คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552

หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา
คณะศาสนศาสตร

(ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2551
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1. ชื่อหลักสูตร
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
Bachelor of Divinity Program in Theology

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อยอภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อยอภาษาอังกฤษ

ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
ศน.บ. (เทววิทยา)
Bachelor of Divinity (Theology)
B.D. (Theology)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ใหเปนผูนําดาน
คริสต-ศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาลและการ
เผยแผ คริสตศาสนธรรม
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูน ําของคริสตศาสนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยาง
ชีวิต คริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของคริสตศาสนาในการ
อภิบาลศาสนิกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซึ้งทางดานเทววิทยาของคริศต
ศาสนจักรคาทอลิก
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา เสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการเสวนา และ
ศาสนสัมพันธ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรกั ษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย

5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป

3

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
6.1 สําหรับสามเณรหรือนักบวชนิกายโรมันคาทอลิก
6.1.1 สําเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
6.1.2 ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกัดอยู
6.1.3 มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด
6.1.4 มีหลักฐานการสมัครครบถวน
6.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
6.2.1 สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
6.2.1 มีผูรับรองความประพฤติ
6.2.3 ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา
หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป

7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
7.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วทิ ยาลัยกําหนด
7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบสัมภาษณ
ตามเกณฑที่กาํ หนด

8. ระบบการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่งออกเปน 2
ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแตละภาค
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาค
การศึกษาก็ได ซึ่งเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละ
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 จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ ได เวน
แตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซึ่งหลีกเลี่ยงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอนผันให
เปนรายๆ ไป
11.1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึง 80% และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ
นักศึกษา ผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมที่
อธิการบดีเห็นสมควร
11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ทีน่ ักศึกษาลงทะเบียนเรียน ภาค
เรียนละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลวจะถือวา
การเรียนกระบวนวิชานั้นสิน้ สุดลง
11.2 การประเมินผลการศึกษา
การประเมินผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับคะแนน
(Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคาระดับ
คะแนน ดังตอไปนี้
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ระดับ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F

แตมระดับคะแนน
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางออน ( Nearly Poor)
ออน (Poor)
ตก (Failure)

สัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนนมีความหมายดังนี้
อักษร
I
AU
W
P
NP
CS
CE
CT
CP

ความหมาย
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)
เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit)
การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)
ผาน (Pass)
ไมผาน (No Pass)
จากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)
การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบที่ไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Examination)
การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด
โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training)
การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน
(Credits from Portfolio)

11.3 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา โดยตองเรียน
ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กาํ หนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

รายชื่อ/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขา

สถาบันการศึกษาที่จบ

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ผลงาน
ทางวิชาการ

งานวิจัย
- การประเมินหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2550)
หนังสือ
พระตรีเอกภาพ (พ.ศ. 2550)
วาระสุดทายของชีวิต (พ.ศ. 2550)
พระหฤทัยของพระเยซูเจา : มิติเชิง
เทววิทยา (พ.ศ. 2550)
ธรรมล้ําลึกปสกา (พ.ศ. 2551)
หนังสือ
กฎหมายศาสนจักรโรมันคาทอลิก

1 บาทหลวงวิรัช นารินรักษ

ศศ.บ. (ปรัชญา)
ศน.บ. (เทววิทยา)
Licentia (Theology)

วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
U. Urbaniana, Rome, Italy

อาจารย

2 บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไกส

B.A. (Philosophy)

University of London, UK
Salesiana University, Rome,
Italy
University of Santo Thomas,
Manila, Pilippines

อาจารย

M.A. (Theology)
Ph.D. (Theology)
3 บาทหลวง ดร.วิชา หิรัญญการ

ศศ.บ. (ปรัชญา)
ศน.บ. (เทววิทยา)
Licence (Facultate Juris
Canonici)
Doctoris (Jure Canonici)

วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
U. Urbaniana, Rome, Italy
U. Urbaniana, Rome, Italy

ภาระงานสอน
(หนวย ชม./สัปดาห/
ภาคการศึกษา
เดิม (2547) ใหม (2551)
3
3

3

3
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ที่

รายชื่อ/นามสกุล

4 บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศพร

5 บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล

คุณวุฒิ/สาขา

เทียบ ศน.บ.
(เทววิทยา)
ศษ.บ. (บริหาร
การศึกษา)
Licentia (Theology)
ศศ.บ. (ปรัชญา)
ศน.บ. (เทววิทยา)
Licenza (Church
History)

สถาบันการศึกษาที่จบ

วิทยาลัยแสงธรรม
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมา ธิราช
Pontificia Studiorum U.A.S.,
Italy
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
Universitas Gregoriana,
Italy

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ผลงาน
ทางวิชาการ

อาจารย

หนังสือ
วิถีชีวิตจิตคริสตชน (พ.ศ. 2550)
พัฒนาการวิถีชีวิตจิตคริสตชน
(พ.ศ. 2551)

อาจารย

-

ภาระงานสอน
(หนวย ชม./สัปดาห/
ภาคการศึกษา
เดิม (2547) ใหม (2551)
3
3

3

3
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12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายชื่อ
บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษศิริ
บาทหลวง ดร. ลือชัย ธาตุวสิ ัย
บาทหลวง ดร. วิทยา คูว ิรัตน
บาทหลวง ดร. สุรชัย ชุมศรีพันธ
บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
บาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ
บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

9
10
11
12
13
14
15
16
17

บาทหลวงวุฒชิ ัย อองนาวา
บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
บาทหลวงวสันต พิรุฬหวงศ
บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย
บาทหลวงทัศไนย คมกฤส
บาทหลวงเบรตุชอร เคลาดิโอ
บาทหลวงประเสริฐ โลหะวิริยศิริ
บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
บาทหลวงเอกรัตน หอมประทุม

อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

18
19
20
21
22
23
24

ภคินี ดร. ชวาลา เวชยันต
นางอัมพร แกวสุวรรณ
ดร. ชาญณรงค บุญหนุน
นายลิขิต กาญจนาภรณ
นายสมประสงค นวมบุญลือ
นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
นายพีรพัฒน ถวิลรัตน

อาจารย
ผศ.
ผศ.
รศ.
รศ.
อาจารย
อาจารย

คุณวุฒิสูงสุด / สาขา
Ph.D. (Philosophy)
Ph.D. (Education)
Docteur en Theologie
ด.ด. (บริหารการศึกษา)
Ph.D. (Chruch History)
Licentia (Theologia Spec. in Pastoralis
inveniis et Catecheticae )
Licentia (Theologia Spec. in Pastoralis
inveniis et Catecheticae )

Licenza (Theology)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)
Licenza (Theology)
Licenza (Theology)
Licenza (Philosophy)
Licenza (Scienze Bibliche)
Licenza (Theology)
Licenza (Theology)
Licenza (Scienze Bibliche)
Licentia (Theologia Spec. in Pastoralis
inveniis et Catecheticae )
ด.ด. (หลักสูตรและการสอน)

ค.ม. (ภาษาไทย)
อ.ด. (ปรัชญา)
M.Ed. (Psychology)
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
ค.ม. (วิจยั การศึกษา)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
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ลําดับที่
25
26
27
28
29
30
31

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย

รายชื่อ
นายพิเชษฐ รุง ลาวัลย
นางสาวทัศนีย มธุรสสุวรรณ
นางสาววารุณี สิงหเสนห
นายภักดี กฤดิกรัณย
นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
นางสาวทิพยอนงค รัชนีลัดดาจิต

