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1. ชื่อหลักสูตร 
 ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 
 Master of Arts in Moral Theology 
2. ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็มภาษาไทย    ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (เทววิทยาจริยธรรม) 
 ช่ือยอภาษาไทย   ศศ.ม. (เทววิทยาจริยธรรม) 
 ช่ือเต็มภาษาองักฤษ  Master of Arts  (Moral Theology) 
 ช่ือยอภาษาอังกฤษ  M.A. (Moral Theology) 
3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
 สํานักงานบณัฑิตศึกษา  คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม 
4. เหตุผลในการเปดหลักสูตร 
 เนื่องดวยวิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา 
ตั้งแต พ.ศ.2519   ไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522   มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง  คร้ังลาสุดใน พ.ศ. 2547  เพื่อผลิต
บัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ    
การอภิบาลและการเผยแผคริสตศาสนธรรม 
 สาขาวิชาเทววิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อความ
เหมาะสมกับบริบทสังคมปจจุบัน  มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน  มีความรูคูคุณธรรม ตาม
แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม  
พ.ศ. 2545)   รวมทั้งดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  เพื่อรักษามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน     
พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เนนการผลิตบัณฑิตเพื่อรับใชสังคม เปนผูนําและ
แบบอยางการดําเนินชีวิตตามแนวทางเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก  รวมทั้ง
ขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ งานวิจัย  การจัดสัมมนานักศึกษา บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต คณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิ
และผูเชี่ยวชาญมาใหขอเสนอแนะตอหลักสูตรดังกลาว  จึงเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนา
หลักสูตรดังกลาวใหมีการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป กลาวคือ ในระดับมหาบัณฑิต เพื่อเปนการพัฒนา



 

ศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สู
การเปนผูนํา  เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และ
สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา 
5. ปรัชญา/วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 5.1 ปรัชญา 
  การศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม คือ ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนําคริสต-
ศาสนา ดานจริยธรรม 
 5.2 วัตถุประสงค 
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูนําและแบบอยางในการดําเนินชวีิตตามแนวทางเทววิทยา
ดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูเชี่ยวชาญ ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรม ตามแนวทางคริสต-
ศาสนจักรคาทอลิก ดวยกระบวนการศกึษา คนควา วจิัย และการสัมมนา 
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเสริมสรางความกาวหนาทางเทววิทยาจริยธรรม
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ินและศาสตรอ่ืนๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ 
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจติสํานึกที่จะทาํนุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนรัุกษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม  และสภาพแวดลอม มีจติอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการเสวนาและ 
ศาสนสัมพันธ 
6. กําหนดการเปดสอน 
 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป 
7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 7.1 คุณวุฒ ิ
  7.1.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาเทววิทยา  หรือ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา 2.75  และผาน
หรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาตอไปนี ้

 

ทว.213 พระวรสารสหทรรศน ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา 
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร 
ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิมผูปวย 
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาฯ ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 



 

ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 ทว.352  กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 
ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา  
             กับเทววิทยา 

ทว. 322 เทววิทยาเรื่องมนุษย บาปและ 
              พระหรรษทาน 

ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภบิาลผูปวยและ  
             ผูสูงอายุ    

  

 
  หรือรายวิชาทีท่ําการเรียนการสอนในชั้นปที่ 2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา   
เทววิทยาวิทยาลัยแสงธรรม   
  หากยังไมเคยศึกษาในรายวชิาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการเรียนอยาง
นอยเปน C   
  หรือ 
  7.1.2 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชาปรัชญา วทิยาลัย
แสงธรรม   ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75   และผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชา
หรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.1.1  
  นอกจากนั้น ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา และมผีลการ
เรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี ้
2 

ปร.212 จริยศาสตร ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง 
ปร.311 อภิปรัชญา ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน 
ทว.220 วิวรณวิทยา ทว.225 ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์ 
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี 
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ 
              สัญญาใหม     

ทว.381 เทววิทยาเรื่องจติภาวะเบื้องตน 

 
 

 

  หรือ 
  7.1.3  เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบันอุดมศึกษาซึ่ง
กระทรวงศกึษาธิการรับรองแลว ในสาขาวชิาอื่นๆ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 จาก
ระดับคะแนนสี่    และผานหรือสอบผานการศึกษารายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาตางๆ ในขอ 7.1.1  และ 
7.1.2 
  7.1.4 หรือคุณวุฒิอ่ืนๆ ตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  7.1.5 หรือประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
 



 

 7.2  คุณสมบัต ิ
  7.2.1  สําหรับสามเณรหรือนักบวชคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก 
   ก)  มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.1 
   ข)  ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกดัอยู 
   ค)  มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด 
   ง)  มีหลักฐานการสมัครครบถวน  
  7.2.2  สําหรับบุคคลทั่วไป 
   ก)  มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.1 
   ข)  มีผูรับรองความประพฤติ 
   ค)  ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา 
   หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา 
 รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดงันี้ 
  8.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วทิยาลัยกําหนด  และ 
  8.2 พิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพในการสอบขอเขียน ประกอบดวย 
   8.2.1 การทอดสอบความรูในสาขาวิชาเทววิทยา 
   8.2.2  การทดสอบความรูวชิาภาษาอังกฤษ 
   และ 
   8.3  การสอบสัมภาษณ 
  หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป 
9. ระบบการศึกษา 
 วิทยาลัยแสงธรรม จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในปหนึ่ง แบงออกเปน 2 ภาค
การศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแต
ละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาค
การศึกษาก็ได ซ่ึงเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีช่ัวโมงเรียนของแตละรายวิชา
เทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ยกเวนในกรณีจําเปนและวิทยาลัย
เห็นชอบแลว 
10. ระยะเวลาการศึกษา 
 ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรมใชเวลา
การศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา  
 
 



 

11. การลงทะเบียนเรียน 
 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมเกิน 15 
หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ไมรวมหนวยกิตของ
วิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู  การลงทะเบียน
วิชาเรียนมากกวาที่กําหนด จะกระทําได ในกรณีที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
 12.1 การวัดผล 
  12.1.1 วิทยาลยัจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นกัศึกษาลงทะเบยีนไวไมนอยกวา 1 
คร้ัง 
  12.1.2  การวัดผลและประเมนิผลของแตละรายวิชาใชอักษรระดับคะแนน (Letter Grade) 
เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวดัและประเมินผลดวยอักษร S และ U 
  12.1.3  อักษรและความหมายของการวดัและประเมินผลในแตละรายวชิา กําหนดดังนี้ 
   

A   หมายถึง  ดีเยีย่ม (Excellent) 
B+   หมายถึง  ดีมาก (Very Good) 
B   หมายถึง  ดี (Good) 
C+   หมายถึง  ดีพอใช (Fairly Good) 
C   หมายถึง  พอใช (Fair) 
D+   หมายถึง  คอนขางออน (Nearly Poor) 
D   หมายถึง  ออน (Minimum Passing) 
F   หมายถึง  ตก (Failure) 
S   หมายถึง  เปนที่พอใจ (Satisfactory) 
U   หมายถึง  ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory) 
I   หมายถึง  การวัดผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
P   หมายถึง  การเรียนการสอนยังไมส้ินสดุ (In Progress) 
T   หมายถึง  วิทยานิพนธหรือการคนควาแบบอิสระยังอยูใน 

ระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress) 
AU   หมายถึง  ผูเขารวมศึกษา (Auditor) 
X   หมายถึง  ยังไมไดรับผล (No Report) 
W   หมายถึง  การบอกเลิกรายวิชา (Withdrawal) 
 
 



 

  12.1.4 คาอักษรระดับคะแนนกําหนดดังนี้ 
A   เทากับ   4.00 
B+   เทากับ   3.50 
B   เทากับ   3.00 
C+   เทากับ   2.50 
C   เทากับ   2.00 
D+   เทากับ   1.50 
D   เทากับ   1.00 
F   เทากับ   0 

