วิทยาลัยแสงธรรม
เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
Bachelor of Education Program in Christian Studies
ประวัติความเป็นมา หลักสูตรสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
เนื่องจากการพัฒนาคุณภาพครูของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปัจจุบัน ได้เน้นการพัฒนาครู
ให้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพครู วิทยาลัยแสงธรรมร่วมกับคณะกรรมการ
คาทอลิ ก เพื่ อ การอบรมคริ ส ตศาสนธรรม จึ ง ด าเนิ น การเปิ ด หลั ก สู ต รคื อ หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) เพื่อผลิตบุคลากรผู้นาทางศาสนาในชุมชน
ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) ผู้บริหารด้านการจัดการศึกษาอบรมในสถานศึกษา นักวิชาการในศาสตร์ด้านปรัชญา
และศาสนา ครู จิ ตตาภิบ าล ครู คาสอน ครู ส อนคริส ต์ศาสนาให้ มีความรู้ ทักษะในการสอนและมีคุณภาพ
ผู้ประกอบกิจการส่วนตัวที่เกี่ยวกับการบริหารทางการศึกษาอบรมและอื่นๆ ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมไทย
ในปัจจุบัน โดยหลักสูตรฯ ได้รับการพิจารณาจากทบวงมหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดดาเนินการเรียนการสอนได้
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นมา หลังจากที่วิทยาลัยได้ดาเนินการเปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาฯ นี้ก็ได้
มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเรื่อยมา
ปี ก ารศึ ก ษา 2557 สภาวิ ท ยาลั ย ฯ มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิช าคริ ส ตศาสนศึกษา เป็ น หลั กสู ตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิช าคริส ตศาสนศึกษา (หลั กสู ตร 5 ปี)
และคุรุ ส ภาได้ป ระกาศรั บรองมาตรฐานหลักสู ตรและมาตรฐานการผลิ ตปริญญาทางการศึกษา หลั กสู ตร
การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา โดยเริ่มจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) มีมติรับรองคุณวุฒิ หลักสูตรศิลป
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างชีวิตคริสตชนและเป็นผู้นาด้านจิตวิญญาณ และปัญญา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีความรอบรู้ คาสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิก มีความสามารถในการสอน
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นารู ป แบบการสอนคริ ส ตศาสนธรรม มี ค วามรู้ ทั ก ษะความสามารถ
และคุณลักษณะที่พร้อมสาหรับการประกอบวิชาชีพครู
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถนาคาสอนของคริสต์ศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิต
และสังคมทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
4. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี จิ ต ส านึ ก ที่ จ ะท านุ บ ารุ ง สื บ ทอด ศาสนา อนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรร ม
และสภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
*** เมื่อจบการศึกษาแล้วท่า นสามารถเป็นครูจิตตาภิบาล ครู ค าสอน ครู สอนจริ ยธรรม และครู สอน
สาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

การเปิดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
1. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561
เป็นเวลา 8 สัปดาห์
2. ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 2561
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมเวลาการสอบด้วย
3. ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) เดือนพฤศจิกายน 2561 – มีนาคม 2562
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ รวมเวลาการสอบด้วย

การดาเนินการหลักสูตร
1. วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ ได้แก่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
และนอกวันเวลาราชการ ได้แก่ วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 สาหรับสามเณรหรือนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก
2.1.1 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.1.2 ผ่านการอบรมจากสถานฝึกอบรมของคณะที่สังกัดอยู่
2.1.3 มีหนังสือมอบตัวจากต้นสังกัด
2.1.4 มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

2.2 สาหรับบุคคลทั่วไป
2.2.1 สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีผู้รับรองความประพฤติ
2.2.3 ไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดต่อการศึกษา

หลักฐานการสมัคร
1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จานวน 5 รูป
2. สาเนาวุฒิการศึกษาสายสามัญ
3. สาเนาทะเบียนบ้าน
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. สาเนาการเปลีย่ นชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี) 6. ใบรับรองคุณสมบัติของนักศึกษา