คุณวุฒิสูงสุด / สาขา
ค.อ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร)
ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
M.S. (Counseling)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ค.ม. (วิจยั และประเมินผลการศึกษา)

และ
อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอนรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะศาสนศาสตรเสนอใหวิทยาลัยแสงธรรม
แตงตั้ง

13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

2552
50

50

ปการศึกษา
2553
2554
50
55
50
50
50
100

155

2555
60
55
50
50
215
50
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14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่เรียน
อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
14.2 อุปกรณการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร
จํานวน
เครื่องโปรเจคเตอรติดประจําหองเรียน
จํานวน
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิว้
จํานวน
เครื่องโปรเจคเตอร
จํานวน
เครื่องเลนวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม
จํานวน
จํานวน
เครื่องเลนเทป-วิทยุ
เครื่องรับโทรทัศน
จํานวน
เครื่องฉายขามศีรษะ
จํานวน
เครื่องฉายแผนทึบ
จํานวน
Laser Wireless
จํานวน
กลองถายภาพนิ่ง (ดิจติ อล)
จํานวน
14.3 อุปกรณที่เตรียมจัดหาเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรติดประจําหองเรียน
จํานวน

6
7
2
5
4
5
2
2
1
6
4

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
เครื่อง
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ชุด

15. หองสมุด
หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูทหี่ อสมุด วิทยาลัย
แสงธรรม ซึ่งมีรายการที่เกีย่ วของกับหลักสูตร 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

11
15.4 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส
CDS , ISIS , EBSCO , Digital Librarian
15.5 อื่นๆ
งานวิจยั /วิทยานิพนธที่เกีย่ วของ
297
เลม
สารนิพนธที่เกี่ยวของ
245
เลม
นอกจากนั้น มีบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ โดยผานทาง
หอสมุด

16. งบประมาณ
วิทยาลัยจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี้
16.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
- คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
800
บาท
- คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ
500
บาท
- คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ
600
บาท
16.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
- คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ
200
บาท
- คาบํารุงและพัฒนาการกีฬาภาคเรียนละ
200
บาท
- คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
100
บาท
- คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพิเศษภาคเรียนละ
400
บาท
- คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ
100
บาท
- คาเอกสารสิ่งพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ
800
บาท
16.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย
- คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ
400
บาท
- คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเขา
200
บาท
- คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
200
บาท
- คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ
300
บาท
16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด
- คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ
10
บาท
- คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ
50
บาท
- คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
20
บาท
- คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมอื นักศึกษา)
100
บาท
- คาขอยายคณะเรียนครั้งละ
200
บาท
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ประมาณการคาใชจาย 200,000 บาท/คน/หลักสูตร
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
17.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา
ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
17.2.4 หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ ไมนอยกวา 3 รายวิชา

121

หนวยกิต

121 หนวยกิต
30 หนวยกิต
14 หนวยกิต
6 หนวยกิต
10 หนวยกิต
85 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ไมมีหนวยกิต

17.3 รายวิชาทีก่ ําหนดในหลักสูตร
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตองเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 หนวยกิต
วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) มน. 232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
HU.232 Principle of Sufficiency Economy
2) สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขัน้ อุดมศึกษา
เปนวิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต แตตองสอบผาน
SO.100 Methodology of Higher Education
3) สศ.101 ไทยศึกษา
SO.101 Thai Studies
4) สศ.111 จิตวิทยาทั่วไป
SO.111 General Psychology

2 (2-0-4)
-

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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วิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) มน.120 ปรัชญาเบื้องตน
3 (3-0-6)
HU.120 Introduction to Philosophy
2) มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
3 (3-0-6)
HU.201 Western and Eastern Civilization
3) มน.231 สังคีตวิจักษ
2 (2-1-3)
HU.231 Music Appreciation
4) สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
SO.122 Introduction to Anthropology
5) สศ.341 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
So.341 Law in Daily Life
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต ไดแก
คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย
3 (3-3-3)
MA.121 Basic Statistics and Research Methodology
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) คณ.252 บัญชี
3 (3-3-3)
MA.252 Accounting
2) วท.100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
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 วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
SC.241 Health and Environment Science
ค. กลุมวิชาภาษา 10 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
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

14
4)

ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2
2 (2-1-3)
LA.122 English Usage 2
รายวิชาเลือกเรียน 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.123 ภาษาละติน 1
2 (2-1-3)
LA.123 Latin I
2) ภษ.124 ภาษาละติน 2
2 (2-1-3)
LA.124 Latin II
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 85 หนวยกิต
รายวิชาวิชาบังคับเรียน จํานวน 73 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับเทววิทยา
1 (1-0-2)
TH.124 Analysis on the Relation
between Philosophy and Theology
2) ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
3 (3-0-6)
TH.213 Introduction to the Synoptic Gospels
3) ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
2 (2-0-4)
TH.214 Johannine Literature
4) ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
2 (2-0-4)
TH.221 Ecclesiology
5) ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
3 (3-0-6)
TH.222 Christology
6) ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง
2 (2-0-4)
TH.226 Theology of Baptism and Confirmation
7) ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
3 (3-0-6)
TH.231 Christian Responsibility toward God
8) ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
3 (3-0-6)
TH.261 The Church History 1
9) ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
3 (3-0-6)
TH.262 The Church History 2
10) ทว.268 ปตาจารยวิทยา
3 (3-0-6)
TH.268 Patrology
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11) ทว.272
TH.272
12) ทว.321
TH.321
13) ทว.322

14)

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

22)
23)
24)

เทววิทยาดานการอภิบาลเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Pastoral Theology
เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
3 (3-0-6)
The Holy Trinity
เทววิทยาเรื่องมนุษย บาป และพระหรรษทาน
3 (3-0-6)
TH.322 Theology of Man, Sin and Grace
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และ
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
3 (3-0-6)
TH.326 Theology of the Holy Communion and
the Eucharistic Celebration
ทว.331 พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล
4 (4-0-8)
TH.331 Christian Responsibility toward Persons
ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
2 (2-0-4)
TH.351 Canon Law 1
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
2 (2-0-4)
TH.352 Canon Law 2
ทว.361 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 3
3 (3-0-6)
TH.361 The Church History 3
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
2 (2-0-4)
TH.374 Missiology
ทว.382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ
2 (2-0-4)
TH.382 Spiritual Theology
ทว.383 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักร
ที่เกี่ยวของกับชีวิตคริสตชนเบื้องตน
3 (1-4-4)
TH. 383 Seminar : Introduction to
Canon Law in Christian Life
ทว.421 เทววิทยาเรื่องอนันตกาล
3 (3-0-6)
TH.421 Eschatology
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
2 (2-0-4)
TH.422 Mariology
ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาป และศีลเจิมผูปวย 2 (2-0-4)
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TH.425
25) ทว.426
TH.426
26) ทว.427
TH.427
27) ทว.442

