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1.  ชื่อหลักสตูร 
                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
            Bachelor of Arts Program in Christian Studies 
 
2.  ชื่อปริญญา 
                 ช่ือเต็ม :  ศิลปศาสตรบัณฑิต  ( คริสตศาสนศึกษา ) 
                              Bachelor of Arts (Christian Studies) 
                 ช่ือยอ  :   ศศ.บ. ( คริสตศาสนศึกษา ) 
                                  B.A. (Christian Studies) 
 
3.  หนวยงานรับผิดชอบ 
               สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร  วิทยาลัยแสงธรรม 
 
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 4.1  ปรัชญา 
  การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนใหเปนศาสน-
บริกร   ดานการสอนคริสตศาสนธรรม 
 4.2  วัตถุประสงค 
  1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชนและเปนผูนํา
ดาน  จิตวิญญาณและปญญา 
  2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  
มีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพฒันารูปแบบการสอน คริสตศาสนธรรม 
  3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติและ
ประยุกตใชในการพัฒนาชวีติและสังคมทั้งตอตนเองและผูอ่ืน 
  4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย 
 

5.  กําหนดการเปดสอน 
 ตั้งแตภาคการศึกษาที่  1 ปการศึกษา  2552  เปนตนไป 
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6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 6.1  สําหรับสามเณรหรือนกับวชนิกายโรมนัคาทอลิก 
  6.1.1  สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  6.1.2  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกดัอยู 
  6.1.3  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
  6.1.4  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
 6.2  สําหรับบุคคลทั่วไป 
  6.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
  6.2.1  มีผูรับรองความประพฤติ 
  6.2.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
 หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 

7. การคัดเลอืกผูเขาศึกษา 
 รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดงันี้ 
  7.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วทิยาลัยกําหนด 
  7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบสัมภาษณ
ตามเกณฑที่กาํหนด  
 

8. ระบบการศึกษา 
 วิทยาลัยแสงธรรม จัดการศึกษาระบบทวิภาค  โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งออกเปน 2 
ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาค
การศึกษาก็ได ซ่ึงเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ   ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ยกเวนในกรณี
จําเปนและคณะเห็นชอบแลว 
 

9. ระยะเวลาการศึกษา 
 ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
 ทั้งนี้ นับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น  โดยไมนับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ หรือลา
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พักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวชหรือ
หนวยงานที่ตนสังกัด และอธิการบดีเห็นสมควร 
 

10. การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต และไม
เกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ 
 การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต ในแตละ
ภาคการศึกษาปกติ 
 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
 หากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิต แตกตาง
ไปจากเกณฑขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะวิชาโดยตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร  
 หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป  
 

11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 11.1 การวัดผล 
   วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
  11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80% ของ
จํานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมสิีทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ ได เวน
แตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตจุําเปนซึ่งหลีกเลี่ยงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอนผันให
เปนรายๆ ไป 
  11.1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรยีนไมถึง  80%   และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ  
นักศึกษา     ผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมที่
อธิการบดีเห็นสมควร 
  11.1.3 วิทยาลยัจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ทีน่ักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาค
เรียนละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลวจะถือวา
การเรียนกระบวนวิชานั้นสิน้สุดลง 
 11.2 การประเมินผลการศึกษา 
  การประเมินผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับคะแนน 
(Numeric Grades) หรือระดบัคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคาระดับ
คะแนน ดังตอไปนี ้
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ระดับ แตมระดับคะแนน ความหมาย 
          A  4.0 ดีเยี่ยม (Excellent) 
          B+ 3.5 ดีมาก (Very Good) 
          B 3.0 ดี (Good) 
          C+ 2.5 ดีพอใช (Fairly Good) 
          C 2.0 พอใช (Fair) 
          D+ 1.5 คอนขางออน ( Nearly Poor) 
          D 1.0 ออน (Poor) 
          F 0 ตก (Failure) 

 

สัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนนมีความหมายดังนี้ 
 
 

อักษร ความหมาย 
I ยังไมสมบูรณ (Incomplete) 

AU เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit) 
W การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn) 
P ผาน (Pass) 

NP ไมผาน (No Pass) 
CS จากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Test) 
CE การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบที่ไมใชการทดสอบ

มาตรฐาน (Credits from Examination) 
CT การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมนิการศึกษาอบรมที่จัด

โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training) 
CP การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน 

(Credits from Portfolio) 
 
 11.3 การสําเร็จการศึกษา 
  นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกต ิสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา โดยตองเรียน
ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กาํหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
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12.  อาจารยผูสอน 
 12.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ที่ รายชื่อ/นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทาง

วิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สัปดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)      ใหม (2551) 

1 บาทหลวงเจรญิ  วองประชานุกูล ศศ.บ. (ปรัชญา) 

ศน.บ. (เทววิทยา) 

Licentia (Theology) 
   
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
   

วิทยาลัยแสงธรรม 

วิทยาลัยแสงธรรม 

Pontificia Studiorum 
U.A.S., Italy 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

อาจารย งานวิจัย 
     รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ตามแนวทางคาทอลิก (อยูระหวาง
ดําเนินการ แลวเสร็จราวเดือน มีนาคม 
2552) 
     การพัฒนาความรูดานคริสตศาสนา
สําหรับคริสตชนคาทอลิกในประเทศ
ไทย (อยูระหวางดําเนินการ แลวเสร็จ
ราวเดือนมีนาคม 2552) 

3 3 

3 บาทหลวงวัชศิลป  กฤษเจริญ ศศ.บ. (ปรัชญา) 
ศน.บ. (เทววิทยา) 
Licentia 
 (Theologia Spec. in 
Pastoralis inveniis et 
Catecheticae ) 

วิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
U. Salesiana, Roma,  
Italy 

อาจารย เอกสารประกอบการสอน 
     การอบรมคริสตศาสนธรรม (พ.ศ. 
2551) 
หนังสือ 
     การสอนครสิตศาสนธรรม (พ.ศ. 
2550) 
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ที่ รายชื่อ/นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทาง

วิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สัปดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)      ใหม (2551) 

งานวิจัย 
     การดําเนินชีวิตของเยาวชน
คาทอลิก วัย 16 – 20 ป 
(พ.ศ. 2548) 

4 บาทหลวงเอกรตัน  หอมประทุม ศศ.บ. (ปรัชญา) 
ศน.บ. (เทววิทยา) 
Licentia 
 (Theologia Spec. in 
Pastoralis inveniis et 
Catecheticae ) 

วิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
U. Salesiana, Roma,  
Italy 

อาจารย  3 3 

4. นางสาวลัดดาวรรณ  
ประสูตรแสงจันทร 

กศ.บ. (เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา) 
ป.บัณฑิต  (การวัดและ
ประเมินโครงการ) 
ศศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
(อยูระหวางการทํา
เรื่องจบการศึกษา) 

อาจารย  1 4 
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ที่ รายชื่อ/นามสกลุ คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทาง

วิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สัปดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)      ใหม (2551) 

5. นางสาวสุจิตตรา  จันทรลอย ค.บ. (เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา) 
ศศ.ม.  (เทคโนโลยี
การศึกษา) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อาจารย  
 

- 3 
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12.2   อาจารยพิเศษ 
 

ลําดับที่ 
รายช่ือ 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด / สาขา 

1 บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย อาจารย Ph.D. (Philosophy) 
2 บาทหลวง ดร.ชาติชาย  พงษศิริ อาจารย Ph.D. (Education) 
3 บาทหลวง ดร. ลือชัย  ธาตุวสัิย อาจารย Docteur en Theologie 
4 บาทหลวง ดร.วิทยา  คูวิรัตน อาจารย ด.ด. (บริหารการศึกษา) 
5 บาทหลวง ดร. ฟรังซิส  ไกส อาจารย Doctoratus  (Sacra Theologia) 
6 บาทหลวง ดร. สุรชัย  ชุมศรีพันธ อาจารย Ph.D. (Chruch History) 
7 บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร อาจารย Licenza (Theology) 
8 บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ อาจารย Licenza (Theology) 
9 บาทหลวงวุฒชัิย  อองนาวา อาจารย ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา) 
10 บาทหลวงธรรมรัตน  เรือนงาม อาจารย Licenza (Theology) 
11 บาทหลวงวสนัต  พิรุฬหวงศ อาจารย Licenza (Theology) 
12 บาทหลวงสุรชาติ  แกวเสนยี อาจารย Licenza (Philosophy) 
13 บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส อาจารย Licenza  (Scienze Bibliche) 
14 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล อาจารย Licenza (Chruch History) 
15 บาทหลวงเบรตุชอร  เคลาดิโอ  อาจารย Licenza (Theology) 
16 บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยศิริ อาจารย Licenza (Theology) 
17 บาทหลวงสมเกียรติ  ตรีนิกร อาจารย Licenza  (Scienze Bibliche) 
18 มุขนายกวีระ  อาภรณรัตน อาจารย Licentia (Theologia Spec. in Pastoralis 

inveniis et Catecheticae ) 
19 ภคินี ดร. ชวาลา  เวชยันต อาจารย ด.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