กาหนดการรับสมัครนักศึกษา การสอบ และการสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561
วัน

รายละเอียด

วันที่ 1 มีนาคม – 14 เมษายน 2561 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561
สาหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
9.00 – 11.00 น. สอบความถนัดในวิชาชีพครู
14.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษา
วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561
ทดสอบภาษา (นักศึกษาใหม่ทุกคน)
ที่ศูนย์ภาษานิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
08.30 – 9.00 น. พร้อมกันที่ศูนย์ภาษานิตโย
09.00 – 12.00 น. ทดสอบข้อเขียน (ทักษะ ฟัง อ่าน เขียน)
13.30 – 16.00 น. ทดสอบปากเปล่า (ทักษะ ฟัง พูด)
หมายเหตุ :
- นักศึกษาต่างชาติ ทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- นักศึกษาชาวไทย ทดสอบภาษาอังกฤษ
- ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ/ไทย โดยแจ้งไปที่ต้นสังกัดของ
นักศึกษา
วันที่ 3 - 31 พฤษภาคม 2561
เรียนภาษาอังกฤษ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่)
ที่ศูนย์ภาษานิตโย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561
เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 : เริ่มการเรียนการสอน
11.40 – 12.30 น. ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน

13.30 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาตามสาขาวิชาฯ

ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.saengtham.or.th, www.thaicatechesis.com, www.catholic.or.th

ดาเนินการโดย
1. บาทหลวง ผศ.ดร.ชาติชาย พงษ์ศิริ
2. บาทหลวง ผศ.ดร.อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ
3. บาทหลวง เจริญ ว่องประชานุกูล
4. บาทหลวง ผศ.ดร.วัชศิลป์ กฤษเจริญ
5. อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม
6. มุขนายกวีระ อาภรณ์รัตน์
7. ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์
8. บาทหลวง ผศ.สมชัย พิทยาพงศ์พร
10. บาทหลวงชุมภา คูรัตน์
12. บาทหลวงชีวิน สุวดินทร์กูร
14. บาทหลวงเชษฐา ไชยเดช
16. บาทหลวง ผศ.วสันต์ พิรุฬห์วงศ์
18. บาทหลวงธวัช สิงห์สา
20. บาทหลวง ดร.เกรียงยศ ปิยะวัณโณ
22. บาทหลวงพิริยะ ไชยมุกดาสกุล
24. บาทหลวงวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน
26. ภคินีกฤษดา สาตร์พันธ์
28. อาจารย์ปิยะวรรณ กลีบศรี
30. อาจารย์ รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ์
32. อาจารย์มนต์สิงห์ ไกรสมสุข
34. อาจารย์กมลา สุริยพงศ์ประไพ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีคณะศาสนศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ผู้ช่วยหัวหน้าสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ที่ปรึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
ผอ.ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรมระดับชาติ
9. บาทหลวง ผศ.ดร.ฟรังซิส ไก้ส์
11. บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุ่มศรีพันธุ์
13. บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
15. บาทหลวงเอนก นามวงษ์
17. บาทหลวงธรรมรัตน์ เรือนงาม
19. บาทหลวงยอดชาย เล็กประเสริฐ
21. บาทหลวง ดร.พิเชฐ แสงเทียน
23. บาทหลวงวุฒิไกร ชินทร์นลัย
25. ภคินี ดร.ชวาลา เวชยันต์
27. อาจารย์ลัดดาวัลย์ วงศ์ภักดี
29. อาจารย์มยุรี แสงไพโรจน์
31. อาจารย์พีรพัฒน์ ถวิลรัตน์
33. ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ์ ประสูตร์แสงจันทร์
35. อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
อาจารย์สุดหทัย นิยมธรรม
20 หมู่ 6 ถ. เพชรเกษม ต. ท่าข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : christ.studies2000@gmail.com

หอพัก : นักศึกษาที่มาเรียนสามารถติดต่อที่พักได้ที่ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ
ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ
82 หมู่ 6 ซ. วัดเทียนดัด อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0443, 08-2335-2112
โทรสาร 0-2429-0239
E-mail : nccthailand@gmail.com