 

  12.1.5 นักศึกษาตองไดอักษรระดับคะแนนไมต่ํากวา C+ สําหรับรายวิชาบังคับ และ/หรือ
รายวิชาเลือก หากต่ํากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม 
  12.1.6 รายวิชาใดที่เคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
ซํ้าอีกไมได 
  12.1.7 อักษร I แสดงวา นักศกึษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้นสําเร็จสมบูรณได 
โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัย ในกรณีที่ไดอักษร I  จะตองแกไขอักษร  I  ภายในภาคการศกึษา
ถัดไป 
  12.1.8 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนที่พอใจ อักษร U แสดงวาผล
การศึกษาหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวชิาที่กําหนดใหมีการประเมนิแบบไมคิดคาระดับ
คะแนน ในกรณีที่ไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวชิานั้นซ้ํา 
  12.1.9 รายวิชาที่นักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+  เทานั้น จึงจะนับ  หนวยกิต 
ของรายวิชานัน้เปนหนวยกติสะสมเพื่อใหครบตามที่หลักสูตรกําหนด 
  12.1.10 การประเมินผลวิทยานิพนธ  และการคนควาอิสระ ใชอักษรระดับคะแนน S หรือ U 
หากสอบไมผานในครั้งแรกจะตองสอบใหม 
  12.1.11 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหนวยกิตและคาอักษรระดับ
คะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน  
  12.1.12  การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะนาํเอาผลคูณของจํานวนหนวยกิตกับ
คาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 12.1.4 มารวมกนัแลวหารดวยผลบวกของหนวยกิตของรายวิชา
ทั้งหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนยิม 2 ตําแหนง 
 12.2 เกณฑการสําเร็จการศึกษา 
  ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตรโดยจะตองไดรับคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทยีบเทา   
  12.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2)  ตองเสนอวิทยานพินธและสอบผานการสอบวทิยานิพนธ  



 

ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอยกวา  3 คน ใหความ
เห็นชอบเปนอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตพีิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ทีม่ีผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา 
  12.2.2 นักศึกษาแผน ข. ตองเสนอการคนควาอิสระ (Individual Study) และสอบผานการ
สอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและสอบปากเปลาขั้นสุดทาย  โดย
คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งไมนอยกวา  3 คน ใหความเห็นชอบเปนอกัษร S  
จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา 
 12.3 การอนุมัติปริญญา 
  คุณสมบัติของผูที่จะไดรับอนุมัติจากสภาวทิยาลัยใหสําเร็จการศึกษาและรับปริญญาบัตร  
มีดังนี ้
  12.3.1 คุณสมบัติทั่วไปไดแก 
    1) ไมคางชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ กับวิทยาลัย 
    2) ไมมีหนี้สินอื่นใดกับวิทยาลัย 
    3) ไมอยูในระหวางถูกลงโทษทางวินยั 
    4)  มีคุณสมบตัิอ่ืนๆ ตามที่วทิยาลัยกําหนด กอนเขาศึกษา 
  12.3.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก  
    1) สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร 
    2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00  
    3) มีระยะเวลาการศึกษาไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาทีก่ําหนดตามจํานวน
หนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด 
13. อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร 
 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม มีหนาที่หลัก
ทางดานการสอนและวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตร (มิใชเต็มเวลา
ตามเวลาทําการ) ซ่ึงประจําตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรและมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน     
 

สรุปคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร  ดังนี้ 

คุณวุฒิอาจารย จํานวน/คน 
คุณวุฒิปริญญาเอก  (สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม) 1 
คุณวุฒิปริญญาเอกที่สัมพันธกับหลักสูตร (สาขาวิชาเทววิทยา/สาขาวิชากฎหมายคริสต
ศาสนจักร/ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร/สาขาวิชาปรัชญา) 

4 



 

 13.1 อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร 
 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

1 บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย    

ปโตโย∗ 

B.A (Philosophy) 
B.A. (Theology) 
 
 
 
M.A. (Theology) 
 
 
 
M.A. (Philosophy) 
Ph.D. (Philosophy) 
 

Driyarkara, Indonesia 
Loyola School of 
Theology, Ateneo de 
Manila University 
Philippines 
Loyola School of 
Theology, Ateneo de  
Manila University 
Philippines 
Boston College,  U.S.A. 
Boston College,  U.S.A 

อาจารย งานวิจัย 
     - การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2550) 
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∗ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 



 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

2 บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา* ศศ.บ.  (ปรัชญา) 
B.A.  (Theology) 
 
M.A.  (Divinity) 
 
Ph.D.  (Morality) 

วิทยาลัยแสงธรรม
Pontifical Gregorian  U.  
Rome, Italy 
Pontifical Gregorian  U.  
Rome, Italy 
Pontifical Gregorian  U.  
Rome, Italy 

อาจารย - หนังสือ 
     จริยศาสตรเพื่อชีวิต (พ.ศ. 2545) 
     คริสตจริยศาสตรพื้นฐาน  
(พ.ศ. 2548) 
     ธรรมะ 5 ศาสนาในการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย (เขียนรวม, พ.ศ. 2548) 
     บาปไฮเทค ดัดแปลงชีวิต ฝนลิขิต
ธรรมชาติ (เขียนรวม, พ.ศ. 2551) 
- บทความทางวิชาการ 
     ความตองการและการอภิบาลดาน
จิตวิญญาณในผูปวยที่ใกลตาย  
(พ.ศ. 2548) 
     ความตายในคริสตศาสนา  
(พ.ศ. 2549) 
     จิตวิญญาณของคริสตศาสนาใน 
วิถีชีวิตคนพิการ (พ.ศ. 2551) 

  



 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

- งานวิจัย 
     ศักดิ์ศรีและความตองการดาน
ศาสนาของคนพิการจากมุมมองคริสต
ศาสนาในสังคมไทย (พ.ศ. 2549) 

3. บาทหลวง ดร.ไพยง  มนิราช* ศศ.บ.  (ปรัชญา) 
ศน.บ.  (เทววิทยา) 
Licence  (Facultate 
Juris Canonici) 
Doctoris  (Jure 
Canonici) 

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

อาจารย - เอกสารประกอบการสอน 
     กฎหมายคริสตศาสนา 1   
     กฎหมายคริสตศาสนา 2    
- งานวิจัย 
     การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี   
(พ.ศ. 2551) 

  

4. บาทหลวง ดร.ลือชัย  ธาตุวิสัย* ศศ.บ.  (ปรัชญา) 
ศน.บ.  (เทววิทยา) 
 

วิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
 

อาจารย - งานวิจัย 
     รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก  

  



 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

Licenza in S. 
Scrittura 
Docteur en Theologie 

Pontificium Institutum 
Biblicum, Rome, Italy 
Institut Catholique de 
Paris 

      

5. บาทหลวง ดร. สุรชัย  ชุมศรีพันธุ* ศศ.บ.  (ปรัชญา) 
ศน.บ.  (เทววิทยา) 
M.A. (Chruch 
History) 
Ph.D. (Chruch 
History) 

วิทยาลัยแสงธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
Universitas Gregoriana,  
Italy 
Universitas Gregoriana,  
Italy 

อาจารย - บทความทางวิชาการ 
     สมมติฐานใหมที่ “บานโปรตุเกส” 
วัดโดมินิกัน ขอมูลที่ดวนสรปุ? 
     ความสัมพันธอยุธยา – โปรตุเกส 
- งานวิจัย 
รูปแบบการจัดอบรมศาสนสัมพันธ
ตามแนวทางคริสตศาสนจักรคาทอลิก 

  

 
 
 
 



 

 13.2 รายนามผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

1 บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย  
ปโตโย 

B.A (Philosophy) 
B.A. (Theology) 
 
 
 
M.A. (Theology) 
 
 
 
M.A. (Philosophy) 
Ph.D. (Philosophy) 