Theology of Penance and Anointing of the Sick
เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
2 (2-0-4)
Theology of Holy Orders and Matrimony
สัมมนาพระสัจธรรม
2 (1-2-3)
Seminar on Dogma
การประยุกตพิธีกรรมเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
2 (2-1-3)
TH.442 Liturgical Inculturation
28) ทว.492 สัมมนาความรูดานเทววิทยา 1
1 (1-1-1)
TH.492 Seminar on Theological Knowledge I
29) สท.490 สารนิพนธ
4 (0-90-90)
ST.490 Independent Study
รายวิชาเลือกเรียนอยางนอย 12 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.243 ดนตรีศาสนา
2 (2-1-3)
TH.243 Religious Music
2) ทว.333 หลักปฏิบัติทางจริยธรรมเบื้องตน
3 (3-0-6)
TH. 333 Moral Theory and Practice
3) ทว.343 ธรรมเทศนา
2 (2-3-1)
TH.343 Homiletics
4) ทว.362 ประวัติศาสตรเรือ่ งจิตภาวะของคริสตชน 2 (2-0-4)
TH.362 History of Christian Spirituality
5) ทว.370 เทววิทยาเรื่องชีวิตพระสงฆและนักบวช
2 (2-0-4)
TH.370 Theology of Priesthood and Religious Life
6) ทว.377 คริสตศาสนจักรสัมพันธ
2 (2-1-3)
TH.377 Ecumenism
7) ทว.415 สัมมนาพระคัมภีรไบเบิล
2 (1-2-3)
TH.415 Seminar on the Bible
8) ทว.429 การใหคําปรึกษาดานจิตใจ
3 (3-2-4)
TH.429 Spiritual Counseling
9) ทว.474 สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวยพิธีกรรม
และศีลศักดิ์สิทธิ์เบื้องตน
3 (3-4-2)
TH.474 Seminar : Introduction to Liturgical and
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Sacramental Ministry
10) ทว.493 สัมมนาความรูดานเทววิทยา 2
1 (1-1-1)
TH.493 Seminar on Theological Knowledge 2
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะทัง้ วิชาเอกและวิชาโท หรือรายวิชาในหลักสูตร
อื่นที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียน
มาแลว
หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติอยางนอย 3 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร
โดยไมนับหนวยกิต
1) ฝป.378 การฝกปฏิบัติ 1 : การอภิบาลผูปวยและผูสูงอายุ
PT.378 Practicum 1 : Pastoral care of the Sick and the Elderly
2) ฝป.379 การฝกปฏิบัติ 2 : จิตตารมณแหงความรวมมือของพระสงฆ
และสตรี
PT.379 Practicum 2 : Collaboration between Priests and Women
3) ฝป.478 การฝกปฏิบัติ 3 : การศึกษาคาทอลิก
PT.478 Practicum 3 : Catholic Education
4) ฝป.479 การฝกปฏิบัติ 4 : การอภิบาลและเผยแผธรรม
PT.479 Practicum 4 : Pastoral and Missionary Activities
5) ฝป.480 การฝกปฏิบัติ 5 : ทักษะการใหคําปรึกษา
PT.480 Practicum 5 : Spiritual Counseling Skills
17.4 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตาม
ดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
A

B

X1

X2

X3

ตัวเลขหลักหนวย แทน ลําดับรายวิชา
ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวิชาตาง ๆ
ตัวเลขหลักรอย แทน ชั้นปที่ควรเรียน
ตัวอักษร 2 ตัว แทน กลุมวิชา
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17.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะภาษาไทยหรืออังกฤษ
AB = มน. หรือ HU. หมายถึงกลุมวิชามนุษยศาสตร
= สศ. หรือ SO. หมายถึงกลุมวิชาสังคมศาสตร
= คณ. หรือ MA. หมายถึงกลุมวิชาคณิตศาสตร
= วท. หรือ SC. หมายถึงกลุมวิชาวิทยาศาสตร
= ภษ. หรือ LA. หมายถึงกลุมวิชาภาษา
= ทว. หรือ TH. หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา
= ฝป. หรือ PT. หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ
= สท. หรือ ST. หมายถึงสารนิพนธ
17.4.2 ตัวเลขหลักรอย
X1 = 1, 2 , 3 หรือ 4 หมายถึงรายวิชาที่ควรเรียนในแตละชั้นป
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 1 หรือ 2 คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299 เปนวิชาพื้นฐาน
หรือรายวิชาทีต่ องเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 1 หรือ 2
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489 เปนรายวิชาเอก
และโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 3 หรือ 4
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ
17.4.3 ตัวเลขหลักสิบ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
X2 = 0 พื้นฐานมนุษยศาสตร
= 1 ศาสนา
= 2 ปรัชญา
= 3 ศิลปวิทยา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
X2 = 0
พื้นฐานทางสังคมศาสตร
= 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
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร
= 1
ฟสิกข
= 2
ชีววิทยา
= 3
เคมี
= 4
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต
กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา และศึกษาศาสตร
X2 = 0
พื้นฐานการศึกษา
= 1
หลักการอบรม
= 2
หลักการสอนและการแนะแนว
= 3
หลักการนิเทศ
= 4
การฝกปฏิบัติและการสัมมนา
กลุมวิชาเทววิทยา
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 แสดงลําดับทีร่ ายวิชาที่ควรศึกษากอนหลังในรายวิชาที่
เกี่ยวเนือ่ งกัน
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17.5 ความหมายของจํานวนหนวยกิต
X1 ( X2 – X3 – X4)
X1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
X2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห
X3 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงปฏิบัติตอสัปดาห
X4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
ตัวอยางเชน รายวิชา มน.232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4) หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหเรียนในชั้นปท่ี 1 มีจํานวน 2 หนวยกิต แบงเปนบรรยายทฤษฎี 2
คาบตอสัปดาห เวลาศึกษาดวยตนเอง 4 คาบตอสัปดาห และใชเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหตลอด
ภาคการศึกษา
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17.6 แผนการศึกษา
แผนการจัดการศึกษา สาขาวิชาเทววิทยา 2551
ชั้นปที่ 1 ภาคตน
รหัส
สศ.100
สศ.101
คณ.121
ภษ.111
ภษ.121
มน./สศ.
XXX
มน./สศ.
XXX

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ไทยศึกษา
สถิติพื้นฐานและหลักการวิจยั
การใชภาษาไทย 1
การใชภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชามนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-3-3)
2 (2-1-3)
2 (2-1-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
16

ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
มน. 232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ภษ.112 การใชภาษาไทย 2
ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2
สศ. 111 จิตวิทยาทั่วไป
วทXXX/ รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาคณิตศาสตร
คณ.XXX และวิทยาศาสตร
ภษ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาภาษา
ฝป.XXX รายวิชาฝกปฏิบัติ
รวม

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-1-3)
2 (2-1-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-1-3)
14
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ชั้นปที่ 2 ภาคตน
รหัส
ทว.213
ทว.221
ทว.226
ทว.231
ทว.261
ทว.322
ทว.351
ทว.374
ทว.425

ชื่อวิชา
พระวรสารสหทรรศน
เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง
พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและพระหรรษทาน
กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
เทววิทยาพันธกิจ
เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาป และศีลเจิมผูปวย
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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ชั้นปที่ 2 ภาคปลาย
รหัส
ทว.124
ทว.214
ทว.222
ทว.262
ทว.321
ทว.326
ทว.352
ทว.422
ทว.426
ฝป.XXX

ชื่อวิชา
การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญากับเทววิทยา
วรรณกรรมนักบุญยอหน
เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
รายวิชาฝกปฏิบัติ
รวม

