการวิพากษวิจารณวา การศึกษาเองเปนตัวการสรางปญหาเพราะการศึกษาขาด
คุณภาพแตยังใหความหวังวาการศึกษานั่นเองจะชวยแกปญหาและชวยพัฒนากําลังคนของ
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ประเทศชาติหากมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินผลการเรียนท่ีดีมี
คุณภาพ การวัดและประเมินผลการเรียนเปนองคประกอบหนึ่งเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรูและ
พัฒนาการตางๆ ของผูเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตรเพ่ือนําผลท่ีไดไปปรับปรุงการ
เรียนการสอนใหผูเรียนบรรลุมาตรฐานท่ีกําหนดไว และใชเปนขอมูลสําหรับตัดสินผลการเรียน 
สถานศึกษาจะตองรับผิดชอบการวัดและประเมินผลการเรียนใหเปนไปอยางเหมาะสมมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ ใหผลการประเมินถูกตองตามสภาพความรูความสามารถท่ีแทจริงของผูเรียน ใน
ขณะเดียวกันการดําเนินการวัดและประเมินผลการเรียนของสถานศึกษาจะตองมีการจัดการเปน
ระบบและกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ สามารถรับรองการประเมินภายนอกตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาได  

การวัดผล เปนกระบวนการบงช้ีผลผลิตหรือคุณลักษณะท่ีวัดไดจากเครื่องมือวัดผล
ประเภทใดประเภทหน่ึงอยางมีระบบ (เยาวดี  วิบูลยศรี, 2549: 5) ในขณะท่ีการประเมินผล เปน
กระบวนการรวบรวมและเตรียมขอมูลท่ีเปนประโยชนในการตัดสินหาทางเลือกที่เปนไปไดหลายๆ 
ทาง (Daniel L. Stufflebeam, 1971 อางถึงใน เยาวดี วิบูลยศรี, 254: 9)   หรือการหาความสอดคลอง
ระหวางการกระทําและวัตถุประสงคตั้งไว (Ralph W. Tyler, 1930 อางถึงใน เยาวดี วิบูลยศรี, 254: 
9)  จึงทําใหทราบวา การวัดและประเมินผล เปนกระบวนการท่ีตอเนื่อง สัมพันธกัน และเปน
ส่ิงจําเปนเพ่ือประเมินวาการดําเนินการตางๆ  โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน  บรรลุ
วัตถุประสงคท่ีตั้งไวหรือไม เพื่อนําขอมูลมาพัฒนา หรือปรับปรุงแกไข เพื่อการดําเนินการเรียนการ
สอนจะไดสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว จึงกลาวไดวา จุดประสงคของการวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน ก็เพื่อความกาวหนาของการศึกษา  โดยการนําเอาการวัดและประเมินผลมาใชใน
การวางแผน ปรับปรุง พัฒนา ติดตามและตัดสินผลการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  (ออกัสติน สุกี
โย ปโตโย, บาทหลวง ดร. และคณะ, 2550: 1) 

วิทยาลัยแสงธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย การจัดหลักสูตรยอมดําเนิน
ตามรูปแบบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
แนวทางจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)   อยางไรก็ตาม วิทยาลัยแสง
ธรรม เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ คือ การอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงของคริสต
ศาสนจักร  ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรม จึงนําแนวทางจากคําสอนคริสต
ศาสนจักรคาทอลิก เกี่ยวกับการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง  โดยเฉพาะคําสอนจากสภา
สังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 และแนวปฏิบัติจากประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร  (วุฒิชัย  อองนาวา
และคณะ,  2551: 19 – 20) โดยเฉพาะจากเอกสาร “Optatam Totius” (1965: 15) ของสภาสังคายนา
วาติกัน คร้ังท่ี 2  ไดใหแนวทางวิธีการสอนวิชาปรัชญาในสถาบันอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงไววา   
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“วิธีการทั้งหมด จะตองมุงกระตุนใหผูเตรียมเปนบาทหลวงรักความจริง ชอบแสวงหา พิจารณา 
พิสูจนอยางเขมงวด พรอมกับรับตามสัตยจริงวา ความรูของมนุษยมีขอบเขต ขอใหเอาใจใสท่ีจะ
สอนใหเห็นวาปรัชญามีความเกี่ยวโยงอยางใกลชิดกับปญหาแทจริงตางๆ ในชีวิต ตลอดจนปญหา
ซ่ึงเปนท่ีสนใจของผูเตรียมตัวเปนบาทหลวง  ผูสอนตองชวยผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงใหเห็นความ
เกี่ยวโยงซ่ึงมีอยูระหวางเนื้อหาปรัชญากับบรรดาธรรมลํ้าลึกแหงความรอดพน ซ่ึงเราศึกษาในเทว
วิทยา โดยใชความเช่ือซ่ึงเปนความสวางท่ีประเสริฐกวา”   ซ่ึงประมวลกฎหมายคริสตศาสนจักร 
(Canon Law, 1983: มาตรา 254) ไดขยายความและใหหลักปฏิบัติวา “ตองสอนผูเตรียมตัวเปน
บาทหลวง ใหสามารถวิเคราะหปญหาตางๆ โดยการคนควาท่ีเหมาะสมดวยตนเอง ตามหลัก
วิชาการ  ดังนั้นใหมีการฝกเขียนรายงานภายใตการแนะนําของอาจารย เพื่อใหพวกเขาไดเรียนรูท่ีจะ
ศึกษาดวยความพยายามของตนเอง” 

จากแนวทางและแนวปฏิบัติดังกลาว สงผลใหในระหวางปการศึกษา 2548 – 2549  
คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตรไดวิเคราะหแนวคิดและสรุปในเร่ืองอัตลักษณดานวธีิการสอนวิชา
ปรัชญาตามมติในรายงานการประชุมคณะฯ  ไดดังนี้ (คณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร, 2549) 

1)  สอนใหนักศึกษาไดเขาใจหลักปรัชญาของนักปรัชญาแตละทาน (ตามธรรมชาติ
ของรายวิชา) 

2)  สอนใหนักศึกษาสามารถนําหลักปรัชญาเหลานั้นมาวิเคราะห วจิารณได 
3)  สอนใหนักศึกษาสามารถนําเอาไปประยุกตใช 

4)  มีการประเมินผล ซ่ึงอาจจะเปนในรูปของการทําการบาน การสอบปากเปลา การศึกษา
คนควาตามหัวขอ (Take home) และการทํารายงาน เพื่อเปนการสงเสริมใหนักศึกษาคนควาและเปน
การวัดความเขาใจของนักศึกษาวาเขาใจมากนอยเพียงใดสวนวิธีการในรายละเอียด ใหอาจารย
ผูสอนแตละทานนําแนวทางท้ัง 4 ขอนี้ไปประยุกตใช 

ดังนั้น จึงเห็นวา การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม จึงเปนการจัดการศึกษาท่ีมีอัตลักษณของตน  
จึงจําเปนตองทําการศึกษารูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อกําหนดและเปนแนว
ทางการพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอน จะได
ดําเนินสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรอยางแทจริง 
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วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการวัดผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
2. เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการทดสอบของผูมีสวนเก่ียวของกับรายวิชาใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
3. เพื่อศึกษาความรูและเจตคติดานการประเมินผลของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
4. เพ่ือแสวงหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการวัด การทดสอบและประเมินผลการเรียน

การสอนท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็นของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 
ขอบเขตการวจัิย 

1. ประชากร ผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2552  

2. เนื้อหาท่ีใชในการวิจยั 
2.1 วิธีการวัดผล 
2.2 วิธีการทดสอบ 
2.3 วิธีการประเมินผล 