Driyarkara, Indonesia 
Loyola School of 
Theology, Ateneo de 
Manila University 
Philippines 
Loyola School of 
Theology, Ateneo de  
Manila University 
Philippines 
Boston College,  U.S.A. 
Boston College,  U.S.A 

อาจารย งานวิจัย 
     - การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 
วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2550) 

  

2 บาทหลวง ดร.เชิดชัย  เลิศจิตรเลขา ศศ.บ.  (ปรัชญา) 
 

วิทยาลัยแสงธรรม 
 

อาจารย - หนังสือ 
     จริยศาสตรเพื่อชีวิต (พ.ศ. 2545) 

3 3 



 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

B.A.  (Theology) 
 
M.A.  (Divinity) 
 
Ph.D.  (Morality) 

Pontifical Gregorian  U.  
Rome, Italy 
Pontifical Gregorian  U.  
Rome, Italy 
Pontifical Gregorian  U.  
Rome, Italy 

     คริสตจริยศาสตรพื้นฐาน 
(พ.ศ. 2548) 
     ธรรมะ 5 ศาสนาในการดูแลผูปวย
ระยะสุดทาย (เขียนรวม, พ.ศ. 2548) 
     บาปไฮเทค ดัดแปลงชีวิต ฝนลิขิต
ธรรมชาติ (เขียนรวม, พ.ศ. 2551) 
- บทความทางวิชาการ 
     ความตองการและการอภิบาลดาน
จิตวิญญาณในผูปวยที่ใกลตาย 
(พ.ศ. 2548) 
     ความตายในคริสตศาสนา  
(พ.ศ. 2549) 
     จิตวิญญาณของคริสตศาสนาในวิถี
ชีวิตคนพิการ (พ.ศ. 2551) 
- งานวิจัย 
     ศักดิ์ศรีและความตองการดาน



 

ที่ รายชื่อ/นามสกุล คุณวุฒิ/สาขา สถาบันการศึกษาที่จบ ตําแหนง 
ทางวิชาการ 

ผลงาน 
ทางวิชาการ 

ภาระงานสอน 
(หนวย ชม./สปัดาห/ 

ภาคการศึกษา 
เดิม (2547)  ใหม (2551) 

ศาสนาของคนพิการจากมุมมองคริสต
ศาสนาในสังคมไทย (พ.ศ. 2549) 

3 บาทหลวง ดร.ไพยง  มนิราช ศศ.บ.  (ปรัชญา) 
ศน.บ.  (เทววิทยา) 
Licence  (Facultate 
Juris Canonici) 
Doctoris  (Jure 
Canonici) 

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

อาจารย - เอกสารประกอบการสอน 
     กฎหมายคริสตศาสนา 1   
     กฎหมายคริสตศาสนา 2    
- งานวิจัย 
     การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการ
รักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่นสัญญา
ของคูสมรสในสังฆมณฑลราชบุรี   
(พ.ศ. 2551) 

3 3 



 

 13.3 รายนามอาจารยพิเศษ 
 

ลําดับที่ รายช่ือ ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิสูงสุด / สาขา 
1 บาทหลวง ดร. วิชา  หิรัญญการ อาจารย Doctoris  (Jure Canonici) 
2 บาทหลวง ดร. บรรจง  สันติสุขนิรันดร อาจารย Ph.D. (Theology) 
3 บาทหลวง ดร. ฟรังซิส  ไกส อาจารย Ph.D. (Theology) 
4 บาทหลวง ดร. อํานวย  ยุนประยงค อาจารย Doctoris (Theology) 
5 บาทหลวงวิรัช  นารินรักษ อาจารย Licenza (Theology) 
6 บาทหลวงวสนัต  พิรุฬหวงศ อาจารย Licenza (Theology) 
7 บาทหลวงธีรพล  กอบวิทยากุล อาจารย Licenza (Chruch History) 
8 บาทหลวงทัศไนย  คมกฤส อาจารย Licenza  (Scienze Bibliche) 
9 บาทหลวงสมเกียรติ  ตรีนิกร อาจารย Licenza  (Scienze Bibliche) 
10 บาทหลวงสมชัย  พิทยาพงศพร อาจารย Licenza (Theology) 
11 บาทหลวงเจรญิ  วองประชานุกูล อาจารย Licenza (Theology) 
12 บาทหลวงเบรตุชอ  เคลาดิโอ  อาจารย Licenza (Theology) 
13 บาทหลวงประเสริฐ  โลหะวิริยศิริ อาจารย Licenza (Theology) 
14 นายทวีศักดิ์  เดชาเลิศ อาจารย ค.ม. (วิจยัการศึกษา) 

 

และ  
อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอนรายวิชาที่

มีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม    
อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒภิายนอกสถาบันที่ คณะศาสนศาสตรเสนอให

วิทยาลัยแสงธรรมแตงตั้ง 



 

14. จํานวนนักศึกษา 
 จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดงันี้ 

ปการศึกษา  

ชั้นป 
2553 2554 2555 2556 

ช้ันปที่  1 25 25 25 25 
ช้ันปที่  2  25 25 25 
รวม 25 50 50 50 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศกึษา 

    
25 

 
15. สถานที่และอุปกรณการสอน 
 15.1 สถานที่เรียน 
  อาคารเรียน วทิยาลัยแสงธรรม 
 15.2 อุปกรณการสอน 
  เครื่องคอมพิวเตอร  จํานวน       6       เครื่อง 
  เครื่องโปรเจคเตอร  จํานวน        12         เครื่อง 

       เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิ้ว   จํานวน  2 เครื่อง 
       เครื่องเลนวีดีโอ วีซีดีและเอ็มพีสาม  จํานวน  4 เครื่อง  
       เครื่องเลนเทป-วิทย ุ    จํานวน  5 เครื่อง 
       เครื่องรับโทรทศัน    จํานวน  2 เครื่อง 
       เครื่องฉายขามศีรษะ    จํานวน  2 เครื่อง 
       เครื่องฉายแผนทึบ    จํานวน  1 เครื่อง 
       Laser Wireless    จํานวน  6 ตัว 
       กลองถายภาพนิ่ง (ดิจิตอล)   จํานวน  4 เครื่อง  

 15.2 อุปกรณที่เตรียมจัดหาเพิ่มเติม 
  เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรติดประจําหองเรียน 

       จํานวน  4 ชุด 
 
 
 
 
  



 

16. หองสมุด 
 หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูที่หอสมุด 
วิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงมีรายการที่เกี่ยวของกับหลักสูตร จําแนกตามรายการดังนี้ 
 16.1 หนังสือ ตํารา เอกสาร 

ภาษาไทย      15,077   เลม 
ภาษาตางประเทศ     14,326   เลม 

 16.2 วารสาร 
ภาษาไทย        26    รายการ 
ภาษาตางประเทศ       56    รายการ 

 16.3 โสตทัศนวัสดุ 
วีดิทัศน  แผนดิสก  ซีดีรอม    506    รายการ 
เทปบันทึกเสียง     218    รายการ 

 16.4 ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส CDS  ISIS 
 16.5 อ่ืนๆ 

งานวิจยั/วิทยานิพนธดานปรชัญาและศาสนา  297   เลม 
สารนิพนธดานเทววิทยา    245   เลม 

 นอกจากนั้น มีบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ โดยผาน
ทางหอสมุด 
17. งบประมาณ 
 วิทยาลัยแสงธรรมจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากบัณฑิตในอัตรา
ดังนี้ 
 17.1 หมวดคาเลาเรียน  ประกอบดวย 

คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ   1,200 บาท 
คาทําวิทยานพินธและการคนควาอิสระ หนวยกิตละ 1,500 บาท 

 17.2  หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย   
คาบํารุงหองสมุด ภาคเรียนละ    500 บาท 
คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ    200 บาท 
คาเอกสารการสอบ ภาคเรียนละ    100 บาท 
คาเอกสารประกอบการศกึษา ภาคเรียนละ   1,500 บาท 
คาจัดสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ทศันศึกษา ภาคเรียนละ  1,000 บาท 