หนวยกิต
1 (1-1-1)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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ชั้นปที่ 3 ภาคตน
รหัส
ทว.268
ทว.361
ทว.382
ทว.421
ทว.XXX
ทว.XXX

ชื่อวิชา
ปตาจารยวิทยา
ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 3
เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ
เทววิทยาเรื่องอนันตกาล
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
15

ชั้นปที่ 3 ภาคปลาย
รหัส
ทว.272
ทว.331
ทว.492
ทว.XXX
ทว.XXX
ทว.XXX
ฝป.XXX

ชื่อวิชา
เทววิทยาดานการอภิบาลเบือ้ งตน
พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล
สัมมนาความรูดานเทววิทยา 1
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
รายวิชาฝกปฏิบัติ
รวม

หนวยกิต
3 (3-0-6)
4 (4-0-8)
1 (1-1-1)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
14
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน
รหัส
ทว.XXX
ทว.427
ทว.XXX
ทว.XXX
ทว.XXX
ฝป.XXX

ชื่อวิชา
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ
สัมมนาพระสัจธรรม
รายวิชาหมวดเลือกเสรี
รายวิชาหมวดเลือกเสรี
รายวิชาหมวดเลือกเสรี
รายวิชาฝกปฏิบัติ
รวม

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
10

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
ทว.383 สัมมนาเรื่องกฎหมายพระศาสนจักรที่เกีย่ วของกับ
ชีวิตคริสตชน
ทว.442 การประยุกตพธิ ีกรรมเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น
สท.490 สารนิพนธ
ฝป.XXX รายวิชาฝกปฏิบัติ
รวม

หนวยกิต
3 (3-2-4)
2 (2-1-3)
4 (0-90-90)
9

25
17.7 คําอธิบายรายวิชา
17.7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตองเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14 หนวยกิต
วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) มน. 232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2 หนวยกิต
HU.232 Principle of Sufficiency Economy
นิยาม แนวคิด และหลักการของหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดําเนินชีวิตตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง หลักการประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2) สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา
- หนวยกิต
เปนวิชาบังคับแบบไมนบั หนวยกิต แตตองสอบผาน
SO.100 Methodology of Higher Education
เพื่อเตรียมนักศึกษาใหสามารถปรับตัวเขากับระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเนนการฝกปฏิบัติในดานการบริหารเวลา
การศึกษารูปแบบตางๆ การจับประเด็น เทคนิคการคนควาและระเบียบวิธีเขียน
รายงานทางวิชาการ
3) สศ.101 ไทยศึกษา
3 หนวยกิต
SO.101 Thai Studies
ศึกษาและวิเคราะหพัฒนาการของสังคมไทย ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม
4) สศ.111 จิตวิทยาทั่วไป
3 หนวยกิต
SO.111 General Psychology
ศึกษาประวัติและวิธีการทางจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย แรงจูงใจ การรับรู การ
เรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคม
วิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) มน.120 ปรัชญาเบื้องตน
3 หนวยกิต
HU.120 Introduction to Philosophy
ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ สาระและ
ธรรมชาติของปรัชญา ชวงยุคตางๆ ของปรัชญา ความสัมพันธระหวางเทววิทยา
และปรัชญา การแบงสาขาปรัชญา และสาระสังเขปของปรัชญาสาขาตางๆ
2) มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
3 หนวยกิต
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HU.201 Western and Eastern Civilization
ศึกษาประวัติพัฒนาการอารยธรรมของมนุษยทั้งดานวัตถุธรรมและปญญาธรรม
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคอารยธรรมกรีก - โรมัน ยุคศักดินา การปฏิวัติ
ฝรั่งเศส กระทั่งยุคสหพันธรัฐและสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ถึงสังคมตะวันตก
ป จ จุ บั น และในทวี ป เอเชี ย โดยเน น ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ฒ นธรรม สั ง คม
เศรษฐกิจ การเมือง ที่กอใหเกิดศิลปวิทยากร ปรัชญา และศาสนาที่ทรงอิทธิพลตอ
สังคมตะวันตกและสังคมเอเชีย
3) มน.231 สังคีตวิจักษ
2 หนวยกิต
HU.231 Music Appreciation
ศึกษาพัฒนาการการดนตรี เพื่อใหเขาใจสุนทรียภาพของการใชเสียง เครื่องดนตรี
ทวงทํานองและประเภทของดนตรีทั้งไทยและสากล ประเภท ลักษณะ ความ
เปนมา และสุนทรียภาพของเพลงที่มีชื่อเสียงบางเพลงทั้งไทยและสากล
4) สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน
3 หนวยกิต
SO.122 Introduction to Anthropology
ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบเขตของวิชามานุ ษยวิทยา วิวั ฒนาการของ
มนุษย ความสัมพันธระหวางวัฒนธรมกับบุคลิกภาพ อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มี
ตอพฤติกรรมของมนุษยระบบโครงสรางและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม
5) สศ.341 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3 หนวยกิต
So.341 Law in Daily Life
ศึกษาความจําเปนที่ตองมีกฎหมายใชบังคับในสังคม ความหมาย ลักษณะและ
ประเภทของกฎหมาย กฎหมายแพงที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน ความรูพื้นฐาน
เกี่ยวกับกฎหมายอาญา
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต ไดแก
คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจยั
3 หนวยกิต
MA.121 Basic Statistics and Research Methodology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถิติสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล
สถิ ติ พื้ น ฐาน การนํ า เสนอผลการวิ เ คราะห ก ารแปลความหมายของข อ มู ล
ความหมายและระเบียบวิธีการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย
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รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) คณ.252 บัญชี
3 หนวยกิต
MA.252 Accounting
ศึกษาระเบียบวิธีจัดการทางบัญชี ระบบบัญชี การงบดุล การออกแบบบัญชี
สําหรับวัด โรงเรียนและมูลนิธิ การอานและการนําเสนอรายงานทางการเงิน การ
ตรวจสอบและการรับรอง กฎหมายบางมาตราที่เกี่ยวของกับการบัญชีโรงเรียน
มูลนิธิ หรือองคการที่ไมมุงแสวงหาผลกําไร
2) วท.100 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
3 หนวยกิต
SC.100 Science in Daily Life
ศึกษาธรรมชาติและองคประกอบของวิทยาศาสตร สิ่งมีชีวิต สารเคมี โลกและ
จักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ แหลงพลังงานและปญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน สิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษ บทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน
3 หนวยกิต
3) วท.101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
SC.101 Biology Science
ศึกษาธรรมชาติและการกําเนิดของชีวิต กระบวนการตางๆ ที่ใชในการดําเนินชีวิต
กลไกของวิวัฒนาการฐานะของมนุษยในธรรมชาติ การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ศึกษาปญหาเรื่องสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน ในธรรมชาติ สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
4) วท.241 วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
SC.241 Health and Environment Science
ศึกษาความหมายความสําคัญของสภาพ นิเวศนวิทยาของสุขภาพ วงจรเลวราย
(Vicious Cycle) ปญหาสุขภาพของประชาชนไทยในชนบท วิธีการปองกันโรคที่
พบบอย ระบาดวิทยา การระมัดระวัง การอภิบาลและการฟนฟูสภาพ ผูปวยเรื้อรัง
ผูปวยสิ้นหวัง ผูปวยสังคมรังเกียจ รวมทั้งการสงเสริมสภาพแวดลอมในสังคมให
อยูในสภาพปลอดมลพิษตางๆ
ค. กลุมวิชาภาษา 10 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.111 การใชภาษาไทย 1
2 หนวยกิต
LA.111 Thai Usage I
ศึกษาวิธีการใชภาษาไทยอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การฟง
การอาน และการเขียน ศึกษาการใชภาษาไทยที่ใชในการติดตอสื่อสารในสังคม
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2)