20 นางอัมพร  แกวสุวรรณ ผศ. ค.ม. (ภาษาไทย) 
21 ดร. ชาญณรงค  บุญหนุน ผศ. อ.ด. (ปรัชญา) 
22 นายลิขิต  กาญจนาภรณ รศ. M.Ed. (Psychology) 
23 นายสมประสงค  นวมบุญลือ รศ. ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา) 
24 นายทวีศักดิ์  เดชาเลิศ อาจารย ค.ม. (วิจยัการศึกษา) 
25 นายพีรพัฒน  ถวิลรัตน อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา) 
26 นายพิเชษฐ  รุงลาวัลย อาจารย ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร) 



 

 

10 

 

ลําดับที่ 
รายช่ือ 

ตําแหนงทาง
วิชาการ 

คุณวุฒิสูงสุด / สาขา 

27 นางสาวทัศนยี  มธุรสสุวรรณ อาจารย ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) 
28 นางสาววารณุี  สิงหเสนห อาจารย ศษ.ม. (บริหารการศึกษา) 
29 นายภกัดี  กฤดกิรัณย อาจารย M.S. (Counseling) 
30 นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต อาจารย ค.ม. (วิจยัและประเมินผลการศึกษา) 
และ 
 อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอนรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 
 อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะศาสนศาสตรเสนอใหวิทยาลัยแสงธรรม
แตงตั้ง 
 
13. จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศกึษาที่จะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี ้
  

ปการศึกษา  

ชั้นป 
2552 2553 2554 2555 

ช้ันปที่  1 50 50 55 60 
ช้ันปที่  2  50 50 55 
ช้ันปที่  3   50 50 
ช้ันปที่  4    50 
รวม 50 100 155 215 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศกึษา 

    
50 

 
 

14. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 14.1  สถานที่เรียน 
  อาคารเรียน วทิยาลัยแสงธรรม 
 14.2  อุปกรณการสอน 
  เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน 6 เครื่อง 
  เครื่องโปรเจคเตอรติดประจาํหองเรียน จํานวน 7  เครื่อง 
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  เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิว้ จํานวน 2 เครื่อง 
  เครื่องโปรเจคเตอร  จํานวน 5 เครื่อง 
  เครื่องเลนวีดีโอ วีซีดี ดวีีดี และเอ็มพีสาม จํานวน 4 เครื่อง 
  เครื่องเลนเทป-วิทย ุ จํานวน 5 เครื่อง 
  เครื่องรับโทรทัศน  จํานวน 2 เครื่อง 
  เครื่องฉายขามศีรษะ จํานวน 2 เครื่อง 
  เครื่องฉายแผนทึบ  จํานวน 1 เครื่อง 
  Laser Wireless  จํานวน 6 ตัว 
  กลองถายภาพนิ่ง (ดิจติอล) จํานวน 4 เครื่อง 
 14.3   อุปกรณท่ีเตรียมจัดหาเพิ่มเติม 
  เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรติดประจําหองเรียน  
      จํานวน 4 ชุด 

15. หองสมดุ 
 หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูทีห่อสมุด วิทยาลัย
แสงธรรม ซ่ึงมีรายการที่เกีย่วของกับหลักสูตร จําแนกตามรายการดังนี้ 
 15.1 หนังสือ ตํารา เอกสาร 
  ภาษาไทย   15,077    เลม 
  ภาษาตางประเทศ  14,326    เลม 
 15.2 วารสาร 
  ภาษาไทย     26     รายการ 
  ภาษาตางประเทศ    56     รายการ 
 15.3 โสตทัศนวัสดุ 
  วีดิทัศน  แผนดิสก  ซีดีรอม 506     รายการ 
  เทปบันทึกเสียง  218     รายการ 
 15.4  ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  
  CDS , ISIS , EBSCO , Digital Librarian  
 15.5  อ่ืนๆ 
  งานวิจยั/วิทยานิพนธที่เกีย่วของ 297    เลม 
  สารนิพนธที่เกี่ยวของ 245    เลม 
 นอกจากนั้น มบีริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ โดยผานทาง
หอสมุด 
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16. งบประมาณ 
 วิทยาลัยจัดเกบ็คาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศกึษาในอัตรา ดังนี ้
 16.1  หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย 
  - คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ  800      บาท  
  - คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ  500 บาท 
  - คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ  600 บาท 
 16.2  หมวดคาบํารุงการศึกษา  ประกอบดวย 
  - คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาบํารุงและพัฒนาการกฬีาภาคเรียนละ  200 บาท 
  - คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ  100 บาท 
  - คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพเิศษภาคเรียนละ   400 บาท 
  - คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ  100 บาท 
  -  คาเอกสารสิ่งพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ  800 บาท 
 16.3  หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
  - คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ  400 บาท 
  - คาขึ้นทะเบยีนนักศกึษาแรกเขา  200 บาท 
  - คาขึ้นทะเบยีนบัณฑิต  200 บาท 
  - คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ     300 บาท 
 16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด 
  - คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ  10 บาท 
  - คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ  50 บาท 
  - คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ  20 บาท 
  - คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมอืนักศึกษา)       100 บาท 
  - คาขอยายคณะเรียนครั้งละ  200 บาท 
 ประมาณการคาใชจาย    200,000  บาท/คน/หลักสูตร 
17. หลักสูตร 
 17.1  จํานวนหนวยกิต 
                   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา  132       หนวยกิต 
 17.2  โครงสรางหลักสูตร 
   

            จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา 132 
    ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี ้  
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17.2.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา 30 
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา   14 
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  ไมนอยกวา      6 
ค. กลุมวิชาภาษา  ไมนอยกวา  10 

17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา 96 
         ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา)  ไมนอยกวา 58 

 ข. วิชาโท (เทววิทยา)  ไมนอยกวา 38 
  

17.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 
17.2.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตัิ  ไมนอยกวา  3 รายวิชา                  ไมมี