3   ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
  3.1)  ตัวแปรอิสระ คือ อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีมีสวนเกี่ยวของ
กับรายวิชาฯ  
                           3.2)  ตัวแปรตาม คือ รูปแบบแนวทางความรูและเจตคติท่ีมีตอการวัดและประเมิน 
ผลการเรียน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. ผูเชี่ยวชาญ หมายถึง บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา 
หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัยของภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

2. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1. ทําใหไดรูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมตามความคิดเห็น

ของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
2. ทําใหทราบวาผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปรัชญาและศาสนามีความรูดานการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด 
3. ทําใหทราบเจตคติของผูมีสวนเกี่ยวของกับรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาท่ีมีตอการวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 
4. เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาคนควาดานรูปแบบการวัดและประเมินผลรายวิชาใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 

กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนผูมีสวนเกี่ยวของในการเรียนการสอนรายวิชาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ประจําปการศึกษา 2552 ซ่ึงไดแก
นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนา
งานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 100 คน กําหนดวิธีการไดมาซ่ึงกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling)  

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเร่ืองความรูและเจตคติของนักศึกษาที่มี
ตอรูปแบบการวัด การทดสอบ และประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ความรูและเจตคติดาน
การวัดผล  2) ความรูและเจตคติดานการทดสอบ  3) ความรูและเจตคติดานการประเมินผล และ 4) 
ขอเสนอแนะท่ัวไป ซ่ึงมีจํานวน 80 คน นัดเวลาในการรับกลับคืนประมาณ 1 เดือน แจก
แบบสอบถามไป 100 ฉบับ ไดรับกลับคืน 80 ฉบับ คิดเปนรอยละ 80.00 เม่ือไดรับแบบสอบถาม
กลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูลจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด การวิเคราะหขอมูล นํา
แบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากนั้นทําการบันทึกลงรหัสในโปรแกรม
สําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถ่ี รอยละ วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการ
วิเคราะหเนื้อหา  
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สรุปผลการวิจัย 
ความรูและเจตคติดานการวดัผล  
1. รูปแบบการวัดผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 

ท่ีใช ไดแก การทําแบบทดสอบ การทํารายงาน การวัดความรู สวนท่ีไมใช ไดแก การสอบปากเปลา 
การวัดเจตคติและการวัดการปฏิบัติ  

2. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 1 ท่ีวาตองวัดใหตรงกับจุดมุงหมายของการเรียนการสอน คือ 
การวัดผลจะเปนส่ิงตรวจสอบผลจากการสอนของอาจารยวานักศึกษาเกิดพฤติกรรมตามท่ีระบุไว
ในจุดมุงหมายการสอนมากนอยเพียงใด 

3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 2 ท่ีวาเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีดีและเหมาะสม ในการวัดผลตอง
พยายามเลือกใชเคร่ืองมือวัดท่ีมีคุณภาพ ใชเคร่ืองมือวัดหลาย ๆ อยางเพื่อชวยใหการวัดถูกตอง
สมบูรณ 

4. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการที่ 3 ท่ีวาระวังความคลาดเคล่ือนหรือความผิดพลาดของการวัด
เม่ือจะใชเคร่ืองมือชนิดใด ตองระวังความบกพรองของเคร่ืองมือหรือวิธีการวัดของผูสอน 

5. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการที่ 4 ท่ีวาประเมินผลการวัดใหถูกตอง เชน คะแนนท่ีเกิดจาการ
สอน ผูสอนตองแปลผลใหถูกตองสมเหตุสมผลและมีความยุติธรรม 

6. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการวัดผลไดตรงตามหลักการท่ี 5 ใชผลการวัดใหคุมคา จุดประสงคสําคัญของการวัดก็คือ 
เพื่อคนและพัฒนาสมรรถภาพของผูเรียน ตองพยายามคนหาผูเรียนแตละคนวา เดน-ดอยในเร่ืองใด 
และหาแนวทางปรับปรุงแกไขแตละคนใหดีข้ึน  

 
ความรูและเจตคติดานการทดสอบ 
1. รูปแบบการทดสอบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ

ศาสนาท่ีใช ไดแก แบบทดสอบแบบอัตนัย รองลงมา คือ แบบทดสอบแบบปรนัย แบบทดสอบ
แบบถูก-ผิด  

2. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
มีองคประกอบการทดสอบตรงตามองคประกอบท่ี 1 ท่ีวาใชแบบทดสอบเปนเคร่ืองมือในการวัด 
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3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
มีองคประกอบการทดสอบตรงตามองคประกอบท่ี 2 ท่ีวาผูตอบแสดงพฤติกรรมตอบสนองตอ
แบบทดสอบ ซ่ึงหากผูตอบไมตอบแสดงวาไมมีการทดสอบ 

ความรูและเจตคติดานการประเมินผล 
 1. รูปแบบการประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนาท่ีใช ไดแก การประเมินผลระหวางเรียน การประเมินผลรวมสรุป สวนรูปแบบการ
ประเมินผลรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาท่ีไมใช ไดแก การ
ประเมินผลกอนเรียน  
 2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 75.00 ไมเห็นดวยวารายวิชา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการ
ประเมินผลไดตรงตามหลักการที่ 1 ท่ีวายึดความแตกตางระหวางบุคคล (ผูเรียนแตละคนเรียนรูได
ไมเทากัน) จึงใชวิธีการประเมินผลตางกัน 

3. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการที่ 2 ท่ีวายึดการเรียนเพื่อรอบรู (ผูเรียนทุกคนสามารถ
เรียนรูจนบรรลุเปาหมายไดแตอาจใชเวลาตางกัน) จึงใชวิธีการประเมินผลเหมือนกัน 

4. ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 50.00 เห็นดวยวาและไมเห็นดวย
รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรมใชวิธีการ
ประเมินผลไดตรงตามหลักการท่ี 3 ท่ีวาประเมินผลเพื่อวัดความสามารถของผูเรียนแตละคนโดย
เปรียบเทียบกับเพื่อนในกลุมเดียวกัน 

5. รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม
ใชวิธีการประเมินผลไดตรงตามหลักการท่ี 4 ท่ีวาประเมินผลเพ่ือวัดความสามารถของผูเรียนแตละ
คนโดยเปรียบเทียบกับเกณฑหรือมาตรฐาน 
 

ขอเสนอแนะท่ัวไป 
1. ในกรณีท่ีประเมินความรูควรเนนเร่ืองความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห 

คิดสรางสรรคและคิดแบบบูรณาการ 
2. ควรเนนเร่ืองการประเมินคุณคาส่ิงท่ีไดเรียนรู 
3. ควรเนนเร่ืองการประยกุตใชใหเขากับชีวิตผูอภิบาล 
4. ใชแบบทดสอบท่ีเนนเร่ืองความรู ความเช่ียวชาญ และการประยุกตใช 
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ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช 
1. ในกรณีท่ีประเมินความรูควรเนนเร่ืองความสามารถทางการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด

สรางสรรคและคิดแบบบูรณาการ 
2. ควรเนนเร่ืองการประเมินคุณคาส่ิงท่ีไดเรียนรู 
3. ควรเนนเร่ืองการประยุกตใชใหเขากับชีวิตผูอภิบาล 
4. ใชแบบทดสอบท่ีเนนเร่ืองความรู ความเช่ียวชาญ และการประยุกตใช 

 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรมีการวิจัยความรูและเจตคติของนักศึกษา/คณาจารยโดยศึกษาแยกกลุมเปรียบเทียบ
เพื่อใหเห็นภาพและจะไดขอมูลการศึกษาและประเด็นการตอบท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 2. ควรศึกษาเจาะลึกประเด็นของรูปแบบการวัด การทดสอบและประเมินผลในลักษณะ
ของข้ันตอนการสรางเพื่อเปนแนวทางสําหรับพัฒนาการวัด การทดสอบและประเมินผลที่ได
มาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม 
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