3)

4)

ภษ.112 การใชภาษาไทย 2
2 หนวยกิต
LA.112 Thai Usage II
การประมวลความรูจากการศึกษาวิชา ภษ. 111 การใชภาษาไทย 1 มาศึกษาและ
วิเคราะหการใชภาษาไทยทั้งดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน ที่ปรากฏ
ตามสื่อรูปแบบตาง ๆ สามารถอภิปรายลักษณะของการใชภาษาในสังคมไดอยาง
ถูกตองและมีหลักเกณฑ
ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1
2 หนวยกิต
LA.121 English Usage 1
ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษขั้นกลางและขั้นสูงสําหรับนักศึกษาไทยที่ไมได
ใช ภ าษาอั ง กฤษเป น ภาษาแม
เน น หลั ก การใช ภ าษาในชีวิ ต ประจํ า วัน ใน
สถานการณและโอกาสตางๆ ทั้งโดยการพูดและการเขียน เพื่อเตรียมความพรอม
ในการศึกษาคนควาเอกสารวิชาการและตํารา ในระดับสูงตอไป
ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2
2 หนวยกิต
LA.122 English Usage 2
ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษตอจาก ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1 โดยเฉพาะ
หลักการอานและเก็บความจากเอกสารวิชาการและตําราระดับอุดมศึกษา ฝกฝน
การอานเพื่อความเขาใจ การจับประเด็นและการสรุปความ

รายวิชาเลือกเรียน 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.123 ภาษาละติน 1
2 หนวยกิต
LA.124 Latin 1
ศึกษาโครงสรางไวยากรณ คําศัพท และการใชภาษาละตินขั้นมูลฐาน โดยการอาน
การฟง และการเขียน
2) ภษ.124 ภาษาละติน 2
2 หนวยกิต
LA.124 Latin 2
ศึ ก ษาหลั ก การใช แ ละการอ า นภาษาละติ น ต อ จาก ภษ. 123 ภาษาละติ น 1
โดยเฉพาะสํานวนที่ใชในวรรณกรรมภาษาที่เกี่ยวของ
18.6.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 85 หนวยกิต
รายวิชาวิชาบังคับเรียน จํานวน 73 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญากับเทววิทยา 1 หนวยกิต
TH.124 Analysis on the Relation between Philosophy and Theology
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2)

3)

4)

5)

ศึกษาแนวคิดปรัชญาที่สงเสริมความเขาใจทางดานเทววิทยา และศึกษาหลักความ
เชื่อและความคิดทางเทววิทยาที่ชวยชี้แนะ การคนควาทางปรัชญา
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
3 หนวยกิต
TH.213 Introduction to the Synoptic Gospels
ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจ ใหเกิดการ
บันทึกพระวรสาร สหทรรศน รวมทั้งศึกษาจุดหมาย รูปแบบ สาระและเนื้อหา
พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
2 หนวยกิต
TH.214 Johannine Literature
พระวรสาร : ศึกษาลักษณะเฉพาะของพระวรสารฉบับที่ 4 ความแตกตางและ
ความสัมพันธกับพระ วรสารสหทรรศน ปญหาเกี่ยวกับผูนิพนธ เจตนา
เนื้อหา สาระ และความคิดทีส่ ําคัญในพระวรสารฉบับที่ 4
วิวรณ : ศึกษารูปแบบวรรณกรรม และการตีความหมายของพระธรรมในหนังสือ
วิวรณ ผูแตงและ เนื้อหาทีส่ ําคัญ
จดหมาย : ศึกษาผูแตง เนื้อหา และเจตนาของจดหมายนักบุญยอหนทั้ง 3 ฉบับ
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
2 หนวยกิต
TH.221 Ecclesiology
ศึกษาธรรมชาติของคริสตศาสนจักร ในฐานะประชากรของพระเจาและในฐานะ
พระวรกายของพระเยซูคริสต สัญลักษณแหงอาณาจักรของพระเจา สหพันธ
นักบุญ มโนคติเรื่องฐานะ บทบาท หนาทีข่ องคริสตศาสนจักร ตามมติของนักเทว
วิทยานิกายตางๆ และเอกภาพของคริสตศาสนจักร
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
3 หนวยกิต
TH.222 Christology
ศึกษาขอความเชื่อเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูเจา และความหมายของชีวิตของ
พระองคสําหรับมนุษย ทุกคนตามพื้นฐานในพันธสัญญาเดิม และตามเรื่องราวใน
พันธสัญญาใหม ศึกษาคําสอนของคริสตศาสนจักรเรื่องพระธรรมชาติของพระ
คริสตเจา ตามที่คริสตศาสนจักรนิยามไวในเอกสารสังคายนาสากลตาง ๆ และ
ตามคําอธิบายของบรรดานักเทววิทยา เพื่อเขาใจวาพระคริสตเจาผูทรงเปนทั้งพระ
บุตรของพระเจาและพระผูชวยมนุษยชาติใหรอดพน มีความหมายสําหรับมนุษย
สมัยปจจุบันอยางไร

30
6)

ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง
2 หนวยกิต
TH.226 Theology of Baptism and Confirmation
ศึ ก ษาข อ ความเชื่ อ
และคํ า อธิ บ ายของคริ ส ต ศ าสนจั ก รเรื่ อ งความหมาย
ความสําคัญ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับ ศีลลางบาปและศีลกําลัง
7) ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอ พระเจา
3 หนวยกิต
TH.231 Christian Responsibility toward God
ศึกษามโนคติ ฐานะ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และคุณธรรมที่ตองมีของ
คริ ส ตศาสนิ ก ในฐานะคู สั ญ ญาของพระเจ า ตามที่ ป รากฏในพระคั ม ภี ร ต าม
คําอธิบายของนักเทววิทยา และประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
8) ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
3 หนวยกิต
TH.261 The Church History 1
ศึกษาประวัติคริสตศาสนจักร ตั้งแตศตวรรษที่ 1 จนถึงศตวรรษที่ 8 โดยศึกษา
ความเปนมาของคริสตศาสนจักรในและนอกจักรวรรดิโรมัน พัฒนาการของ
คริสตศาสนจักรตะวันตกโดยเฉพาะ จนถึงยุคคาโรลินเจียน
9) ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
3 หนวยกิต
TH.262 The Church History 2
ศึกษาประวัติคริสตศาสนจักรตั้งแตศตวรรษที่ 9 จนถึงศตวรรษที่ 17 โดยศึกษาความ
เปนมาของคริสตศาสนจักรตะวันตกและตะวันออก คูเคียงกันตามลําดับ การแพร
ธรรมของคริสตศาสนจักรตะวันตกในทวีปเอเชีย การปฏิรูปของคริสตศาสนจักร
โปรเตสแตนท และการปฏิรูปตนเองภายในคริสตศาสนจักรคาทอลิก
10) ทว.268 ปตาจารยวิทยา
3 หนวยกิต
TH.268 Patrology
ศึกษาประวัติความเปนมาของคําสอน และการถกปญหาตางๆของนักปราชญใน
คริสตศาสนจักร จนกลายเปนคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
11) ทว.272 เทววิทยาดานการอภิบาลเบื้องตน
3 หนวยกิต
TH.272 Introduction to Pastoral Theology
ศึ ก ษาหลั ก การและความคิ ด พื้ น ฐานของเทววิ ท ยาคริ ส ต ศ าสนจั ก รโดยอาศั ย
กระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไป
ประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป
ในเบื้องตน
12) ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
3 หนวยกิต
TH.321 The Holy Trinity
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13)