 17.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย 
คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกติละ  1,200 บาท 



 

คาขึ้นทะเบียนแรกเขา     500 บาท 
คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑติ    500 บาท 
คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศกึษา  500 บาท 

 17.4 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย 
คาลงทะเบียนหลังกําหนด วนัละ    50 บาท 
คาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ  50 บาท 
คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ    20 บาท 
คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา    200 บาท 

  
 คิดเปนคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ตลอดหลักสูตรคนละ   150,000 บาท/
หลักสูตร 
 
18. หลักสูตร 
 18.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  48  หนวยกิต 
 18.2 โครงสรางหลักสูตร พ.ศ. 2552 
  หลักสูตรการศึกษามี 2 แผน คือ แบบ ก. แผน ก (2) ทําวิทยานิพนธ และแผน ข.  
ทําการคนควาอิสระ  ทั้ง 2 แผนมีองคประกอบดังนี้ 
   

หมวดวิชา แผน ก  
แบบ ก (2) 

แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 24  หนวยกิต 24 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 12  หนวยกิต 18  หนวยกิต 
 หมวดวิทยานพินธ 12  หนวยกิต - 
หมวดการคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 48  หนวยกิต 

 

 18.3 รายวิชาท่ีกําหนดในหลักสูตร 
  รายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม นักศึกษาตอง
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ  โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตามที่กําหนดไว ประกอบดวย
หมวดวิชา และรายวิชาตาง ๆ ดังนี้ 
 
 
 



 

  18.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
     ตองเรียนรายวิชาในหมวดบังคับ จํานวน 24 หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 

1) ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม    3 (3-2-7)      
 TH. 500  Moral Theological Methodology 

2) ทว. 501  เทววิทยาจริยธรรม            3 (3-0-9) 
 TH. 501 Moral  Theology 

3) ทว 502  จริยธรรมเรื่องชีวิต และความตาย      3 (3-0-9)  
 TH. 502 Moral  Perspectives of Life and Death 

4) ทว. 503  ชีวจริยธรรม      3 (3-0-9) 
 TH. 503 Bioethics 

5) ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae       3 (3-0-9)  
 TH. 504 Encyclical  “Evangelium Vitae” 

6) ทว. 505  คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
   เร่ืองมโนธรรมทางจริยธรรม    3 (3-0-9) 
 TH. 505 Catechism of the Catholic Church on the Moral Conscience 

7) ทว. 600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม       3 (3-0-9)  
 TH. 600  Moral Theory and Practice 

8) ทว. 601  จริยธรรมทางเพศ                          3 (3-0-9) 
 TH. 601 Sexual Morality 
 

  18.3.1 หมวดวิชาเลือก 
แผน ก แบบ ก (2)  เลือกเรยีน 12 หนวยกติ 
แผน ข   เลือกเรียน 18  หนวยกิต 
จากรายวิชาตอไปนี ้

1) ทว. 506  เทววทิยาดานจริยธรรมในปจจุบนั     3 (3-0-6) 
TH. 506  Contemporary Moral Theology 

2) ทว. 507  สิทธิมนุษยชน        3 (3-0-6) 
TH. 507  Human Rights 

3) ทว. 508 เทววทิยาดานการอภิบาล      3 (3-0-6) 
TH. 508  Pastoral Theology 

4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววทิยา   3 (3-0-6) 
             และการไตรตรองดานงานอภิบาล    



 

TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation 
5) ทว.  510  เทววิทยาเรื่องการอภิบาลคริสตชน 

               ในบริบทวัฒนธรรมไทย     3 (3-0-6) 
TH.  510  Pastoral Theology in the Thai Culture 

6) ทว. 511   การอภิบาลผูเตรียมตัวสูชีวิตสมรส    3 (3-0-6) 
TH. 511  Pastoral Care in Marriage Preparation 

7) ทว. 512   คุณคาและวกิฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน      3 (3-0-6)     
TH. 512   Value and Crisis in Contemporary Married Life 

8) ทว. 513  อัตลักษณและพนัธกิจของผูรับศีลบวช   3 (3-0-6) 
TH. 513  Identity and Mission of the Ordained Minister 

9) ทว. 514   การวิเคราะหพันธสัญญาเดิม     3 (3-0-6)            
TH. 514  Old Testament Exegesis 

10) ทว. 515   การวิเคราะหพันธสัญญาใหม 1           3 (3-0-6)       
TH. 515  New Testament Exegesis I 

11) ทว. 516  การวิเคราะหพนัธสญัญาใหม 2            3 (3-0-6) 
TH. 516   New Testament Exegesis II 

12) ทว. 517  ภาษากรีกขั้นตนในพันธสัญญาใหม           3 (3-0-6) 
TH. 517  Introduction to the Greek New Testament 

13) ทว. 518  ภาษาฮีบรูขั้นตนในพระคัมภีรไบเบิล       3 (3-0-6)            
TH. 518  Introduction to the Hebrew Bible 

14) ทว. 602  จริยธรรมขามวัฒนธรรม              3 (3-0-6) 
TH. 602  Cross - Cultural Moral Perpectives 

15) ทว. 603   เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศลีบวช  
                และศาสนบริกรฆราวาส     3 (3-0-6) 
TH. 603   Theology and Spirituality of Ordained and Lay Ministry 

16) ทว. 604   ศีลเจิมคนไข        3 (3-0-6) 
TH. 604  The Sacrament of Anointing of the Sick 

17) ทว. 605  ศีลอภัยบาป       3 (3-0-6) 
TH. 605 The Sacrament of Penance 

18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพื่อวัดคณุคาของ 
              พฤติกรรมผิดปกตทิางจิต      3 (3-0-6) 
 



 

TH. 606 Moral Standard of  Psychological Pathology Values             
               Assessment 

19) ทว. 607  สัมมนาเรื่องการอภบิาลคริสตชนดวย   
               พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์    3 (3-0-6) 
TH. 607  Seminar : Liturgy and Sacramental Ministry 

20) ทว. 608  สัมมนาเรื่องชีวิตมนุษยและความเชื่อคริสตชน      3 (3-0-6)         
TH. 608  Seminar : Human Life and Christian Faith 

21) ทว.  609 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกีย่วของ 
                กับชีวิตคริสตชน      3 (3-0-6) 
TH. 609  Seminar : Canon Law in Christian Life 

22) ทว. 610   สัมมนามิติดานจติวิทยาของการให 
                คําแนะนําชวีิตจิต    3 (3-0-6) 
TH. 610  Seminar :  Psychological Dimension of Spiritual Direction 

23) ทว. 700   สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1   3 (3-0-6) 
TH. 700  Seminar : Prefessional Ethics for Ministry I  

24) ทว. 701  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2   3 (3-0-6) 
TH. 701   Seminar : Professional Ethics for Ministry II 

25) ทว. 702  สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา   3 (3-0-6) 
TH. 702  Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences 
 

  18.3.3  หมวดวิทยานิพนธ   สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก  (2) 
  วน. 790 วิทยานิพนธ  12   หนวยกิต  
  TS. 790  Thesis 
  การทําวิทยานิพนธ 
1) นักศกึษาจะเสนอชื่อเร่ืองและเคาโครงวทิยานิพนธไดเมื่อไดสอบผานหรือ

ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธซ่ึงไดรับการแตงตั้งแลว 

2) นักศกึษาจะลงทะเบียนเพือ่ทําวิทยานพินธได หลังจากที่คณะวิชาอนุมัติเคา
โครงวิทยานิพนธ 

3) การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู ความเขาใจ 
ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอที่



 

ไดรับความเหน็ชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธตอคณะเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน 

4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบวิทยานพินธ ทั้งนี้ 
ตองอยูภายในระยะเวลาที่บณัฑิตวิทยาลัยกําหนด 

5) การสอบวิทยานิพนธจะถอืวา ผาน ไดตอเมื่อคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S  ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับ
ใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒภิายนอกตรวจทาน หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จ
การศึกษา   