หนวยกิต 
 

 17.3 รายวิชาท่ีกําหนดในหลกัสูตร 
  17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดศกึษาทั่วไปไมนอยกวา  30 หนวยกิต   ดังนี้ 
            ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมนอยกวา  14  หนวยกิต   
        วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้  
    1)  มน.  232   หลักเศรษฐกจิพอเพียง  2 (2-0-4)   
     HU. 232    Principle of Sufficiency Economy  
    2) สศ. 100    ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา     
      SO. 100   Methodology of Higher Education 
                                                    (เปนวิชาบงัคับแบบไมนบัหนวยกิต แตตองสอบผาน) 
    3) สศ. 101    ไทยศึกษา         3 (3-0-6)   
     SO.101     Thai Studies  
    4) สศ. 111    จิตวิทยาทัว่ไป   3 (3-0-6)  
     SO. 111    General Psychology 
   รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 6  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
    1) มน.120    ปรัชญาเบื้องตน   3 (3-0-6) 
     HU.120    Introduction to Philosophy 
    2) มน.201    อารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก   3 (3-0-6) 
     HU.201    Western and Eastern Civilization 
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    3) มน.231    สังคีตวิจักษ   2 (2-0-4)  
     HU.231   Music Appreciation 
    4) สศ.122    มานุษยวิทยาเบื้องตน  3 (3-0-6)  
     SO.122    Introduction to Anthropology 
    5)  สศ.341    กฎหมายในชีวติประจําวนั  3 (3-0-6)   
     So.341    Law in Daily Life  
   ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 
        รายวิชาบังคับเรียน  3  หนวยกิต  ไดแก 
    1) คณ.121    สถิติพื้นฐานและหลักการวจิัย  3 (3-3-3) 
     MA.121   Basic  Statistics and Research Methodology  
        รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  3  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)        คณ.252    บัญชี     3 (3-0-6)   
     MA.252    Accounting 
    2) วท.100    วิทยาศาสตรในชีวติประจําวนั  3 (3-0-6) 
     SC.100    Science in Daily Life 
    3)      วท.101    วิทยาศาสตรชีวภาพ  3 (3-0-6) 
     SC.101    Biology Science 
    4)       วท.241    วิทยาศาสตรสุขภาพและสิง่แวดลอม    3 (3-0-6)  
     SC.241    Health and Environment Science 
   ค. กลุมวิชาภาษา   ไมนอยกวา  10 หนวยกติ 
        รายวิชาบังคับเรียน  8  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
    1)   ภษ.111    การใชภาษาไทย 1  2 (2-1-3)  
      LA.111    Thai Usage 1  
    2)   ภษ.112    การใชภาษาไทย 2  2 (2-1-3)  
     LA.112    Thai Usage 2 
    3)   ภษ.121    การใชภาษาอังกฤษ 1  2 (2-1-3) 
     LA.121    English Usage 1 
    4)      ภษ.122    การใชภาษาอังกฤษ 2  2 (2-1-3) 
     LA.122  English Usage 2 
       รายวิชาเลือกเรียน  ไมนอยกวา  2  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
    1)      ภษ.213      การใชภาษาไทย 3  2 (2-1-3) 
     LA.213    Thai Usage 3 
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    2)   ภษ.223     การใชภาษาอังกฤษ 3  2 (2-1-3)   
     LA.223    English Usage 3 
  17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  
   ตองเรียนรายวชิาในหมวดเฉพาะ  ไมนอยกวา  96  หนวยกิต 
   ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา)  ไมนอยกวา  58  หนวยกิต 
         รายวิชาวชิาบังคับเรียน   53  หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)  คศ.100    ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม 3 (3-0-6)   
     RE.100    History of Catechesis    
    2) คศ.101    หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 3 (3-0-6)    
     RE.101   Dogmatic Catholic Teaching 
    3)   คศ.113     คริสตจริยศาสตรเบื้องตน  2 (2-0-4)   
     RE.113     Introduction to Christian Ethics 
    4) คศ.121    การสอนศาสนธรรมเด็ก  3 (3-0-6) 
       RE.121    Religious Instruction of Children 
    5) คศ.122    การสอนศาสนธรรมเยาวชน    3 (3-0-6)  
     RE.122    Religious Instruction of the Youth 
    6) คศ.123    การสอนศาสนธรรมผูใหญ    3 (3-0-6)       
     RE.123    Religious  Instruction of the Adult 
    7) คศ.124    การสอนศาสนธรรมในครอบครัว    3 (3-0-6)  
     RE.124    Religious Instruction in the Family 
    8) คศ.131    วิชาครู   3 (3-0-6)   
     RE.131    Pedagogy 
    9) คศ.132    ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา    3 (3-2-4)  
     RE.132    Education Media and Technology 
    10)  คศ.201    ศาสนศึกษา          3 (3-0-6) 
     RE.201    Religious Studies 
    11) คศ.202    ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร    3 (3-0-6) 
     RE.202    The Church History 
    12) คศ. 215    พระคัมภีรพันธสญัญาเดิม 1    2 (2-0-4) 
     RE. 215    The Old Testament 1 
    13) คศ.216    พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2  2 (2-0-4)   
     RE.216    The Old Testament 2 
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    14) คศ.492     การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม    3 (4-5-0)  
     RE.492    Teaching Catechism Observation 
    15) คศ.493     ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม  3   (0-180-0)    
     RE.493    Christian Education Tranning                 
    16) ศษ.221    หลักการสอน   3 (3-0-6)  
     ED.221    Methology of Teaching 
    17) ศษ.222    การวัดและประเมนิผลการศึกษา  3 (3-0-6)  
     ED.222    Assessment and Evaluation in Education 
    18) ศษ.231     การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน     2 (2-0-4) 
     ED.231    Curriculum Development  
    19)  ศษ.232    การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน  3 (3-2-4)   
     ED.232    Educational and Classroom Action Research Methodology 
   รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  5  หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
    1) คศ.102     พระบัญญัติ 10 ประการ  3 (3-0-6)    
     RE.102    Ten Commandments 
    2)    คศ.212    จริยศาสตร   3 (3-0-6)  
     RE.212    Ethics 
    3)   คศ.310    การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิต   3 (3-1-5) 
                                                                   ประจําวนั 
     E.310    Biblical Application to Daily Life   
    4) คศ. 490    สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1    1 (1-1-1)  
     RE. 490    Seminar on Catechetical Knowledge 1 
    5)    คศ. 491    สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2    1 (1-1-1)          
     RE. 491    Seminar on Catechetical Knowledge 2  
   ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอยกวา   38  หนวยกิต 
         รายวิชาวชิาบังคับเรียน  32  หนวยกิต   ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
    1)      ทว.110    ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู  2 (2-0-4) 
              TH.110    History of Salvation 
    2)      ทว.111    พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน  2 (2-0-4) 
             TH.111    Introduction to The Bible 
              3)      ทว.112    เทววิทยาเบื้องตน   2 (2-0-4)  
             TH.112    Introduction to Theology 
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      4)      ทว.114    พิธีกรรมเบื้องตน               2 (2-0-4)  
                       TH.114    Introduction to Liturgy 
    5)  ทว.171     เทววิทยาเรื่องจติภาวะ 1  2 (2-0-4) 
       TH.171     Spiritual Theology I 
    6) ทว.213    พระวรสารสหทรรศน  3 (3-0-6)   
     TH.213    The Synoptic Gospels 
    7) ทว.214    วรรณกรรมนักบญุยอหน  2 (2-0-4)  
     TH.214    Johannine Literature 
    8) ทว.221    เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร  2 (2-0-4)   
     TH.221    Ecclesiology 
     9) ทว.222    เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา  3 (3-0-6)   
     TH.222    Christology 
             10) ทว.225    ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์  2 (2-0-4)   
              TH.225    Sacraments in General 
    11) ทว.313    กิจการอัครสาวกและบทจดหมายใน  3 (3-0-6) 
                               พันธสัญญาใหม    
     TH.313    Introduction to Acts of the Apostles and Epistles 
    12) ทว.321    เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ  3 (3-0-6)  
     TH.321    The Holy Trinity 
    13) ทว.326    เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา    3 (3-0-6) 
                                                                   บูชาขอบพระคุณ 
     TH.326    Theology of the Holy Communion and the Eucharist  
                                                                    Celebration 
    14) ทว.422    เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย  2 (2-0-4) 
     TH.422    Mariology 
    รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต  เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
    1) ทว.372     เทววิทยาเรื่องจติภาวะ 2  2 (2-0-4)  
     TH.372    Spiritual Theology 2 
    2) ทว.376     เทววิทยาเรื่องพนัธกิจและการอภิบาล  2 (2-0-4) 
     TH.376     Missiology and Pastoral Theology 
     3) ทว.411    หลักศาสนสัมพันธ  2 (2-0-4)  
     TH.411    Principles of Interreligious Dialogue 
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    4) ทว.428     คําสอนของสภาสังคายนาวาตกิันที ่2  2 (2-0-4) 
                       และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชยี 
     TH.428    Teaching of the Second Vatican Council and  
                      of the Federation of Asian Bishops’ Conferences 
    5) ทว.461    คริสตศาสนจักรในประเทศไทย  2 (2-0-4) 
     TH.461    The Church in Thailand 
    6) ทว.472    คริสตศาสนากับงานพัฒนา  2 (2-0-4) 
        TH.472    Christianity and Development 
  17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   
               ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาในหลักสูตรอืน่ที่วิทยาลัยเปดสอน
ตามความสนใจ  ทั้งนี้ตองไมซํ้ากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว 
  17.3.4  หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ 
   ใหเลือกฝกปฏบิัติ 3 รายวิชาใน 4 รายวิชาทีเ่ปดสอนดังตอไปนี ้
  1)   ฝป. 171     การฝกปฏิบัติ 1 :  การสอนคริสตศาสนธรรม 
      PT. 171     Practicum 1 : Catechesis 
  2)   ฝป. 231      การฝกปฏิบัติ 2 : การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  
    PT. 231     Practicum 2 : Production and Presentation of Educational Multimedia 
  3)   ฝป. 232      การฝกปฏิบัติ 3 : การสรางสื่อการเรียนการสอน 
    PT. 232 Practicum 3 :  Educational Media Production 
  4)   ฝป. 421    การฝกปฏิบัติ 4 : การวิจยัในชั้นเรียน 
   PT. 421 Practicum4 : Classroom Action Research 
 
 17.4  ความหมายของรหัสวชิา 
  รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ  5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตาม
ดวยตัวเลข 3 หลัก  มีความหมายดังนี ้
    
                                                                           
                                                                              ตัวเลขหลักหนวย แทน  ลําดับรายวชิา                          
                                ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวิชาตาง ๆ         
                                          ตัวเลขหลักรอย แทน  ช้ันปที่ควรเรียน   
                                                                              ตัวอักษร 2 ตัว  แทน  กลุมวิชา 

A B X1 X2 X3 
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 17.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะภาษาไทยหรอือังกฤษ    
       AB  =  มน. หรือ  HU.    หมายถึงกลุมวิชามนุษยศาสตร   
    =  สศ.  หรือ  SO.    หมายถงึกลุมวิชาสังคมศาสตร   
    =  คณ.  หรือ  MA.  หมายถึงกลุมวิชาคณิตศาสตร   
    =  วท.  หรือ   SC.    หมายถึงกลุมวิชาวิทยาศาสตร   
    =  ภษ.  หรือ  LA.    หมายถงึกลุมวิชาภาษา 
    =  คศ.  หรือ  RE.    หมายถงึกลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา   
     =  ศษ.  หรือ  ED.   หมายถึงกลุมวิชาศึกษาศาสตร   
     =  ทว.  หรือ  TH.    หมายถงึกลุมวิชาเทววิทยา   
     =  ฝป.  หรือ  PT.    หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ 
 

  17.4.2  ตัวเลขหลักรอย     
     X1  =   1, 2 , 3  หรือ  4  หมายถึงรายวิชาที่ควรเรียนในแตละชั้นป 
    - รายวิชาที่ขึน้ตนดวยเลข 1 หรือ 2  คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299  เปนวิชาพื้นฐาน  
                                            หรือรายวิชาทีต่องเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 1 หรือ 2 
    -  รายวิชาที่ขึน้ตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489  เปนรายวิชาเอก  
                                            และโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 3 หรือ 4 
    - รายวิชาที่ขึน้ตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ  
                              
  17.4.3  ตัวเลขหลักสิบ     
     กลุมวิชามนษุยศาสตร 
    X2  =   0     พื้นฐานมนษุยศาสตร 
          =   1      ศาสนา 
          =   2      ปรัชญา 
          =   3      ศิลปวิทยา 
 

     กลุมวิชาสังคมศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางสงัคมศาสตร 
           =   1 จิตวิทยา 
           =   2  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
           =   3  เศรษฐศาสตร 
           =   4 รัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
                                                =   5 การบริหารและการจัดการ 
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   กลุมวิชาภาษา 
    X2  =   0 แขนงวิชาพื้นฐานทางภาษา 
           =   1 ภาษาไทย 
            =  2 ภาษาตางประเทศ 
   กลุมวิชาคณิตศาสตร 
    X2  =   1 คณิตศาสตร 
           =   2 สถิติ 
   กลุมวิชาวิทยาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานทางวทิยาศาสตร 
           =   1 ฟสิกข 
           =   2 ชีววิทยา 
           =   3 เคมี 
           =   4 เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต 
   กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา และศึกษาศาสตร 
    X2  =   0 พื้นฐานการศึกษา 
           =   1 หลักการอบรม 
           =   2 หลักการสอนและการแนะแนว 
           =   3 หลักการนิเทศ 
          =   4 การฝกปฏิบัติและการสัมมนา 
   กลุมวิชาเทววทิยา 
    X2  =   0 พื้นฐานทางจริยธรรมและศาสนา 
          =   1 พระคัมภีร 
         =   2 สัจธรรม 
         =   3 จริยศาสตร 
         =   4 พิธีกรรม 
          =   5 กฎหมายคริสตศาสนา 
          =   6 ประวัติคริสตศาสนา 
          =   7 การอภิบาลคริสตชน 
         =    8 ชีวิตฝายจิต 
  17.4.4  ตัวเลขหลักหนวย     
     เลขหลักหนวยตั้งแต 1 -  9   แสดงลําดับทีร่ายวิชาที่ควรศึกษากอนหลังในรายวิชาที ่
                                 เกี่ยวเนือ่งกัน 
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 17.5  ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
                    X1 ( X2 – X3 – X4)  
    X1   หมายถึง   จํานวนหนวยกิตรวม 
    X2  หมายถึง   จํานวนชั่วโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห 
    X3  หมายถึง   จํานวนชัว่โมงปฏิบัติตอสัปดาห 
    X4     หมายถงึ   จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 
 ตัวอยางเชน   รายวิชา  ศษ.222   การวัดและประเมนิผลการศึกษา  3 (3-0-6)   หมายถึง  รายวิชาใน
กลุมวิชาศึกษาศาสตร  แขนงวิชาการสอนและการแนะแนว  จัดใหเรียนในชั้นปที่ 2  ลําดับที่  2  มีจํานวน 
3  หนวยกิต   แบงเปนบรรยายทฤษฎี  3  คาบตอสัปดาห   เวลาศึกษาดวยตนเอง  6  คาบตอสัปดาห และใช
เวลาเรียนไมนอยกวา  15  สัปดาหตลอดภาคการศึกษา 
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17.6  แผนการศึกษา 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคตน  
 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา - 
สศ.101 ไทยศึกษา 3 (3-0-6) 
คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจยั 3 (3-3-3) 
ภษ.111 การใชภาษาไทย 1 2 (2-1-3) 
ภษ.121 การใชภาษาองักฤษ 1 2 (2-1-3) 
คศ.101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 3 (3-0-6) 
คศ.113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน 2 (2-0-4) 
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู 2 (2-0-4) 

XXXXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3 (3-0-6) 

 รวม 20 
 

ชั้นปท่ี 1 ภาคปลาย  
   

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน 2 (2-0-4) 
ภษ.112 การใชภาษาไทย 2 2 (2-1-3) 
ภษ.122 การใชภาษาองักฤษ 2 2 (2-1-3) 
คศ.100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม 3 (3-0-6) 
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 2 (2-0-4) 
ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน 2 (2-0-4) 
ทว.171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1 2 (2-0-4) 

XXXXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

3 (3-0-6) 

ฝป.XXX เลือกฝกปฏิบัติ 1 รายวิชา - 
 รวม 18 
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ชั้นปท่ี 2 – 3  ภาคตน  ปคี ่

 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
สศ.111 จิตวิทยาทั่วไป 3 (3-0-6) 

XXXXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3 (3-0-6) 

ภษ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชา
ภาษา   

2 (2-1-3) 
 

คศ.215 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1 2 (2-0-6) 
ศษ.221 หลักการสอน 3  (3-0-6) 
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย 2 (2-0-4) 
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน 3 (3-0-6) 
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 3 (3-0-6) 

 คศ. 2 = 21 หนวยกิต  คศ. 3 = 19 หนวยกติ  
 

ชั้นปท่ี 2 – 3 ภาคปลาย   ปคี ่ 
 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
คศ.121 การสอนศาสนธรรมเด็ก 3 (3-0-6) 
คศ.131 วิชาครู 3 (3-0-6) 
คศ.132 ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา 3 (3-2-4) 
คศ.202 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 3 (3-0-6) 
คศ.216 พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2 2 (2-0-4) 
คศ.492 การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม (คศ. 3) 2 (2-1-3) 
คศ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก (คศ.3) 1 (1-1-1) 
ทว.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท 2 (2-0-4) 
ทว.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท 2 (2-0-4) 
ฝป.XXX เลือกฝกปฏิบัติ 1 รายวิชา - 

 คศ. 2 = 18 หนวยกิต  คศ. 3 = 21 หนวยกติ  
 
 



 

 

24 

 

ชั้นปท่ี 2-3 ภาคตน  ป คู 
 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
ภษ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ไป กลุมวิชา

ภาษา  (คศ. 2) 
2 (2-1-3) 

คศ.122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน 3 (3-0-6) 
คศ.123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ 3 (3-0-6) 
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร 2 (2-0-4) 
ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 2 (2-0-4) 
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม 3 (3-0-6) 
คศ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก 3 (2-0-6) 
XXXXX รายวิชาหมวดเลือกเสรี 3 (3-0-6) 

 คศ. 2 = 21 หนวยกิต  คศ. 3 = 19 หนวยกติ  
 

ชั้นปท่ี 2-3 ภาคปลาย ป คู 
 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว 3 (3-0-6) 
คศ. 201 ศาสนศึกษา 3 (3-0-6) 
คศ.492 การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม (คศ. 3) 2 (2-1-3) 
ศษ.231 การพัฒนาหลกัสูตรการเรียนการสอน 2 (2-0-4) 
ทว.214 วรรณกรรมนกับุญยอหน 2 (2-0-4) 
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา 3 (3-0-6) 
คศ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก (คศ.3) 1 (1-1-1) 
ทว.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท 2 (2-0-4) 
ทว.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท 2 (2-0-4) 
ฝป.XXX เลือกฝกปฏิบัติ 1 รายวิชา - 

 คศ. 2 = 17 หนวยกิต  คศ. 3 = 20 หนวยกติ  
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ชั้นปท่ี 4 ภาคตน  
 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
มน.232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4 ) 
ศษ.222 การวัดและประเมินผลการศกึษา 3 (3-0-6) 
ศษ.232 การวิจยัการศกึษาและการวจิัยในชั้นเรยีน 3 (3-2-4) 
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ 
3 (3-0-6) 

คศ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก  1 (1-1-1) 
XXXXX รายวิชาหมวดเลือกเสรี 3 (3-0-6) 

 รวม 15 
 
 

ชั้นปท่ี 4 ภาคปลาย (ทุกปการศึกษา) 
 

รหัส ชื่อวิชา หนวยกิต 
คศ.493 ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม 4 (0-180-0) 

 รวม 4 
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17.7 คําอธิบายรายวิชา 
  17.7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   กลุมวิชามนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร   14  หนวยกิต   
  ก.  วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
   1)  มน. 232     หลักเศรษฐกจิพอเพียง   2 หนวยกิต  
    HU.232   Principle of Sufficiency Economy 

    นิยาม แนวคดิ และหลักการของหลักเศรษฐกิจพอเพยีง การดําเนินชวีิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการประยุกตใชหลักเศรษฐกจิพอเพียง 

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

อยางรวดเรว็และมีประสิทธิภาพ โดยเนนการฝกปฏิบัติในดานการบรหิารเวลา 
การศึกษารูปแบบตางๆ การจับประเดน็ เทคนิคการคนควาและระเบียบวิธีเขียน
รายงานทางวชิาการ 

   3)  สศ.101    ไทยศึกษา    3 หนวยกิต    
    SO.101    Thai Studies  
    ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของสังคมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทางดาน

เศรษฐกิจ    สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
   4)  สศ.111    จิตวทิยาทั่วไป    3 หนวยกิต  
    SO.111    General Psychology 
    ศึกษาประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย แรงจูงใจ การรับรู 

การเรียนรู  การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจติ และพฤติกรรมทางสังคม 
 
  ข. วิชาเลือกไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้ 
   1)   มน. 120    ปรัชญาเบื้องตน   3 หนวยกิต  
    HU.120   Introduction to Philosophy 
    ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ สาระและ

ธรรมชาติของปรัชญา ชวงยคุตางๆ ของปรัชญา ความสัมพันธระหวางเทววิทยา
และปรัชญา การแบงสาขาปรัชญา และสาระสังเขปของปรัชญาสาขาตางๆ 

   2)  มศ.201    อารยธรรมตะวันตกและตะวนัออก  3 หนวยกิต  
    HU.201    Western and Eastern Civilization 
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    ศึกษาประวัตพิัฒนาการอารยธรรมของมนุษยทั้งดานวัตถุธรรมและปญญาธรรม 
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคอารยธรรมกรีก - โรมัน ยุคศักดินา การปฏิวัติ
ฝร่ังเศส กระทั่งยุคสหพันธรฐัและสงครามโลกทั้ง 2 คร้ัง ถึงสังคมตะวนัตก
ปจจุบันและในทวีปเอเชยี โดยเนนความสมัพันธระหวางวัฒนธรรม สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ที่กอใหเกิดศิลปวิทยาการ ปรัชญา และศาสนาที่ทรงอิทธพิล
ตอสังคมตะวนัตกและสังคมเอเชีย 