14)

15)

16)

17)

18)

ศึกษาขอความเชื่อเรื่องพระเจาในฐานะพระตรีเอกภาพ ตามพระคัมภีรภาคพันธ
สัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม ตามคําอธิบายของนักเทววิทยายุคตาง ๆ และ
ประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ตลอดจนการตีความเพิ่มเติมโดยนักเทววิทยา
สํานักตางๆ ในปจจุบนั
ทว.322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาป และพระหรรษทาน 3 หนวยกิต
TH.322 Theology of Man, Sin and Grace
ศึกษาขอความเชื่อเรื่องการเนรมิตสราง กําเนิดของมนุษย การเอาพระทัยใส บาป
การสิ้นสัมพันธและการคืนดีกับพระเจา ตามที่ปรากฏในพระคัมภีร ตามคําอธิบาย
ของนักเทววิทยาสมัยตาง ๆ และประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 3 หนวยกิต
TH.326 Theology of the Holy Communion and the Eucharistic Celebration
ศึกษาขอความเชื่อ และประกาศของคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องความหมาย
ความสําคัญ แบบแผนประเพณี และขอปฏิบัติเกี่ยวกับศีลมหาสนิท และพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ
ทว.331 พันธกิจชาวคริสตตอ บุคคล
4 หนวยกิต
TH.331 Christian Responsibility toward Persons
ศึกษามโนคติ บทบาทหนาที่ของชาวคริสตตอเพื่อนมนุษย ตามที่กลาวไวในพระ
คัมภีร และตามคําอธิบายของนักเทววิทยา และตามประกาศของคริสตศาสนจักร
คาทอลิก
ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
2 หนวยกิต
TH.351 Canon Law 1
ศึกษาหลักการ สาระของกฎหมายคริสตศาสนจักรภาค 1 วาดวยกฎทั่วไป ภาค 2
วาดวยประชากรของพระเจา ฐานานุกรม บาทหลวง นักบวช ฆราวาส และภาค 5
วาดวยศาสนสมบัติ
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
2 หนวยกิต
TH.352 Canon Law 2
ศึกษาหลักการ สาระของกฎหมายคริสตศาสนจักรภาค 3 วาดวยการประกาศสอน
ของคริสตศาสนจักร ภาค 4 วาดวยศีลศักดิ์สิทธิ์ (เวนศีลสมรส) และภาค 6 วาดวย
การกําหนดโทษ
ทว.361 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 3
3 หนวยกิต
TH.361 The Church History 3
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19)

20)

21)

22)

ศึกษาประวัติคริสตศาสนจักรตั้งแตศตวรรษที่ 17 จนถึงปจจุบัน โดยศึกษาความ
ขัดแยงใหมของคริสตศาสนจักรในศตวรรษที่ 17-18 การแพรธรรมในเอเชีย การ
ปฏิเสธและการยอมรับยุคใหม การยึดมั่นในหลักการเดิมจนถึงปจจุบัน และคริสต
ศาสนจักรในเอเชีย
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
2 หนวยกิต
TH.374 Missiology
ศึกษาความหมายและแนวคิดทางเทววิทยา การเผยแผธรรมในพระคัมภีร เอกสาร
ที่สําคัญของคริศตศาสนจักร วิธีการ และแบบอยางชีวิตของธรรมทูต
ทว.382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ
2 หนวยกิต
TH.382 Spiritual Theology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : ทว.381 เทววิทยาเบื้องตนเรื่องจิตภาวะศึกษาแนว
ปฏิบัติในการพัฒนาจิตภาวะคริสตชนแบบองครวม
การภาวนาแบบลึก การวินิจฉัยจิต การเชื่อมโยงกับจิตวิทยา และการพัฒนาดาน
วุฒิภาวะของมนุษย โดยเฉพาะวุฒิภาวะดานเพศ อัตลักษณ พันธกิจ และจิตภาวะ
ของพระสงฆ นักบวช ฆราวาส โดยเฉพาะพันธกิจดานพิธีกรรมและการแนะนํา
เรื่องจิตภาวะ
ทว.383 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกี่ยวของกับชีวิตคริสตชน
เบื้องตน
3 หนวยกิต
TH. 383 Seminar : Introduction to Canon Law in Christian Life
ศึกษาแนวทางการประยุกต และฝกปฏิบัติการใชกฎหมายของคริสตศาสนจักรที่
เกี่ ย วข อ งกั บ ชี วิ ต ประจํ า วั น เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางการดํ า เนิ น ชี วิ ต คริ ส ตชนให
สอดคลองกับคุณลักษณะของการเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร
รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน : ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
ทว.421 เทววิทยาเรื่องอนันตกาล
3 หนวยกิต
TH.421 Eschatology
ศึกษาขอความเชื่อเรื่องอนันตกาลของมนุษยชาติทั้งสวนตัวและสวนรวม ตามคํา
สอนในพระคัมภีร คําสอนในสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และความคิดของ
นักเทววิทยารวมสมัย เรื่องความตาย การพิพากษา การชําระมลทินและชีวิตหลัง
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23)

24)

25)

26)