6) ใหนักศึกษาสงวิทยานพินธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุดพรอมทั้งบทคัดยอ
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบณัฑิตศึกษา 

 
  18.3.4 หมวดการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข) 

   กอ. 791 การคนควาอิสระ    6  หนวยกิต 
                         IS. 791  Individual Study 

การคนควาอิสระ 
1)  นักศกึษาจะเสนอชื่อเร่ืองและเคาโครงการคนควาอิสระได เมื่อไดสอบผาน

หรือลงทะเบียนในรายวิชาบงัคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกติ โดยมีแตมระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการ
คนควาอิสระ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งแลว 

2) ใหนักศึกษาเสนอการคนควาอิสระและบทคัดยอที่ไดรับความเห็นชอบ   
ขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯ
เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน 

3) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จะเปนผูกําหนดวันสอบการคนควา
อิสระ ทั้งนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด 

4) การสอนการคนควาอิสระ จะถือวา ผาน  ไดตอเมื่อคณะกรรมการสอบการ
คนควาอิสระ ใหความเห็นชอบเปนอักษร S   

5) ใหนักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมทั้ง                
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบณัฑิตศึกษา  

 
 



 

18.4  ความหมายของรหัสประจําวิชา 
 รหัสรายวิชาประกอบดวยหมูอักษร 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลข 3 
หลัก ซ่ึงอาศัยหลักเกณฑดังนี้ 
 18.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะ หมายถึงหมวดวิชาดังนี้ 

ก. หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก ใชอักษรยอนําหนาวา  ทว./TH. 
ข. หมวดวิทยานพินธ ใชอักษรยอนําหนาวา  วน./TS. 
ค. หมวดการคนควาอิสระ ใชอักษรยอหนาวา  กอ./IS. 

 18.4.2 หมูตัวเลข  อธิบายไดดังนี้ 
   1)  รหัส 500 - 599  เปนวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองเรียนกอน เพื่อปูพื้นฐาน 
อยางกวางๆ ซ่ึงควรไดรับการศึกษากอนในปแรกของการศึกษา 
   2)  รหัส 600 - 699  เปนรายวิชาเอก หรือ รายวิชาประยุกต หรือรายวิชาเฉพาะ
สาขา นักศึกษาตองมีพื้นความรูทฤษฎีทางสาขานั้นๆ มากอน ซ่ึงเหมาะที่จะรับการศึกษาในปที่สอง
ของการศึกษา 
   3)  รหัส 700 - 799  เปนรายวิชาวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ  รายวิชา
สัมมนา เพื่อทดสอบความพรอมของนักศึกษากอนสําเร็จเปนมหาบัณฑิต 
 18.4.3  ความหมายของจํานวนหนวยกิต 
   เลขตัวที่ 1 หมายถึง    จํานวนหนวยกิตรวม 
   เลขตัวที่ 2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 
   เลขตัวที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัติตอสัปดาห 
   เลขตัวที่ 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
 



 

18.5  แผนการศึกษา 
 

 18.5.1  แผน ก. แบบ ก (2) 
 

ปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว.500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ  
ทว.501 เทววทิยาจริยธรรม  
ทว.505 คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
            เรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม   
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก  

3 
3 
 
3 
3 

ทว.502  จริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย  
ทว.503  ชีวจริยธรรม 
ทว.504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae 

ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 
ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12  15 
  

  
 
 
 



 

ปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
ทว.600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม  
ทว.601  จริยธรรมทางเพศ  
ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

3 
3 
3 

วน. 790 วิทยานิพนธ 12 

รวม 9 รวม 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18.5.2 แผน ข. 
 

ปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
 ทว.500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาฯ  
ทว.501 เทววทิยาจริยธรรม  
ทว.505 คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิก 
            เรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม   
TH.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

3 
3 
 
3 
3 

ทว.502  จริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย  
ทว.503  ชีวจริยธรรม 
ทว.504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae 

ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 
ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

3 
3 
3 
3 
3 

รวม 12  15 

   
 
 
 
 
 



 

 
ปที่ 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รายวิชา หนวยกิต รายวิชา หนวยกิต 
 ทว.600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม  
ทว.601  จริยธรรมทางเพศ  
ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 
ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 
ทว.XXX  รายวิชาในหมวดวชิาเลือก 

3 
3 
3 
3 
3 

กอ.791 คนควาอิสระ 6 

รวม 15 รวม 6 

 



 

 

 18.6  คําอธิบายรายวิชา1 
18.6.1  หมวดวิชาบงัคับ  

หมวดวิชาบังคับจํานวน  24  หนวยกิต  จากรายวิชาตอไปนี้ 
1) ทว. 500  ระเบียบวิธีศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม    3   หนวยกิต 

 TH. 500  Moral Theological Methodology 
ศึกษาสภาพปจจุบันของการคนควาดานเทววิทยา ระเบยีบวิธีศึกษาวิจยั   
เทววิทยาดานจริยธรรม และขอบเขตการศึกษาปญหาเกี่ยวกับพระสัจธรรม
และจริยธรรม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 และ 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :          ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน 

            ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 
            ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา 
            ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย 
            ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร 

2) TH. 501  เทววิทยาจริยธรรม            3  หนวยกิต 
 TH. 501 Moral  Theology 
ศึกษาความหมายของ “เจตนา (Intention)  ในความคิดของนักปรัชญา
โบราณ (เชน อริสโตเติล) นักปรัชญาสมัยกลาง นักวิชาการสมัยกลาง 
(Scholastics) และนักปรัชญาสมัยใหม การศึกษาถึงเจตนาและการคํานึงถึง
เจตนาในดานจิตวิทยาทางศีลธรรม ปญหาทางศีลธรรมของการกระทํามา
จากการกระทําในตัวเองหรือจากเจตนา 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   ทว. 268  ปตาจารยวิทยา 

ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 

ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 

  
3) ทว. 502  จริยธรรมเรื่องชีวิต และความตาย      3  หนวยกิต  

 TH. 502 Moral  Perspectives of Life and Death  

                                                 
1 มีการจัดรายวิชาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักสูตรทั้ง 4  ขอ   นอกจากนั้น  ยังมีการฝกอบรมเพิ่มเติมตาม
บานอบรมตางๆ และการออกไปฝกปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนตามรายวิชา เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของ
หลักสูตรดังกลาวยิ่งขึ้น 



 

ศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรมเรื่องชีวิตและความตาย เร่ิมจากการศึกษา
อภิปรัชญาเรื่องชีวิตและความตาย เพื่อใหมีหลักการเปนรากฐานในการ
พิจารณาดานจริยธรรม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :   ทว. 421  อนันตกาล 

ทว.124  การวิเคราะหความสมัพันธ
ระหวางปรัชญากับเทววิทยา 

4) ทว. 503  ชีวจริยธรรม      3  หนวยกิต 
    TH. 503 Bioethics   
ศึกษาทฤษฎีชีวจริยศาสตรทั่วไป และเปรียบเทียบกับชีวจริยศาสตรคริสต-
ศาสนจักรคาทอลิก ทั้งในดานภาพรวมของจริยธรรมในยุคหลังสมัยใหม 
(Post Modern) และสถานการณที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางจริยธรรม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :   ทว. 322 เทววทิยาเรื่องมนุษย, บาป 

และพระหรรษทาน 
5) ทว. 504  พระสมณสาสน Evangelium Vitae       3 หนวยกิต  

 TH. 504 Encyclical  “Evangelium Vitae”    
ศึกษา วิเคราะห และเปรียบเทียบพระสมณสาสนนี้กับเอกสารอื่นๆ ที่
กลาวถึงความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต ศึกษาขอกําหนดของคริสตศาสนจักร
เกี่ยวกับชีวจริยธรรม รวมทั้งแนวทางปฏิบัติเพื่อ “วัฒนธรรมแหงชีวิต” (The 
culture of Life) 

สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :          ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1 

   ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2 
6) ทว. 505  คําสอนคริสตศาสนจักรคาทอลิกเรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม  