   3)  มศ.231    สังคีตวิจักษ    2 หนวยกิต       
    HU.231   Music Appreciation 
    ศึกษาพัฒนาการการดนตรี และการขับรองประสานเสียง เพื่อใหเขาใจ

สุนทรียภาพของการใชเสียง ดนตรี ทวงทํานองและประเภทของดนตรไีทยและ
สากล 

   4)  สศ.122    มานุษยวิทยาเบื้องตน   3 หนวยกิต  
    SO.122   Introduction to Anthropology 
    ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบเขตของวิชามานุษยวทิยา ววิัฒนาการของ

มนุษย   ความสัมพันธระหวางวัฒนธรมกบับุคลิกภาพ อิทธพิลของวัฒนธรรมที่มี
ตอพฤติกรรมของมนุษยระบบโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม 

   5) สศ.341    กฎหมายในชีวติประจําวนั  3 หนวยกิต  
    SO.341    Law in Daily Life 
    ศึกษาที่มาและความจําเปนของรัฐธรรมนูญไทย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกบั

ความหมาย  ลักษณะ และประเภทของกฎหมายที่เกีย่วของในชีวิตประจาํวัน 
   
  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต  
  รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกติ ไดแก 
    คณ.121    สถิติพื้นฐานและหลกัการวจิัย                   3 หนวยกิต  
    MA.121    Basic  Statistics and Research Methodology  
    ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถิติสําหรับการวจิัย  การวิเคราะหขอมูล

สถิติพื้นฐาน  การนําเสนอผลการวิเคราะหการแปลความหมายของขอมลู   
ความหมายและระเบยีบวิธีการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย 

  รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกติ เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
   1) คณ.252    บัญชี                          3 หนวยกิต   
    MA.252    Accounting 
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     ศึกษาระเบยีบวิธีจัดการทางบัญชี ระบบบัญชี การงบดุล การออกแบบบัญชี
สําหรับวัด โรงเรียนและมูลนิธิ การอานและการนําเสนอรายงานทางการเงิน การ
ตรวจสอบและการรับรอง กฎหมายบางมาตราที่เกี่ยวของกับการบัญชีโรงเรียน 
มูลนิธิ หรือองคการที่ไมมุงแสวงหาผลกําไร 

   2) วท.100    วิทยาศาสตรในชีวติประจําวนั  3 หนวยกิต  
    SC.100    Science in Daily Life 
    ศึกษาธรรมชาติและองคประกอบของวิทยาศาสตร ส่ิงมีชีวิต สารเคมี โลกและ

จักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ  แหลงพลังงานและปญหาการ
ขาดแคลนพลงังาน ส่ิงแวดลอมและภาวะมลพิษ บทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน 

   3) วท.101    วิทยาศาสตรชีวภาพ                  3 หนวยกิต 
    SC.101    Biology Science 
    ศึกษาธรรมชาติและการกําเนิดของชีวิต กระบวนการตางๆ ที่ใชในการดําเนินชวีิต 

กลไกของววิฒันาการฐานะของมนุษยในธรรมชาติ การอยูรวมกนัของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ศึกษาปญหาเรื่องสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน ในธรรมชาติ สังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม 

   4) วท.241    วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม      3 หนวยกิต      
    SC.241    Health and Environment Science 
    ศึกษาความหมาย ความสําคญัของสภาพ นิเวศวิทยาของสุขภาพ วงจรเลวราย 
    (Vicious Cycle) ปญหาสุขภาพของประชาชนไทยในชนบท วิธีการปองกันโรคที่

พบบอย ระบาดวิทยา การระมัดระวัง การอภิบาลและการฟนฟูสภาพ ผูปวยเรื้อรัง 
ผูปวยส้ินหวัง ผูปวยสังคมรังเกียจ รวมทั้งการสงเสริมสภาพแวดลอมในสังคมให
อยูในสภาพปลอดภัยมลพิษตางๆ 

  กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา  10 หนวยกิต  
   รายวิชาบังคับเรียน 8 หนวยกติ ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
   1) ภษ.111    การใชภาษาไทย 1               2 หนวยกิต  
    LA.111    Thai Usage 1  
    ศึกษาวิธีการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การฟง 

การอาน และการเขียน  ศกึษาการใชภาษาไทยทีใ่ชในการติดตอส่ือสารในสังคม 
   2) ภษ.112    การใชภาษาไทย 2                               2 หนวยกิต  
    LA.112   Thai Usage 2 
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    การประมวลความรูจากการศึกษาวิชา ภษ. 111  การใชภาษาไทย 1 มาศึกษาและ
วิเคราะหการใชภาษาไทยทั้งดานการพดู การฟง การอาน และการเขยีน ที่ปรากฏ
ตามสื่อรูปแบบตาง ๆ สามารถอภิปรายลักษณะของการใชภาษาในสังคมไดอยาง
ถูกตองและมหีลักเกณฑ 

   3) ภษ.121    การใชภาษาอังกฤษ 1                    2 หนวยกิต  
    LA.121    English Usage 1 
    ทบทวนหลกัการใชภาษาอังกฤษขั้นกลางและขั้นสูงสําหรับนักศึกษาไทยที่ไมได

ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เนนหลักการใชภาษาในชวีติประจําวนัใน
สถานการณและโอกาสตางๆ ทั้งโดยการพูดและการเขยีน เพื่อเตรียมความพรอม
ในการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการและตาํรา ในระดับสงูตอไป 

   4) ภษ.122    การใชภาษาอังกฤษ 2                              2 หนวยกิต    
    LA.122    English Usage 2 
    ทบทวนหลกัการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1 โดยเฉพาะ

หลักการอานและเก็บความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศกึษา ฝกฝน
การอานเพื่อความเขาใจ การจับประเดน็และการสรุปความ 

    
   รายวิชาเลือกเรียน 2 หนวยกติ เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
   1)   ภษ.213     การใชภาษาไทย  3                                    2 หนวยกิต  
    LA.113  Thai Usage 3   
    การประมวลความรูจากการศึกษาวิชา ภษ. 112  การใชภาษาไทย 2 มาศึกษา

วิเคราะห และพัฒนาทักษะการใชภาษาไทย ทั้งดานการพูด การฟง การอาน และ
การเขียน ที่ปรากฏตามสื่อรูปแบบตาง ๆ สามารถอภิปรายลักษณะของการใช
ภาษาในสังคมไดอยางถูกตอง 

   2)   ภษ.223     การใชภาษาอังกฤษ 3     2 หนวยกิต  
    LA.123    English Usage 3 
    ทบทวนหลกัการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2 โดยเฉพาะ

หลักการอานและเก็บความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศกึษา ฝกฝน
การอานเพื่อความเขาใจ การจับประเดน็และการสรุปความ 

 
  17.7.2  หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 96 หนวยกิต  ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
     ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา) จํานวน 58  หนวยกิต 
             รายวิชาวชิาบังคับเรียน จํานวน  53  หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี ้
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   1)  คศ.100    ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม  3  หนวยกิต  
    RE.100    History of Catechesis 
    ศึกษาประวัติการอบรมคริสตศาสนธรรมสมัยปตาจารยในคริสตศตวรรษแรกๆ 

สมัยกลาง สมัยปฏิรูป และสมัยปจจุบนั การประชุมระดบันานาชาต ิเร่ืองการ
สอนคริสตศาสนธรรมในแดนธรรมทูต หนังสือ   คูมือแนะแนวการสอนคําสอน 
และประวัติการสอนคริสตศาสนธรรมในประเทศไทยในสมัยปจจุบนั 

   2) คศ.101    หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก   3  หนวยกิต  
    RE.101    Dogmatic Catholic Teaching 
    ศึกษาหนังสือคําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก ในดานประวัติความเปนมา  หลัก

คําสอน พิธีกรรม ศีลศักดิ์สิทธิ์ หลักปฏิบัติ และการภาวนาในชีวิต     คริสตชน 
   3)   คศ.113    คริสตจริยศาสตรเบื้องตน  2  หนวยกิต 
    RE.113    Introduction to Christian Ethics 
    ศึกษาหลักการ และสาระของคริสตจริยธรรมเพื่อเขาใจและแกปญหาที่เกิดขึ้นใน

ชีวิตคริสตชน โดยอาศัยคําสอนในพระคัมภีร เอกสารคําสอนของคริสตศาสนา 
และความเห็นของนักปราชญตาง ๆ ทั้งในและนอกคริสตศาสนา 

   4) คศ.121    การสอนศาสนธรรมเด็ก   3  หนวยกิต 
    RE.121    Religious Instruction of Children 
    ศึกษาการสอนศาสนธรรมแกเด็ก ในดานเนือ้หา วิธีการ และอุปกรณที่เหมาะสม

กับเด็กที่อยูในวัยระหวาง 4-12 ป โดยใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาตามวัย และ
สภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน พรอมกบันําเสนอแบบอยางชีวประวัติของ
บรรดานักบุญ 

   5) คศ.122    การสอนศาสนธรรมเยาวชน  3  หนวยกิต 
    RE.122    Religious Instruction of the Youth 
    ศึกษาการสอนศาสนธรรมแกเยาวชน ในดานเนื้อหา วิธีการ รูปแบบ และอุปกรณ