ความตาย อนาคตของมนุษยชาติและของโลกเมื่อพระคริสตเจาจะเสด็จมาอยาง
รุงเรือง การพิพากษาประมวลพรอม การกลับคืนชีพของบรรดาผูตาย สมบูรณภาพ
ของโลก และนิรันดรภาพในสวรรคหรือในนรก
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
2 หนวยกิต
TH.422 Mariology
ศึกษาปรากฏการณความเลื่อมใสศรัทธาตอพระแมมารียในคริสตศาสนาทุกนิกาย
ศึกษาบทบาทของพระแมมารียในประวัติศาสตรแหงความรอดพนตามที่มีกลาว
ไวลวงหนาในพันธสัญญาเดิม และที่มีบันทึกไวในพันธสัญญาใหม ศึกษา
วิวัฒนาการของความเขาใจขอความเชื่อและคารวกิจในประวัติศาสตรของคริสต
ศาสนจักร ตั้งแตสมัยปตาจารยจนถึงสมัยปจจุบัน โดยเฉพาะคําสอนของสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ศึกษาความหมายของพระแมมารียสําหรับคนในสมัยนี้
เชน ศักดิ์ศรีของสตรี การอุทิศตนเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมและชวยผูอื่น
ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาป และศีลเจิมผูปวย
2 หนวยกิต
TH.425 Theology of Penance and Anointing of the Sick
ศึ ก ษาข อ ความเชื่ อ
และคํ า อธิ บ ายของคริ ส ต ศ าสนจั ก รเรื่ อ งความหมาย
ความสําคัญ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับ ศีลอภัยบาปและศีลเจิมผูปวย
ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
2 หนวยกิต
TH.426 Theology of Holy Orders and Matrimony
ศึ ก ษาข อ ความเชื่ อ
และคํ า อธิ บ ายของคริ ส ต ศ าสนจั ก รเรื่ อ งความหมาย
ความสําคัญ และขอปฏิบัติเกี่ยวกับ ศีลบวช และศีลสมรส
ทว.427 สัมมนาพระสัจธรรม
2 หนวยกิต
TH.427 Seminar on Dogma
ศึกษาวิเคราะห ในเรื่องแกนแทของคําสอนคริสตศาสนจักร อภิปรายถึงผลกระทบ
ของคําสอนดังกลาว ที่มีตอการดําเนินชีวิตของชาวคริสต โดยเลือกประเด็นศึกษา
ตามความเหมาะสม
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน :
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
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ทว.220 วิวรณวิทยา
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม
27) ทว.442 การประยุกตพิธีกรรมเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น 2 หนวยกิต
TH.442 Liturgical Inculturation
ศึกษาแนวเทววิทยาวาดวยพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ องคประกอบ ความหมาย สัญลักษณ
ในพิธีกรรม เพื่อดัดแปลงรูปแบบ องคประกอบใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพ
สังคมท องถิ่น เพื่อมุงเนนการมี สวนร วม และการเขาใจความหมายของผู รว ม
ประกอบพิธีกรรมโดยคงไวซึ่งสาระ แกนแทและหลักการของพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์
ตามแนวทางของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
ทว. 225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
ทว. 241 ปพิธีกรรมและพิธีกรรมทําวัตร
28) ทว.492 สัมมนาความรูดานเทววิทยา 1
1 หนวยกิต
TH.492 Seminar on Theological Knowledge I
การศึก ษาทบทวนและบูรณาการความรู ด า นเทววิ ทยาต อการพัฒ นาความเชื่อ
ศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน
ทว. 220 วิวรณวิทยา
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม
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29) สท.490 สารนิพนธ
4 หนวยกิต
ST.490 Indepentdent Study
ศึกษาเรื่องที่สนใจ ในสาขาเทววิทยาดานใดดานหนึ่งภายใตการนิเทศของอาจารย
ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตเนื้อหาวิชาการตาง ๆ ที่ไดศึกษามาจากบทเรียน
และประสบการณจากการฝกปฏิบัติงานตาง ๆ โดยจัดทําเปนเอกสารทางวิชาการ
ตามกฎเกณฑของวิทยาลัยวาดวยการทําสารนิพนธ
รายวิชาเลือกเรียนอยางนอย 12 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.243 ดนตรีศาสนา
2 หนวยกิต
TH.243 Religious Music
ศึกษาพัฒนาการ ความเปนมา และลักษณะดนตรีศาสนาของคริสตศาสนจักร
สากล และของคริสตศาสนจักรประเทศไทย ศึกษาและแนะนําแนวคิด หลักการใช
บทเพลงและเครื่องดนตรีที่เหมาะสมสําหรับศาสนพิธีในโอกาสตางๆ
2) ทว.333 หลักปฏิบัติทางจริยธรรมเบื้องตน
3 หนวยกิต
TH. 333 Moral Theory and Practice
ศึกษาความรูเบื้องตนเรื่องหลักการทางจริยธรรมเพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติ เพื่อใหเกิดความสามารถวิเคราะหและประเมินคาหลักการทางจริยธรรมจน
นําไปสูการตัดสินสถานการณได
3) ทว.343 ธรรมเทศนา
2 หนวยกิต
TH.343 Homiletics
ศึกษาและฝกการสื่อขอความทางศาสนาดวยการเทศน อันไดแก หลักการ
กระบวนการ ความสําคัญ วิธีการและเทคนิคการเตรียม การสื่อความอยางมี
ชีวิตชีวา มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับโอกาสสภาพแวดลอมและผูฟง โดยมีพระ
คัมภีรและคําสอนของคริสตศาสนจักรเปนเนื้อหาหลักของการสื่อ
4) ทว.362 ประวัติศาสตรเรื่องจิตภาวะของคริสตชน
2 หนวยกิต
TH.362 History of Christian Spirituality
ศึกษาวิถีทางการดําเนินชีวิตจิตวิญญาณของคริสตชนในประวัติศาสตรของคริสต
ชนคาทอลิก ออรโธดอกซ และโปรเตสแตนต ประสบการณทางศาสนาที่ผูนําและ
นักเทววิทยาที่สําคัญของแตละนิกายไดรับ แนวทางการดําเนินชีวิตและคําสอนอัน
เปนผลมาจากประสบการณดังกลาว
2 หนวยกิต
5) ทว.370 เทววิทยาเรื่องชีวิตพระสงฆและนักบวช
TH.370 Theology of Priesthood and Religious Life

36

6)

7)

8)

9)

ศึกษามโนคติ และบทบาทหนาที่ของพระสงฆ และนักบวช ตามที่กลาวไวในพระ
คัมภีร และในคําอธิบายของนักเทววิทยา และในเอกสารตาง ๆ ของคริสตศาสน
จักรคาทอลิก
ทว.377 คริสตศาสนจักรสัมพันธ
2 หนวยกิต
TH.377 Ecumenism
ศึกษาหลักการและแนวทางสรางความสัมพันธอันดีระหวางคริสตชนที่นับถือ
นิกายตางๆ เพื่อเสริมสรางสันติสุขและความเปนหนึ่งเดียวกันตามแนวทางคริสต
ศาสนจักร
ทว.415 สัมมนาพระคัมภีรไบเบิล
2 หนวยกิต
TH.415 Seminar on the Bible
ศึกษาวิเคราะหและอภิปรายแนวคําสอนของพระคัมภีรไบเบิล ที่มีอิทธิพลตอการ
ดําเนินชีวิตประจําวันของชาวคริสต โดยเลือกประเด็นศึกษาตามความเหมาะสม
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน
ทว. 220 วิวรณวิทยา
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.429 การใหคําปรึกษาดานจิตใจ
3 หนวยกิต
TH.429 Spiritual Counseling
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมกลุม เพื่อกําหนดทิศทางกิจกรรมและการ
ใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน
ทว.474 สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวยพิธีกรรมและ
3 หนวยกิต
ศีลศักดิ์สิทธิ์เบื้องตน
TH.474 Seminar : Introduction to Liturgical and Sacramental Ministry
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ศึกษาแนวทางการแนะนําคริสตชนในการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ของ
คริสตศาสนจักร ซึ่งเรียกรองความพรอมทั้งกายและใจ เพื่อจะไดรับพระคุณพิเศษ
ของพระเจาทีท่ รงประทานผานทางศีลศักดิ์สิทธิ์เหลานั้น
10) ทว.493 สัมมนาความรูดานเทววิทยา 2
1 หนวยกิต
TH.493 Seminar on Theological Knowledge 2
การศึกษาทบทวนและบูรณาการความรูดานเทววิทยาตอการพัฒนาความเชื่อ
ศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ
รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน :
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว. 112 เทววิทยาเบื้องตน
ทว.220 วิวรณวิทยา
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ตองเรียนรายวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกไดจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นที่วทิ ยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับ
รายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว
หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติอยางนอย 3 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร
โดยไมนับหนวยกิต
1) ฝป.378 การฝกปฏิบัติ 1 : การอภิบาลผูปวยและผูสูงอายุ
PT.378 Practicum 1 : Pastoral care of the Sick and the Elderly
การฝกปฏิบัติงานดานการอภิบาลผูปวยและผูสูงอายุ ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง โดย
ใหนกั ศึกษามีประสบการณดูแลผูปวยและผูสูงอายุในสภาพตางๆ เพื่อที่จะรูและ
เขาใจการดูแลเอาใจใสที่ถูกตอง การอภิบาลในดานศีลศักดิ์สิทธิ์ การดูแลเอใจใส
และการใหกําลังใจในขณะการอภิบาลและทํารายงานสงภายในเวลาที่กําหนด
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2)