                   3 หนวยกิต 
  TH. 505 Catechism of the Catholic Church on the Moral Conscience 
ศึกษาเทววิทยาเรื่องมโนธรรมในดานความหมาย  บทบาท  ความ
รับผิดชอบ บนพื้นฐานของมิติสากลตามหลักเทววิทยาดานจริยธรรม ที่มี
พระคริสตเจาเปนศูนยกลาง  
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 และ2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน   :   ทว.321 เทววทิยาเรื่องพระตรีเอกภาพ 



 

ทว.222 เทววทิยาเรื่องพระคริสตเจา 
ทว.422 เทววทิยาเรื่องพระแมมารีย 
ทว.221 เทววทิยาเรื่องคริสตศาสนจักร 
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน 
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน 

7) ทว. 600  หลักปฏิบัติทางจริยธรรม       3  หนวยกิต  
 TH. 600 Moral Theory and Practice   
ศึกษาหลักการทางจริยธรรมเพื่อนําไปเปนแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อใหเกิด
ความสามารถวิเคราะหและประเมินคาหลักการทางจริยธรรมจนนําไปสูการ
ตัดสินสถานการณได 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1  และ  4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :             ทว. 377  คริสตศาสนจักรสัมพันธ 

            ทว. 382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 
8) TH. 601  จริยธรรมทางเพศ                          3 หนวยกิต 

 TH. 601 Sexual Morality  
ศึกษาจริยธรรมของมนุษยเ ร่ืองเพศ ในฐานะที่ เปนวิธีการพื้นฐานใน
ความสัมพันธกับตนเอง กับพระเจา และกับผูอ่ืน การวิเคราะหเร่ืองเพศ 
รวมถึงความรักรวมเพศ เพศสัมพันธกอนแตงงาน การคุมกําเนิด และการ 
ถือโสด 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   ทว.374 เทววทิยาพันธกจิ 

ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 
ทว.331 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 

18.6.2  หมวดวิชาเลือก 
หมวดวิชาเลือก   

แผน ก. แบบ ก (2)  จํานวน  12 หนวยกิต 
แผน ข.    จํานวน  18  หนวยกิต 

     เลือกจากรายวิชาตอไปนี ้
 

1)  ทว. 506  เทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบัน     3 หนวยกิต 
  TH. 506  Contemporary Moral Theology 



 

ศึกษาเปรียบเทียบความรูพืน้ฐานเทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบัน
เกี่ยวกับกระแสเรียกคริสตชน มโนธรรม กฎหมาย การกระทํา คุณธรรม 
ชีวิตรวมกันในพระคริสตเจา 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 และ 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :        ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวยและ  

                              ผูสูงอายุ    
    ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
    ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา 

2) ทว. 507  สิทธิมนุษยชน       3 หนวยกิต 
TH. 507  Human Rights 

ศึกษาเรื่องสิทธิมนุษยชนและวิวัฒนาการตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และทัศนะ
ความเชื่อแบบ คริสตชนเรื่องสิทธิของมนุษยตามวิถีชีวิตของชนชาติตาง ๆ  
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :     ปร.311 อภิปรัชญา 

ปร.212 จริยศาสตร 
       ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง 

3) ทว. 508   เทววิทยาดานการอภิบาล      3 หนวยกิต 
TH.  508 Pastoral Theology 
ศึกษาหลักการและความคิดพื้นฐานของเทววิทยาคริสตศาสนา โดยอาศัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและ
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองตอไป 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :           ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวย 
    และผูสูงอาย ุ
    ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
    ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 

4) ทว. 509 คําสอนของคริสตศาสนจักร เทววทิยาและ 
                     การไตรตรองดานงานอภิบาล      3  หนวยกิต 

TH. 509 Catechism, Theology and Pastoral Evaluation 
ศึกษาแนวทางและขอบเขตการใหศาสนบรกิารของศาสนบริกรตอชุมชน
ในเขตวัด เพื่อสรางความรูและเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป 



 

สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 และ 3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :     ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 

ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 

5) ทว.  510  เทววิทยาเรื่องการอภิบาลคริสตชน 
ในบริบทวัฒนธรรมไทย       3 หนวยกิต 
TH.  510  Pastoral Theology in the Thai Culture 
ศึกษาหลักการอภิบาลตามเอกสารของคริสตศาสนจักร  เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการอภิบาลคริสตชนไทยอยางสอดคลองกับวิถีการดําเนิน
ชีวิตแบบไทยใหเกิดประสิทธิภาพของงานอภิบาลของศาสนบริกร และผู
ไดรับการอภิบาลจะไดรับขาวดีของพระคริสตเจาตามบริบทวัฒนธรรม
ทองถ่ิน 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ  3  
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :     ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 

ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 

6) ทว. 511   การอภิบาลผูเตรียมตัวสูชีวิตสมรส    3 หนวยกิต 
TH. 511  Pastoral Care in Marriage Preparation 
ศึกษาสภาพและความคาดหวังของเยาวชนตอการสมรสแบบ คริสตชน 
การวางแผนงานอภิบาลเพื่อเตรียมการสมรสทั้งในดาน ผูรับผิดชอบ 
ผูเกี่ยวของ เนื้อหา พิธีการ และจุดประสงคของงานอภิบาลเพื่อการสมรส 

   สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :       ทว.426 เทววิทยาเรือ่งศีลบวช และศีลสมรส 

7) ทว. 512   คุณคาและวกิฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน      3 หนวยกิต     
TH. 512   Value and Crisis in Contemporary Married Life 
ศึกษาเนื้อหาคําสอนและกฎเกณฑของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับการสมรส 
การหยารางและการแตงงานใหม ศึกษาคุณคาและความหมายของ
ธรรมชาติการแตงงาน ลักษณะเฉพาะในรูปแบบการแตงงานแบบคริสต
ชน งานอภิบาลคูสมรสกอนการแตงงาน การศึกษาและวิเคราะหปญหา
การหยารางในปจจุบัน  
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.426 เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 

8) ทว. 513  อัตลักษณและพนัธกิจของผูรับศีลบวช   3 หนวยกิต 
TH.  513  Identity and Mission of the Ordained Minister 



 

ศึกษาความรูตางๆ เกี่ยวกับการเตรียมตัวผูที่จะเปนบาทหลวงในยุค
ปจจุบัน โดยใหความสําคัญทุกดาน ทั้งในมิติดานความเปนมนุษย ดาน
จิตใจ สติปญญา และงานอภิบาล รวมทั้งเรื่องสัญญาณแหงกาลเวลา 
ลักษณะเฉพาะ และการอบรมผูเตรียมตัวเปนบาทหลวงอยางเปนเอกภาพ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 และ2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.426 เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 

ทว.381 เทววิทยาเรื่องชีวิตจิตวิญญาณเบื้องตน 
ทว. 382 เทววทิยาเรื่องชีวิตจติวิญญาณ 

9) ทว.514   การวิเคราะหพนัธสัญญาเดิม     3 หนวยกิต            
ทว.514  Old Thstament Exegesis 
ศึกษาพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิม โดยอาศัยกระบวนการวิเคราะห
เชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใชใน
สังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   

ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู 
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก 
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุด ี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ 
                 สัญญาใหม    
ทว.213  พระวรสารสหทรรศน 
ทว.214  วรรณกรรมนกับุญยอหน 

     ทว.220 วิวรณวิทยา 
10) ทว.515   การวิเคราะหพนัธสัญญาใหม 1           3 หนวยกิต       

TH.515  New Testament Exegesis I 
ศึกษาพระวรสารสหทรรศน  โดยอาศัยกระบวนการวิ เคราะห เชิง        
อรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและสามารถนําไปประยุกตใชใน
สังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับการศึกษาดวยตนเองตอไป 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 



 

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู 
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก 
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุด ี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ 
                 สัญญาใหม    
ทว.213  พระวรสารสหทรรศน 
ทว.214  วรรณกรรมนกับุญยอหน 
ทว.220 วิวรณวิทยา 