ที่เหมาะสมกบัเยาวชนที่อยูในวยัระหวาง 13 – 20 ป โดยใหสอดคลองกับหลัก
จิตวิทยาตามวยัและสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน พรอมกับนําเสนอ
แบบอยางชวีประวัติของบรรดานักบุญ 

   6) คศ.123    การสอนศาสนธรรมผูใหญ  3  หนวยกิต 
    RE.123    Religious  Instruction of the Adult 
    ศึกษาการสอนศาสนธรรมสําหรับผูใหญ ในดานเนื้อหา วิธีการ รูปแบบ และ

อุปกรณที่เหมาะสมกับชวงอายตุาง ๆ ในวยัผูใหญ ศึกษาบทบาทของชาวคริสต 
การกลับใจ และลักษณะที่เดนชัดของความเชื่อแบบผูใหญ โดยใหสอดคลองกับ
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หลักจิตวิทยาตามวัยและสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน เปนพิเศษ 
กระบวนการรบัผูใหญเขาเปนคริสตชน (RCIA) 

   7) คศ.124   การสอนศาสนธรรมในครอบครัว  3  หนวยกิต 
    RE.124    Religious Instruction in the Family 
    ศึกษาแนวทางการอบรมสําหรับผูเปนบิดามารดาหรือผูปกครองในครอบครัว 

คุณลักษณะของการเปนบิดามารดาที่ดี แนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา การ
อบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวตามหลักธรรมของคริสตศาสนา และ 

    สมณสาสนเร่ืองครอบครัว 
   8) คศ.131    วิชาครู    3  หนวยกิต 
    RE.131    Pedagogy 
    การศึกษาปรัชญาการศึกษาและความหมายของคําวา “ครู” บทบาทและ

ความสําคัญของครู จิตวิทยาพื้นฐานสําหรับการเปนครู หนาที่และความ
รับผิดชอบของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและคานิยมใน
วิชาชีพครู จรรยาบรรณและคุณธรรมของครู 

   9) คศ.132   ส่ือและเทคโนโลยีทางการศึกษา  3  หนวยกิต  
    RE.132   Education Media and Technology 
    ศึกษาหลักการเลือก การผลิตและการใชส่ือศึกษาอยางเปนระบบ ทั้งภาคทฤษฎี

และปฏิบัติ เขาใจถึงบทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอการศึกษารวมสมัย 
   10)  คศ.201    ศาสนศึกษา         3  หนวยกิต 
    RE.201   Religious Studies 
    ศึกษากําเนิดและพัฒนาการของศาสนาตาง ๆ ตามบริบททั้งในแงความสํานึกและ

การแสดงออก เพื่อกอใหเกดิความเขาใจอยางถูกตองลึกซึ้ง ถองแท เกี่ยวกับ
ศาสนาตาง ๆ 

   11) คศ.202    ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร  3  หนวยกิต 
    RE.202  The Church History 
    ศึกษาประวัติคริสตจักรตั้งแตกําเนิดของครสิตศาสนจักร(ศตวรรษที่ 1) จนถึง

ศตวรรษที่ 21 (ปจจุบัน) โดยศึกษาความเปนมาของคริสตศาสนจักรทั้งในและ
นอกจักรวรรดโิรมัน พัฒนาการของคริสตศาสนจักรตะวนัตกและตะวนัออก การ
แพรธรรมของคริสตศาสนจักรในทวีปเอเชีย การปฏิรูปของคริสตศาสนจักร 
รวมถึงความเจริญกาวหนาในดานตางๆ ของคริสตศาสนจักร จนกระทั่งสมัย
ปจจุบัน 
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   12) คศ. 215    พระคัมภีรพันธสญัญาเดิม 1  2  หนวยกิต  
    RE. 215    The Old Testament I 
    ศึกษาภมูิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของพระคัมภรีในพันธ

สัญญาเดิม สาระคําสอนทางศาสนา รวมทัง้การประยกุตคําสอนเขากับการดําเนนิ
ชีวิตในปจจุบนั ในภาคปญจบรรพ และภาคประวัติอิสราเอล 

   13) คศ.216    พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2  2  หนวยกิต 
    RE.216    The Old Testament II 
    ศึกษาภมูิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของพระคัมภรีในพันธ

สัญญาเดิม สาระคําสอนทางศาสนา รวมทัง้การประยกุตคําสอนเขากับการดําเนนิ
ชีวิตในปจจุบนั ในภาคประกาศก ปรีชาญาณ และเพลงสดุดี 

   14) คศ.492    การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม  2  หนวยกิต   
    RE.492    Teaching Catechism Observation 
    ศึกษาหนาที่ของครู กระบวนการการเรียนการสอนของครูผูสอนคริสตศาสน

ธรรม จริยธรรมและวิชาอืน่ ๆ  กิจกรรมคาทอลิก โดยสังเกตจากสภาพจริงใน
โรงเรียน ชุมชน ความสัมพนัธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและงานบรหิารของ
โรงเรียน 

   15) คศ.493    ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม  4  หนวยกิต   
    RE.493    Christian Education Tranning                                           
    การฝกสอนคริสตศาสนธรรม โดยนําความรู ทักษะ และประสบการณจากการ

เรียนไปสอนคริสตศาสนธรรม และจัดกิจกรรมคาทอลิก (กองหนาราเริง   
    ยุวธรรมทูต พลศีล พลมารี วายซีเอส เยาวชน ฯลฯ) แกเดก็ เยาวชน หรือผูใหญ 

ทั้งที่โรงเรียน หรือวัด   ทั้งนีใ้หนกัศึกษาฝกสอนอยูภายใตสายงานจิตตาภิบาล
หรือแผนกครสิตศาสนธรรม และมีอาจารยเปนผูนิเทศการฝกสอน 

   16) ศษ.221    หลักการสอน    3  หนวยกิต 
    ED.221    Methology of Teaching 
    ศึกษาหลักการและวิธีการสอนในระดับตางๆ โดยมีเนื้อหาสาระที่สอนเกี่ยวของ

กับศาสนา คุณธรรม จริยธรรม แนวทางในการจัดการเรยีนการสอนศาสนาใน
รูปแบบตางๆ 

   17) ศษ.222      การวัดและประเมินผลการศึกษา  3  หนวยกิต 
    ED.222    Assessment and Evaluation in Education 
    เรียนรูหลักการวัดผลและการประเมินผลเบื้องตนในการศึกษา การสรางเครื่องมือ

สําหรับการทดสอบและประเมินผลตามจดุมุงหมายทางการศึกษา การแปลผลจาก
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การทดสอบ แนวคิดเกี่ยวกับความเที่ยงตรงและเชื่อถือไดสําหรับแบบวดั รวมถึง
การใหระดับและรายงานผลการศึกษา 

   18) ศษ.231    การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน   2  หนวยกิต  
    ED.231    Curriculum Development  
    ศึกษาความหมาย ความสําคญั องคประกอบในการพัฒนาหลักสูตร การนํา

หลักสูตรไปใชใหเขากับทองถ่ิน การวิเคราะหและการประเมินประสิทธิภาพของ
หลักสูตร 

   19)  ศษ.232     การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน   3  หนวยกิต  
    ED.232    Educational and Classroom Action Research Methodology 
    ศึกษารูปแบบ ระเบียบ วธีิการวิจัยการศึกษาและการวิจัยในช้ันเรียน การเขียน

รายงานการวิจยั และฝกปฏิบตัิการวิจยัในชัน้เรียน โดยเฉพาะการสอนคริสต-
ศาสนธรรม 

  
   รายวิชาเลือกเรียน 5 หนวยกติ เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
   1) คศ.102    พระบัญญัติ 10 ประการ   3  หนวยกิต 
    RE.102   Ten Commandments 
    ศึกษาบทบาทหนาที่ ฐานะ ความรับผิดชอบและคุณธรรมที่คริสตศาสนิกชนใน

ฐานะคูพนัธสัญญากับพระเจา และในความสัมพันธระหวางคริสตศาสนิกชนกับ
เพื่อนมนษุย ตามที่ปรากฏในพระบัญญัติ 10 ประการ 

   2)    คศ.212    จริยศาสตร    3  หนวยกิต 
    RE.212    Ethics 
    ศึกษามโนคต ิกฎเกณฑ สาระ คุณคาความสําคัญของจริยธรรมตามความเขาใจ

ของเมธีและนกัปรัชญาสํานักตาง ๆ วิเคราะหตรวจสอบขอจํากัดของมนุษยใน  
แตละยุคสมัยในการแสวงหาและเขาใจถึงกฎเกณฑวินจิฉัย และสรางนิยามเรื่อง
ความด ีความยุติธรรม และสันติภาพหรือความสุขอันพงึปรารถนา 

   3) คศ.310    การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิตประจําวนั     3  หนวยกิต    
    RE.310    Biblical Application to Daily Life 
    ศึกษาพระคัมภีรไบเบิล ทั้งภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม เกีย่วกับ

การตีความ และการวเิคราะหเนื้อหาสาระ เฉพาะตอนทีก่าํหนด เพื่อนํามา
ประยุกตใชกบัชีวิตไดอยางเหมาะสม และมีคุณคาตอการดําเนินชวีิตในแตละวนั  
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   4) คศ. 490    สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1  1  หนวยกิต 
    RE. 490    Seminar on Catechetical Knowledge 1 
    ศึกษาและฝกทักษะการสอนคริสตศาสนธรรมเนนวิธีคิดแบบวเิคราะห สังเคราะห 