3)

4)

5)

ฝป.379 การฝกปฏิบัติ 2 : จิตตารมณแหงความรวมมือของพระสงฆและสตรี
PT.379 Practicum 2 : Collaboration between Priests and Women
ศึกษาเรื่องศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยชาย หญิง คําสอนของคริสตศาสนจักรและ
พระคัมภีร ปญหาในการทํางาน ความรวมมือและมิตรภาพระหวางพระสงฆและ
สตรี เพื่อการประจักษพยานถึงพระเยซูคริสตเจาและคําสอนของพระองคในงาน
ของคริสตศาสนจักร
ฝป.478 การฝกปฏิบัติ 3 : การศึกษาคาทอลิก
PT.478 Practicum 3 : Catholic Education
การฝกปฏิบัติงานดานการศึกษา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตามหลักการ แนวคิด
เกี่ยวกับการศึกษาอบรมและหลักธรรมของคริสตศาสนา รูจักใชเอกสารตาง ๆ ที่
คริสตศาสนจักรไดนําเสนอเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ออกภาคสนามดูงานดาน
การศึกษาอบรมในสถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ เพื่อนําไปเปนแนวทางในการจัด
การศึกษาอบรมในสถานศึกษาตอไป และทํารายงานสงภายในเวลาที่กําหนด
ฝป.479 การฝกปฏิบัติ 4 : การอภิบาลและเผยแผธรรม
PT.479 Practicum 4 : Pastoral and Missionary Activities
การฝกปฏิบัติงานดานการอภิบาลและเผยแผธรรมะ ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง โดยนํา
ความรูในรายวิชาตาง ๆ ของสาขาวิชาเทววิทยา ไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
ดานงานอภิบาลและแพรธรรมแกบรรดาเด็ก เยาวชน และผูใหญรวมทั้งผูสูงอายุ
และบุคคลที่สนใจศาสนา ทํารายงานสงภายในเวลาที่กําหนด
ฝป.480 การฝกปฏิบัติ 5 : ทักษะการใหคําปรึกษา
PT.480 Practicum 5 : Spiritual Counseling Skills
การฝกปฏิบัติงานดานทักษะการใหคําปรึกษา ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง โดยการ
ประยุกตความรูในรายวิชา ทว.429 การใหคําปรึกษาดานจิตใจ เพื่อนําไปปฏิบัติ
จริงกับบุคคลในวัยตาง ๆ เพื่อชวยแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล
เหลานั้น ทํารายงานสงภายในเวลาที่กําหนด

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
สาขาวิชาเทววิทยา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผนกลยุทธ 5 ป
แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และสาขาวิชา มีการชี้แจงทํา
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ความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย
18.1 การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและคณะวิชา โดย
ผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ และ
คณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานใน
ระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ดาน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยสงเสริม
และพั ฒ นางานวิ ช าการ สํ า นั ก งานบริ ห ารและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การสร า งเครื อ ข า ยกั บ
สถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาเทววิทยาจัดการเรียนการสอนตามแผนการ
ศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ทุ ก รายวิ ช าที่ ส าขาวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบ จะต อ งมี ผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและ/หรื อ ผู
ประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา อาจารยประจําทุกทาน
จะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอ
ตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปนแนวทางติดตาม ควบคุมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารยผูสอน มีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
เสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนาชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป) มีการเชิญวิทยากร
และผูเชี่ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ มารว มอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความ
รวมมือกับสโมสรและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมินการเรียนการ
สอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอน
ของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน สาขาวิชาเทววิทยามีระบบการรับและคัดเลือกอาจารยตาม
เกณฑที่วิทยาลัยกําหนด เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจของอาจารย
ผูสอนอยางจริงจัง มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยางเปนลายลักษณอักษร มีระบบ และกลไกในการ
ดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย รวมทั้งการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดตั้ง
หองปรึกษาการวิจัย การจัดหาทุนและโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งทางดานการศึกษาและ
ทางดานวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ และนํา
ผลประเมินมาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย รวมทั้งมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและ
เผยแพร ผ ลงานทางวิช าการ งานวิ จั ย การบริก ารวิช าการดว ยเทคโนโลยีก ารศึ ก ษาและการทํ า นุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
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18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาเทววิทยามีการ
วัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามธรรมชาติของรายวิชา ทั้งนี้ความ
สอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณา
ประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปดภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ทั้งในระดับคณะวิชาและฝาย
วิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
ทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ภายหลังการประชุม
พิจารณาผลการตัดเกรด รวมทั้งมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา
18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ สาขาวิชาเทววิทยา
ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน เอกสารประกอบการสอน
เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความหรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการ
ในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนาเว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย
รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความ
สนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนให
ทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สาขาวิชาเทววิทยา มีอาคารเรียนรวมซึ่งรวมใชกับคณะมนุษยศาสตร นอกจากนั้น ยังไดรับ
จัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน นักศึกษาสามารถใชหอสมุดที่
มีตํารา วารสาร สิ่งพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย เพียงพอ มีระบบบริการหองสมุดและแหลง
คนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอกประเทศได นักศึกษาสามารถใช
บริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและ
หองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย (Intranet)
และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ ใหบริการแกคณาจารยเพื่อการสอน ทั้ง
เครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉาย
แผนใส เครื่องเลนวีดิทัศน โทรทัศนสี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เปนตน
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
สาขาวิชาเทววิทยา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงานกิจการ
นัก ศึ ก ษาและสํ า นั ก งานบริห าร เพื่ อจั ด ระบบ วางแผนงาน โครงการและกิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาที่
สอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา (จิตตาธิการ) เพื่อชวยใน
เรื่องการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพและการศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณของวิทยาลัย
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18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ สถาบันทางศาสนา ชุมชน หรือ
ทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต ตามเกณฑที่ระบุ
ไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย

19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
ศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา 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
อาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มี
กระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยา บรรณวิชาชีพของคณาจารย มีระบบและกลไกสนับสนุนให
อาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
19.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มี ก ารจั ด บริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาและศิษ ย เ ก า มี ก ารส ง เสริม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที่ ค รบถ ว นและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
19.4 การวิจัย
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค มีระบบ
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพย สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดั บ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
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19.5 การบริการวิชาการแกสังคม
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชาฯ อาจารย
ประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา มี
กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความ พึงพอใจของ
ผู รับ บริ ก าร จํ า นวนแหล งใหบ ริก ารวิ ช าการและวิ ชาชี พ ที่ ไ ด รับ การยอมรั บ ในระดับ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
19.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีงาน/โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
19.7 การบริหารและการจัดการ
สาขาวิชาเทววิทยา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีการพัฒนาสาขาวิชาสูองคการ
เรียนรู มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 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
ทั้งนี้ สาขาวิชาเทววิทยา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปน
ระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนําผลการประเมินและ
วิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร
อยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพ
การศึกษา
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ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจดําเนินการกอนถึง
กําหนดเวลา 5 ป