11) ทว.516  การวิเคราะหพันธสญัญาใหม 2            3 หนวยกิต 
TH.516   New Testament Exegesis II 
ศึกษาตัวบทที่คัดเลือกจากพระวรสารนักบุญยอหน หรืออ่ืน ๆ โดยอาศัย
กระบวนการวิเคราะหเชิงอรรถกถาธรรมใหเขาใจความหมายและ
สามารถนําไปประยุกตใชในสังคมปจจุบันเพื่อเปนแนวทางสําหรับ
การศึกษาดวยตนเองตอไป 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   

ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู 
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน 
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ 
ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล 
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก 
ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุด ี
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธ 
                 สัญญาใหม    
ทว.213  พระวรสารสหทรรศน 
ทว.214  วรรณกรรมนกับุญยอหน 
ทว.220 วิวรณวิทยา 

 



 

12) ทว.517  ภาษากรีกขั้นตนในพันธสัญญาใหม           3 หนวยกิต 
TH.517  Introduction to the Greek New Testament 
การศึกษาพืน้ฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คาํศัพทและการใช
ภาษากรกีที่ใชในพันธสัญญาใหม  ดวยการอานและการเขียน 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2   

13) ทว. 518  ภาษาฮีบรูขั้นตนในพระคัมภีรไบเบิล       3 หนวยกิต            
TH.518  Introduction to the Hebrew Bible 
การศึกษาพื้นฐานความเขาใจในโครงสราง ไวยากรณ คําศัพทและการใช
ภาษาฮีบรูที่ใชในพระคัมภีรไบเบิล โดยการอาน และการเขียน 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2   

14) ทว. 602  จริยธรรมขามวัฒนธรรม              3 หนวยกิต 
TH. 602  Cross - Cultural Moral Perpectives 
ศึกษาจริยธรรมพื้นฐานแบบคริสตชนในภูมิภาคตางๆ ของโลก (อาฟริกา 
ลาตินอเมริกา เอเชียตะวันออก และอเมริกาเหนือ) เพื่อความเขาใจใน
หลักการและเจตนา วิธีการที่ใช บทสรุปที่ได และทัศนะตาง ๆ ซ่ึงจะ
นําไปสูความรวมมือกันดานวัฒนธรรม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   4 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวยและ  

                         ผูสูงอายุ    
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ 
ทว.231 พันธกจิชาวคริสตตอพระเจา 

15) ทว. 603   เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศลีบวชและศาสนบริกรฆราวาส  
      3 หนวยกิต 
TH. 603   Theology and Spirituality of Ordained and Lay Ministery 
ศึกษาพื้นฐานดานพระคัมภีร และรูปแบบการใหศาสนบริการของทั้งผูที่
รับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส  และวิวัฒนาการ สถานภาพและ
ความสัมพันธของศาสนบริกรในปจจุบันและความสําคัญของศาสนบริกร
ที่ไดรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส ตลอดจนปญหาดานชีวิตภายใน
ของผูรับศีลบวชและศาสนบริกรฆราวาส  
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.426 เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 

 



 

16) ทว. 604   ศีลเจิมคนไข        3 หนวยกิต 
TH. 604  The Sacrament of Anointing of the Sick 
ศึกษาศีลเจิมคนไขทั้งในดานความเปนมา ความสําคัญและความจําเปนใน
ชีวิตคริสตชน ศึกษากระบวนการประกอบพิธีศีลเจิมคนไขตามแนวทาง
คริสตศาสนจักร และระบบงานอภิบาลผูสูงอายุ ผูปวยและผูใกลจะตาย
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน 

        ทว.225 ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ ์

17) ทว. 605  ศีลอภัยบาป       3  หนวยกิต 
TH. 605   The Sacrament of  Penance 
ศึกษาแนวคดิของคริสตศาสนจักรเกี่ยวกับศีลอภัยบาปในกฎหมายครสิต
ศาสนจักรมาตรา 959 อยางลึกซึ้ง ทั้งในสถานภาพศีลศกัดิ์สิทธิ์ และดาน
การอภิบาล ทั้งในดานจิตวญิญาณและความเปนมนุษย รวมทั้งศึกษาถึง
ความสัมพันธของศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิท 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   3 
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน 

        ทว.225 ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ ์

18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพื่อวัดคณุคาของ 
       พฤติกรรมผิดปกติทางจิต       3 หนวยกิต 
TH. 606 Moral Standard of  Psychological Pathology Values     
        Assessment 
ศึกษาและอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมที่แสดงความผิดปกติทางจิตของ
มนุษย โดยอาศัยความรูทางเทววิทยาและจริยธรรม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2 และ 3 

19) ทว. 607   สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวย   
พิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์     3 หนวยกิต 
TH. 607  Seminar : Liturgy and Sacramental Ministry 
ศึกษาแนวทางการแนะนําคริสตชนในการเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ 
ของคริสตศาสนจักร และการเตรียมความพรอมทั้งกายและใจ เพื่อจะ
ไดรับพระคุณพิเศษของพระเปนเจาที่ถูกประทานผานทางศีลศักดิ์สิทธิ์
เหลานั้น 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2   



 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :   
   ทว.226 เทววทิยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกาํลัง 

ทว.425 เทววทิยาเรื่องศีลอภัยบาปและศลีเจิมผูปวย 
  ทว.326 เทววทิยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาบูชา 

 ทว.426 เทววทิยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส 
ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน 

ทว.225 ความรูท่ัวไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ ์

20) ทว. 608  สัมมนาเรื่องชีวิตมนุษยและความเชื่อคริสตชน      3 หนวยกิต         
TH.  608  Seminar : Human Life and Christian Faith 
ศึกษาความหมายของชีวิตในคริสตศาสนาและศาสนาอื่น ๆ และคนควา
หาคําตอบตามสภาพเปนจริงของชีวิตมนุษยรวมสมัย 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   2   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :    
  ปร.311 อภิปรัชญา 
  ปร.212 จริยศาสตร 
  ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง 
  ทว.124  การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปรัชญา 
                กับเทววิทยา 

21) ทว.  609 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกีย่วของ 
กับชีวิตคริสตชน        3 หนวยกิต 
TH.  609  Seminar : Canon Law in Christian Life 

ศึกษาแนวทางการประยุกต และฝกปฏิบัติการใชกฎหมายของคริสตศาสนจักร
ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินชีวิตคริสตชนให
สอดคลองกับคุณลักษณะของการเปนสมาชิกของคริสตศาสนจักร 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ  2   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :      ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1 
         ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2 
22) ทว. 610   สัมมนามิติดานจติวิทยาของการให 

คําแนะนําจิตภาวะ      3 หนวยกิต 
TH. 610  Seminar :  Psychological Dimension of Spiritual Direction 
ศึกษาทฤษฎีทางจิตวิทยาเรื่องพฤติกรรมกลุม เพื่อกําหนดทิศทางกจิกรรม
และการใหคําปรึกษาแนะนาํ   



 

สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 
23) ทว. 700   สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1   3 หนวยกิต 

TH.  700  Seminar : Professional Ethics for Ministry I  
ศึกษาใหรูจักรูปแบบทั่วไป เพื่อดําเนินการจัดตั้งระบบงานอภิบาลดาน
ตางๆ อยางมีหลักการ 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 

24) ทว. 701  สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 2   3 หนวยกิต 
 TH. 701   Seminar : Professional Ethics for Ministry II 
ศึกษา และบูรณาการความรูเกี่ยวกับจริยธรรมเชิงวิชาชีพ นําไปสูการ
ปฏิบัติจริง 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1 

25) ทว. 702  สัมมนาความแตกตางของประสบการณทางศาสนา   3 หนวยกติ 
TH. 702  Seminar : Exploring the Varieties of Religious Experiences 
ศึกษาเรื่องการแนะนําชีวิตภายในซึ่งมีความสัมพันธกับสถานการณ
ปจจุบัน เชน เร่ืองวัฒนธรรม และความยุติธรรมในสังคม 
สอดคลองกับวัตถุประสงคขอ   1   
รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน :       ทว.381 เทววิทยาเรือ่งจิตภาวะเบื้องตน 