และนําเสนอรายงาน 
   5)    คศ. 491    สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2        1  หนวยกิต  
    RE. 491    Seminar on Catechetical Knowledge 2 
    การศึกษาทบทวนและบูรณาการความรูดานการสอนคริสตศาสนธรรมสูวิถีชีวิต

ในสังคมปจจบุัน 
 
  ข. วิชาโท (เทววิทยา) จํานวน  38  หนวยกติ 
   รายวิชาวิชาบังคับเรียน จํานวน  32  หนวยกติ ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้ 
   1) ทว.110    ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู  2  หนวยกิต 
    TH.110    History of Salvation 
    ศึกษาประวัติศาสตร มโนคติ และสาระความเชื่อในลัทธิและศาสนาโบราณ เร่ือง

การกอบกูมนษุยชาตใิหรอดพนจากหายนะเนื่องจากการทําบาป โดยเฉพาะ
มโนคติของชนชาติยวิและคริสตศาสนา 

   2) ทว.111    พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน  2  หนวยกิต 
                                         TH.111    Introduction to The Bible 
    ศึกษาความเปนมาของพระคมัภีรไบเบิล ธรรมประเพณีศกัดิ์สิทธิ์ การเขียนและ

การรวบรวมพระคัมภีร  สารบบพระคัมภีร สาระของพระคัมภีรตอการดาํรงชีวิต
ของมนุษย รูปแบบและกฎเกณฑการศกึษาตัวบทและคําอธิบาย 

   3) ทว.112    เทววิทยาเบื้องตน    2  หนวยกิต  
    TH.112    Introduction to Theology 
    ศึกษามโนคตทิั่วไปดานเทววิทยา หลักการ กระบวนการ และวิธีการศกึษาเทว

วิทยา พัฒนาการแนวคดิเทววิทยาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน 
      4) ทว.114    พิธีกรรมเบื้องตน                2  หนวยกิต  
    TH.114    Introduction to Liturgy 
    ศึกษาเชงิเทววทิยาเรื่องความหมาย ความเปนมา ความสําคญั และสาระของการ

ประกอบคริสตศาสนพิธี รูปแบบพิธีกรรม สัญลักษณและความหมายทีใ่ชใน
พิธีกรรม 

   5) ทว.171    เทววิทยาเรื่องจติภาวะ 1    2  หนวยกิต  
                 TH.171    Spiritual Theology 1 
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    ศึกษาความหมาย ความสําคญัของการพัฒนาจิตภาวะคริสตชน การเปลี่ยนแปลง
ชีวิตใหม วิถีจติภาวะคริสตชน ตั้งแตสมัยคริสตจักรยุคแรก จนถึงสมัยปจจุบัน วิถี
จิตภาวะคริสตชนแบบองครวม การภาวนา คุณธรรมตามพระวรสาร และจิตภาวะ
ของผูสอนคริสตศาสนธรรม 

   6) ทว.213   พระวรสารสหทรรศน    3  หนวยกิต  
    TH.213   The Synoptic Gospels 
    ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจ ใหเกิดการ

บันทึกพระวรสารสหทรรศน รวมทั้งศึกษาจุดหมาย รูปแบบ สาระและเนื้อหา
พระวรสารสหทรรศน 

   7) ทว.214    วรรณกรรมนักบญุยอหน   2  หนวยกิต  
    TH.214    Johannine Literature 
    พระวรสาร : ศึกษาลักษณะเฉพาะของพระวรสารฉบับที่ 4 ความแตกตางและ

ความสัมพันธกับพระวรสารสหทรรศน  ปญหาเกี่ยวกับผูนิพนธ  เจตนา  เนื้อหา 
สาระ  และความคิดที่สําคัญในพระวรสารฉบับที่ 4 

    วิวรณ : ศึกษารูปแบบวรรณกรรม และการตีความหมายของพระธรรมในหนังสือ
วิวรณ ผูแตง และ เนื้อหาที่สําคัญ 

    จดหมาย  :  ศึกษาผูแตง เนื้อหา และเจตนาของจดหมายนกับุญยอหนทั้ง 3 ฉบับ 
   8) ทว.221    เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร   3  หนวยกิต  
  TH.221   Ecclesiology 
    ศึกษาธรรมชาติของคริสตศาสนจักร ในฐานะประชากรของพระเจาและพระ

วรกายของพระเยซูคริสต สัญลักษณแหงอาณาจักรของพระเจา สหพนัธนักบุญ 
และบทบาทหนาที่ของคริสตศาสนจักร ตามแนวคดิของนักเทววิทยา ตลอดจน
เอกภาพของคริสตศาสนจักร 

   9) ทว.222    เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา   3 หนวยกิต  
            TH.222    Christology 
    ศึกษาขอความเชื่อเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูเจา และความหมายของชวีิตของ

พระองคสําหรับมนุษย  ทุกคนตามพื้นฐานในพันธสัญญาเดิม และตามเรื่องราว
ในพันธสัญญาใหม ศึกษาคําสอนของคริสตศาสนจักรเรือ่งพระธรรมชาติของ
พระคริสตเจา ตามที่คริสตศาสนจักรนิยามไวในเอกสารสังคายนาสากลตาง ๆ 
และตามคําอธิบายของบรรดานักเทววิทยา เพื่อเขาใจวาพระคริสตเจาผูทรงเปนทั้ง
พระบุตรของพระเจาและพระผูชวยมนุษยชาติใหรอดพน มีความหมายสําหรับ
มนุษยสมยัปจจุบันอยางไร 
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   10) ทว.225    ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์   2  หนวยกิต  
    TH.225    Sacraments in General 
    ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญและคําสอนของคริสตศาสนานิกาย

โรมันคาทอลิกเรื่องศีลศักดิสิ์ทธิ์ทั้ง 7 ประการ ทั้งดานเทววิทยา และขอปฏิบัติ
เบื้องตน 

   11) ทว.313    กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม     3  หนวยกิต  
    TH.313    Introduction to Acts of the Apostles and Epistles 
    ศึกษาภมูิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจใหเกดิ

การเขียนบนัทกึกิจการอัครสาวก และบทจดหมายในพนัธสัญญาใหม เพื่อให
เขาใจภมูิหลังของผูเขียน จุดมุงหมาย รูปแบบ  เนื้อหาสาระ และแนวคดิทางเทว
วิทยาของกจิการอัครสาวก และบทจดหมายตาง ๆ ในพนัธสัญญาใหม 

   12) ทว.321    เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ   3  หนวยกิต  
    TH.321    The Holy Trinity 
    ศึกษาขอความเชื่อเร่ืองพระเจาในฐานะพระตรีเอกภาพตามพระคัมภีรภาคพันธ

สัญญาเดิมและภาคพนัธสัญญาใหม ตามคาํอธิบายของนักเทววิทยายุคตาง ๆ และ
ประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ตลอดจนการตีความเพิ่มเติมโดยนักเทว
วิทยาสํานกัตาง ๆ ในปจจุบนั 

   13) ทว.326    เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ     3  หนวยกิต                            
    TH.326    Theology of the Holy Communion and the Eucharist Celebration 
    ศึกษาขอความเชื่อ และประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องความหมาย 

ความสําคัญ แบบแผนประเพณ ีและขอปฏิบัติทางพิธีกรรมเกี่ยวกับศลีมหาสนิท 
และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 

   14) ทว.422    เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย   2  หนวยกิต  
    TH.422    Mariology 
    ศึกษาปรากฏการณความเลื่อมใสศรัทธาตอพระแมมารียในคริสตศาสนาทุกนิกาย 

ศึกษาบทบาทของพระแมมารียในประวัติศาสตรแหงความรอดพนตามที่มีกลาว
ไวลวงหนาในพันธสัญญาเดิม และที่มีบันทกึไวในพนัธสัญญาใหม ศึกษา
วิวัฒนาการของความเขาใจขอความเชื่อและคารวกจิในประวัติศาสตรของคริสต
ศาสนจักร ตั้งแตสมัยปตาจารยจนถึงสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะคําสอนของสภา
สังคายนาวาตกิันครั้งที่ 2 ศึกษาความหมายของพระแมมารียสําหรับคนในสมัยนี ้
เชน ศักดิ์ศรีของสตรี การอุทิศตนเพื่อเปลีย่นแปลงสังคมและชวยผูอ่ืน 
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   รายวิชาเลือกเรียน   6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
   1) ทว.372    เทววิทยาเรื่องจติภาวะ 2                        2  หนวยกิต  
    TH.372    Spiritual Theology II 
    ศึกษาแนวปฏบิัติในการพัฒนาจิตภาวะคริสตชน การภาวนาในชีวิตครสิตชนใน

สมัยตางๆ  ธรรมประเพณีเร่ืองการภาวนา ชีวิตของการภาวนา บทภาวนาของพระ
เยซูเจา  การรําพึงภาวนาอาศยัพระคัมภีร การฝกจิตภาวะแบบนักบุญอกิญาซีโอ 
การวินจิฉัยจิต วิธีสงเสริมพัฒนาจิตภาวะ 

   2) ทว.376    เทววิทยาเรื่องพนัธกิจและการอภิบาล   2  หนวยกิต  
    TH.376    Missiology and Pastoral Theology 
    ศึกษาเทววิทยา รูปแบบ หลักการ ความหมายของการปฏิบัติพันธกิจของชาว

คริสตตามแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะของสภาสงัคายนา
วาติกันครั้งที่ 2 และพระสมณสาสนของสมเด็จพระสันตะปาปายอหน ปอลที่ 2 
เร่ือง “กระแสเรียกและภารกจิของชาวคริสตฆราวาสในคริสตจักรและในโลก” 
(Christifideles Laici) และ “พระพันธกจิขององคพระผูไถ” (Redemptoris Missio) 
ตลอดจนศึกษาเทววิทยาการอภิบาลประชากรของพระเปนเจาในรูปแบบตาง ๆ 
และวิธีประยุกตความรูเหลานี้กับสถานการณปจจุบัน 

    3) ทว.411    หลักศาสนสัมพันธ     2  หนวยกิต  
    TH.411    Principles of Interreligious Dialogue  
    ศึกษามาตรการและลูทางสรางความสัมพนัธอันดีระหวางศาสนิกชนที่นับถือ

ศาสนา และลัทธิ นิกายตางๆในทุกระดับ เพื่อเสริมสรางสันติสุขในสังคมตาม
แนวทางศาสนธรรม 

   4) ทว.428     คําสอนของสภาสังคายนาวาตกิันที ่2          2  หนวยกิต  
              และของสมาพันธสภามขุนายกแหงเอเชีย                
    TH.428    Teaching of the Second Vatican Council and  
            of the Federation of Asian Bishops’ Conferences 
    ศึกษาประวัติศาสตร และคําสอนของสภาสังคายนาวาตกิันครั้งที่ 2 และของ

สหพันธสภามขุนายกแหงเอเชีย และอภิปรายถงึผลกระทบของเอกสารเหลานี้ที่มี
ตอคริสตศาสนจักรในยุคปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชทาํหนาที่เปน
ผูนําทางศาสนาในดานศาสนบริกร การประกาศ และการเปนผูรับใช 

   5) ทว.461    คริสตศาสนจักรในประเทศไทย     2  หนวยกิต  
    TH.461    The Church in Thailand 
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    ศึกษาประวัติศาสตรพัฒนาการการเขามาสูประเทศไทยของคริสตศาสนาตั้งแตยุค
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีกระทั่งปจจุบนั เงื่อนไขปจจยัที่สนับสนุนและเปน
อุปสรรค บทเรียนและบทบาทของคริสตศาสนิกที่มีตอการพัฒนาสังคมไทย 

   6) ทว.472    คริสตศาสนากับงานพัฒนา    2  หนวยกิต  
    TH.472    Christianity and Development 
    ทําความเขาใจ ฐานะ บทบาทหนาที่ของคริสตศาสนิกในการมีสวนรวมพัฒนา

สังคม ศึกษาหลักการ วิธีการ เทคนิค และขอบเขตการเขามีสวนรวมในงานพัฒนา
ในฐานะบาทหลวง นักบวชในระดบัตาง ๆ เนนการพัฒนาแบบประชาชนมีสวน
รวมและการพึง่ตนเองของชุมชน 

  17.7.2  หมวดวิชาเลือกเสรี  6    หนวยกิต   
    ใหเลือกเรยีนรายวิชาใดๆ  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนใน

หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท  หรือรายวิชาใน
หลักสูตรอื่นที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ  ทั้งนี้ตองไมซํ้ากับรายวิชาที่ผาน
การเรียนมาแลว 

  17.7.3  หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
    นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 3 รายวชิา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร โดย

ไมนับหนวยกติ โดยเลือกเรยีนจากรายวิชาตอไปนี ้
   1)   ฝป.   171  การฝกปฏิบัติ 1 :  การสอนคริสตศาสนธรรม 
    PT.   171  Practicum 1 : Catechesis 
    ฝกปฏิบัติงานในดานการสอนศาสนธรรม ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง โดยการนํา

ความรูทางดานศาสนาไปประยุกตเพื่อถายทอดความรูตางๆ ใหแกเด็ก ๆ เยาวชน 
ผูใหญ ใหมีความรูทางดานศาสนามากยิ่งขึน้ 

   2)   ฝป. 231    การฝกปฏิบัติ 2 : การผลิตและการนําเสนอมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา   
    PT. 231    Practicum 2 : Production and Presentation of Educational  
             Multimedia 
    ฝกปฏิบัติการออกแบบสรางผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการนําเสนอใน 
    การเรียนการสอน และการเผยแพร ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 
   3)   ฝป. 232    การฝกปฏิบัติ 3 : การสรางสื่อการเรียนการสอน         
    PT. 232    Practicum 3 :  Educational Media Production 
    ฝกปฏิบัติการผลิต และการใชส่ือที่เหมาะสม สําหรับการสอนคริสตศาสนธรรม 
    ไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 
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   4)   ฝป. 421   การฝกปฏิบัติ 4 : การวิจยัในชัน้เรียน     
    PT. 421    Practicum 4 : Classroom  Action Research  
    ฝกปฏิบัติการทําวิจยัในชัน้เรียน โดยเฉพาะดานคริสตศาสนธรรมไมนอยกวา 30

ช่ัวโมง 
 

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผนกลยุทธ 5 
ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และสาขาวิชา  มีการชีแ้จงทาํ
ความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 
ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย 
 18.1 การบริหารหลักสูตร 
  มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและคณะวิชา โดย
ผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ และ
คณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใน
ระดับตางๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ดาน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนยสงเสริม
และพัฒนางานวิชาการ   สํานักงานบริหารและกิจการนักศึกษา  รวมทั้ งการสรางเครือขายกับ
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ  โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 
  18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการศึกษาของหลักสูตร  ทุกรายวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ  จะตองมีผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ ผู
ประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา   อาจารยประจําทุกทาน
จะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอ
ตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปนแนวทางติดตาม ควบคุมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารยผูสอน  มีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
เสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนาชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป)  มีการเชิญวิทยากร
และผูเชี่ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความ
รวมมือกับสโมสรและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีการประเมินการเรียนการ
สอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอน
ของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา  
  18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มีระบบการรับและคัดเลือก
อาจารยตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด  เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ
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ของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยางเปนลายลักษณอักษร  มีระบบ และ
กลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย  รวมทั้งการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  
การจัดตั้งหองปรึกษาการวิจัย   การจัดหาทุนและโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งทางดาน
การศึกษาและทางดานวิชาการ  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยาง
สม่ําเสมอ  และนําผลประเมินมาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย  รวมทั้งมีระบบและโครงการ
สงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีการศึกษาและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
  18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สาขาวิชาคริสตศาสน-
ศึกษามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามธรรมชาติของรายวิชา  
ทั้งนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ใชกระบวนการ
พิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปดภาคเรียน  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนและ
การประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ทั้งในระดับคณะวิชาและ
ฝายวิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษาทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการ
ประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด  รวมท้ังมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
แตละรายวิชา 
  18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ   สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา 
ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  เชน เอกสารประกอบการสอน  
เอกสารคําสอน  ตํารา หนังสือ  และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความหรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการ
ในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนาเว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย  
รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน  ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความ
สนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนให
ทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 
 18.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  คณะศาสนศาสตร  มีอาคารเรียนรวมซึ่งรวมใชกับคณะ
มนุษยศาสตร  นอกจากนั้น ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการ
สอน นักศึกษาสามารถใชหอสมุดที่มีตํารา วารสาร ส่ิงพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย เพียงพอ   มี
ระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอก
ประเทศได  นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยง
เครือขายทั้งภายในวิทยาลัย  (Intranet) และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ 
ใหบริการแกคณาจารยเพื่อการสอน ทั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือน
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จริง  เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดิทัศน  โทรทัศนสี  มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน  
เปนตน 
 18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร  เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา (จิตตาธิการ)  เพื่อชวยใน
เร่ืองการศึกษา   การปฏิบัติศาสนกิจ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณของวิทยาลัย 
 18.4  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบันทางศาสนา  ชุมชน  
หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต     ตามเกณฑที่
ระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย 

 
19.  การพัฒนาหลักสูตร 
 ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะ 
ศาสนศาสตร  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา  ดังนี้ 
 19.1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และ
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจและเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรชาติ 
 19.2  การเรียนการสอน 
  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล  องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  สัดสวนของ
อาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  สัดสวนของ
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  มี
กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยา บรรณวิชาชีพของคณาจารย  มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
 19.3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย 
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 19.4  การวิจัย 
  มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  มีระบบ
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 19.5  การบริการวิชาการแกสังคม 
  มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชาฯ  อาจารย
ประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา   มี
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความ     พึงพอใจของ
ผูรับบริการ   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติเพิ่มขึ้น  
 19.6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  มีงาน/โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 
 19.7  การบริหารและการจัดการ 
  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการพัฒนาสาขาวิชาสู
องคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
 19.8  การเงินและงบประมาณ 
  มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ตอจํานวนอาจารย
ประจํา  รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา 
และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาท
ตอคน) 
 19.9   ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
  มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
  กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป  กําหนดการประเมินครั้ง
แรก ปการศึกษา  2556  
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  ทั้งนี้  สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนําผลการ
ประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก  มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัด
คุณภาพการศึกษา 
  ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจดําเนินการกอนถึง
กําหนดเวลา 5 ป  