    ทว. 382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 
18.6.3  หมวดวิทยานิพนธ 

วน. 790  วิทยานิพนธ  เฉพาะแผน ก แบบ ก (2)  12  หนวยกิต 
TS. 790   Thesis 
เสนอเคาโครง เขียนและเรียบเรียงวิทยานิพนธในสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม 

ดําเนินการวิจัยที่สอดคลองกับวิทยานิพนธในความควบคุมของอาจารยที่
ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธตามกฎเกณฑของวิทยาลัย 

18.6.4  หมวดการคนควาอิสระ 
กอ. 791 การคนควาอิสระ  (เฉพาะแผน ข.)   6  หนวยกิต 
IS. 791  Individual Study 
ศึกษาเรื่องที่สนใจ ในสาขาวิชาเทววิทยาดานจริยธรรม ภายใตการนิเทศของ
อาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตเนื้อหาวิชาการตางๆ ที่ไดศึกษามาจาก
บทเรียน และประสบการณจากการฝกปฏิบัติงานตางๆ โดยจัดทําเปนงานวิจัย 
ตามกฎเกณฑของวิทยาลัย 
 



 

19. การประกันคุณภาพของหลักสูตร 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา  คณะศาสนศาสตร ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัย และคณะวิชา/สาขาวิชา  มีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับมีการตรวจ
และประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของ
วิทยาลัย 

19.1 การบริหารหลักสูตร 
 มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและคณะ

วิชา โดยผานทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ  อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน ตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  ศูนยสงเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ  สํานักงานบริหารและกิจการนักศึกษา รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ  โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้ 

 19.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สํานักงานบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร  ทุกรายวิชาที่สํานักงานฯ รับผิดชอบ  จะตองมีผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา   
อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการ
จัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปนแนวทางติดตาม 
ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน  มีการดําเนินการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนา
ช้ันป/ผูประสานงานประจําชั้นป)  มีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ 
มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัส
ชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับกิจการสโมสร
นักศึกษาและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม   มีการประเมินการเรียนการ
สอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา  ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุง
การสอนของอาจารย และปรับปรงุรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา  
   19.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน  สํานักงานบัณฑิตศกึษามีระบบการรับและคัดเลือก
อาจารยตามเกณฑทีว่ิทยาลัยกําหนด  เพื่อกาํหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยางเปนลายลักษณ
อักษร  มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย  รวมทั้งการเขารวมประชุมวิชาการ



 

ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ  การจัดตั้งคลีนิควิจัย   การจัดหาทนุและโครงการพัฒนาอาจารยใหมี
คุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ  และนําผลประเมินมาพฒันาศักยภาพการปฏิบัติงานของ
อาจารย  รวมทั้งมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจยั การ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  
   19.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  สํานักงาน
บัณฑิตศึกษามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตาม
ธรรมชาติของรายวิชา  ทั้งนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปด   
ภาคเรียน  เมื่อส้ินสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุม
พิจารณาผลการตัดเกรด ทั้งในระดับคณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนําผลการประเมิน
มาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู  ภายหลังการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด  รวมทั้ง
มีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา 
 19.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ   สํานักงานบัณฑิตศึกษา 
ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ  เชน เอกสารประกอบการ
สอน  เอกสารคําสอน  ตํารา หนังสือ ส่ือสรางสรรคตางๆ และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความหรือ
มีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนาเว็บไซต 
และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย  รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน  
ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
ใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ 

19.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
   สํานักงานบัณฑิตศึกษา  มีอาคารเรียนรวมซึ่ งใชรวมกับคณะมนุษยศาสตร  

นอกจากนั้น ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน 
นักศึกษาสามารถใชหอสมุดที่มีตํารา วารสาร ส่ิงพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย เพียงพอ   
มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได  นิสิตสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางาน
วิชาการ รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่
สามารถเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย  (Intranet) และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ 
สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ ใหบริการแกคณาจารยเพื่อการสอน ทั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร 
คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง  เครื่องฉายสไลด  เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลน
วีดีโอ  โทรทัศนสี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน  เปนตน 



 

 19.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
 สํานักงานบัณฑิตศึกษา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน

กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร  เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา (จิต
ตาธิการ)  เพื่อชวยในเรื่องการศึกษา   การปฏิบัติศาสนกิจ  การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย 
 19.4  ความตองการของสงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ 

  สํานักงานบณัฑิตศึกษา มกีารสํารวจความตองการทางวิชาการ  สถาบันทางศาสนา  
ชุมชน  หรือทองถ่ิน เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑติ  
ตามเกณฑที่ระบุไวในระบบประกันคณุภาพของวิทยาลยั 
20.  การพัฒนาหลักสูตร 

ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตรตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
คณะศาสนศาสตร  ดังนี้ 

(1)  ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดําเนินการ 
มีการกํ าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ                 

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

(2)  การเรียนการสอน 
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ  มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล  
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา  
สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย  มีระบบและ
กลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

(3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน

และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย 
(4)  การวิจัย 

มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค  มี
ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  งานวิจัยและงานสรางสรรค  



 

ที่ตีพิมพเผยแพร  ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

(5)  การบริการวิชาการแกสงัคม 
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชาฯ  

อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา   มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ   จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น   

(6)  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม  มีงาน/โครงการ/กจิกรรมในการ

อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม  

(7)  การบริหารและการจัดการ 
สํานักงานบัณฑิตศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  มีการพัฒนา

สาขาวิชาสูองคการเรียนรู   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย 

(8)  การเงินและงบประมาณ 
มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ตอจํานวน

อาจารยประจํา  รายรับของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สํานักงาน ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ 
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน) 

(9)  ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ 
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานบัณฑิตศึกษา พัฒนา  

และปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  
กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป  กําหนดการประเมิน

คร้ังแรก ปการศึกษา  2555 
ทั้งนี้  สํานักงานบัณฑิตศึกษา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดมาตรฐานและคุณภาพ

การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนํา 
ผลการประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก       



 

มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวช้ีวัดคุณภาพการศึกษา 

ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจดําเนินการกอน
ถึงกําหนดเวลา 5 ป  
21. สาระของหลักสูตร 

21.1  ลักษณะของหลักสูตร 
การเปดหลักสตูรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ  สาขาวิชาเทววทิยาจริยธรรม พ.ศ. 2552  ดัง

รายละเอียดตอไปนี ้
เปนหลักสูตรที่มุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะ

เปนประโยชนตอการนําไปประยุกตใช สูการเปนผูนํา  เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยาดาน
จริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถ่ิน ดวย
กระบวนการศกึษา คนควา วจิัย และการสัมมนา  

โดยเปนหลักสูตรที่เปดใหม มี 2 แผนการศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2548 ดังนี ้

 21.1.1 แผน ก. แบบ ก (2)  ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร  และทํา
วิทยานพินธ ตามที่กําหนด 

 21.1.2 แผน ข. ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และการศึกษาคนควา
อิสระ ตามที่กาํหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

21.2  โครงสรางหลักสูตร2 
 

หมวดวิชา แผน ก  
แบบ ก (2) 

แผน ข 

หมวดวิชาบังคับ 24  หนวยกิต 24 หนวยกิต 
หมวดวิชาเลือก 12  หนวยกิต 18  หนวยกิต 
 หมวดวิทยานพินธ 12  หนวยกิต - 
หมวดการคนควาอิสระ - 6  หนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 48  หนวยกิต 48  หนวยกิต 

 
 

                                                 
2 เกณฑ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ ใหมีจํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36  
หนวยกิต  โดยแบงการศึกษาเปน 2 แผน คือ   

แผน ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ ดังนี้ 
 แบบ ก 1  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษา

อาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต แตจะตองมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

 แบบ ก 2  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม
นอยกวา 12 หนวยกิต 

แผน ข เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมีการคนควา
อิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
  


