คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม
ใหความเห็นชอบในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
คณะมนุษยศาสตร

(ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2551
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1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
Bachelor of Arts Program in Philosophy and Religion

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา)
ชื่อยอภาษาไทย
ศศ.บ. (ปรัชญาและศาสนา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Philosophy and Religion)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy and Religion)

3. หนวยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
การศึกษาปรัชญาและศาสนา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาสูความสมบูรณ
พรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาเทววิทยา ตอการ
เปนผูนําคริสตศาสนา
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชน เปนผูนําดาน
จิตวิญญาณและปญญา สามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรู ในกระบวนทัศนทางปรัชญาและ
ศาสนา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผลเพื่อวิเคราะห
สังเคราะห วิพากษ และวิจารณ เปนการวางพื้นฐานเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยที่ลึกซึ้งตอไป
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรกั ษและสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย

5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
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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
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ทั้งนี้ นับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น โดยไมนับ
ภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ หรือลา
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

6
ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กาํ หนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00
จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
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12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ที่

รายชื่อ/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขา

1 บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา

ศศ.บ. (ปรัชญา)
ศน.บ. (เทววิทยา)
ศศ.ม.
(ปรัชญาและศาสนา)

สถาบันการศึกษาที่จบ

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ผลงาน
ทางวิชาการ

วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

อาจารย

เอกสารประกอบการสอน
- ปรัชญาเบื้องตน (พ.ศ. 2550)
- ปรัชญาศาสนา (พ.ศ. 2549)
หนังสือ - มนุษยภาพลักษณของ
พระเจา (พ.ศ. 2550)
งานวิจัย
- การศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับ
การรักษาความซื่อสัตยแหงคํามั่น
สัญญาของคูสมรสในสังฆมณฑล
ราชบุรี (หัวหนาโครงการ, พ.ศ. 2551)
- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา
ของวิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2552)
- การศึกษาเชิงวิเคราะหบทความใน
วารสารแสงธรรมปริทัศน
(พ.ศ. 2552)

มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร

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

รายชื่อ/นามสกุล

2 บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ

คุณวุฒิ/สาขา

ศศ.บ. (ปรัชญา)
ศน.บ. (เทววิทยา)
Licence (Facultate
Philosophiae)
Ph.D. (Education)

3 บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม

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

4 นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ

ค.บ. (คณิต-วิทย)
ค.ม. (วิจัยการศึกษา)

5 นายพิเชษฐ รุงลาวัลย

อ.บ. (ภูมิศาสตร)
ค.อ.ม. (เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร)

สถาบันการศึกษาที่จบ

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

อาจารย

U. Urbaniana, Italy
U. Adamson,
Philipines
วิทยาลัยแสงธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม
U. Urbaniana, Italy

ผลงาน
ทางวิชาการ

งานวิจัย
อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญาของ
วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2552)

อาจารย

จุฬาลงกรณ
อาจารย
มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปกร อาจารย
มหาวิทยาลัยพระจอม
เกลาพระนครเหนือ

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

3

3

งานวิจัย
พิธีรับผูใหญเขาเปนคริสตชน
คาทอลิกในประเทศไทย (พ.ศ. 2551)

4

4

งานวิจัย
- แนวทางการพัฒนาทักษะการทํา
วิจัยในชั้นเรียนสําหรับครูโรงเรียนใน
เครือคาทอลิก (พ.ศ. 2551 – 2552)

3

3

9
ที่

รายชื่อ/นามสกุล

คุณวุฒิ/สาขา

สถาบันการศึกษาที่จบ

ตําแหนง
ทาง
วิชาการ

ผลงาน
ทางวิชาการ

- ความคาดหวังตอบทบาทหนาที่ใน
การบริหารจัดการดานการศึกษาของ
ฝายการศึกษา อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ (พ.ศ. 2551 – 2552)

ภาระงานสอน
(หนวย ชม./สัปดาห/
ภาคการศึกษา
เดิม (2547) ใหม (2551)
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12.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

รายชื่อ
บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
บาทหลวง ดร. ลือชัย ธาตุวสิ ัย
บาทหลวง ดร. สุรชัย ชุมศรีพันธ
บาทหลวง ดร.วิทยา คูว ิรัตน
บาทหลวง ดร. ไพยง มนิราช
บาทหลวง ดร. เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
บาทหลวงวสันต พิรุฬหวงศ
บาทหลวงยัง ดังโตแนล
บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย
บาทหลวงทัศไนย คมกฤส
บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
บาทหลวงวัชศิลป กฤษเจริญ

14
15

บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศพร

16
17
18
19
20
21
22
23
24

บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
ภคินี ดร. ชวาลา เวชยันต
ดร. ชาญณรงค บุญหนุน
นายลิขิต กาญจนาภรณ
นายสมประสงค นวมบุญลือ
นายภักดี กฤดิกรัณย
นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
นางสาววารุณี สิงหเสนห
นางอัมพร แกวสุวรรณ

บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล

ตําแหนงทาง
วิชาการ
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผศ.
รศ.
รศ.
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผศ.

คุณวุฒิสูงสุด / สาขา
Ph.D. (Philosophy)
Docteur en Theologie
Ph.D. (Chruch History)
ด.ด. (บริหารการศึกษา)
Doctoris (Jure Canonici)
Ph.D. (Morality)
Licenza (Theology)
Licenza (Philosophy)
Licenza (Philosophy)
Licenza (Scienze Bibliche)
Licenza (Scienze Bibliche)
Licentia (Theologia Spec. in
Pastoralis inveniis et Catecheticae )
Licentia (Theologia Spec. in
Pastoralis inveniis et Catecheticae )
Licenza (Theology)
Licenza (Theology)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
Licenza (Theology)
ด.ด. (หลักสูตรและการสอน)
อ.ด. (ปรัชญา)
M.Ed. (Psychology)
ค.ม. (การสอนสังคมศึกษา)
M.S. (Counseling)
ศศ.ม. (จิตวิทยาการปรึกษา)
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ค.ม. (ภาษาไทย)

11
25
26
27

นายสามัคคี กิจเจริญ
นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย

อาจารย
อาจารย
อาจารย

ศศ.ม. (ปรัชญาและศาสนา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)

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

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

2552
70

70

ปการศึกษา
2553
2554
70
70
70
70
70
140

2555
70
70
70
70
280

210

70

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่เรียน
อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
14.2 อุปกรณการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร
เครื่องโปรเจคเตอรติดประจําหองเรียน
เครื่องคอมพิวเตอรกระเปาหิว้
เครื่องโปรเจคเตอร

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6
7
2
5

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง

12
เครื่องเลนวีดีโอ วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม
จํานวน
เครื่องเลนเทป-วิทยุ
จํานวน
เครื่องรับโทรทัศน
จํานวน
เครื่องฉายขามศีรษะ
จํานวน
เครื่องฉายแผนทึบ
จํานวน
Laser Wireless
จํานวน
กลองถายภาพนิ่ง (ดิจติ อล)
จํานวน
14.3 อุปกรณที่เตรียมจัดหาเพิ่มเติม
เครื่องคอมพิวเตอรและโปรเจคเตอรติดประจําหองเรียน
จํานวน

4
5
2
2
1
6
4

เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ตัว
เครื่อง

4

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
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
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16.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
- คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
- คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ
- คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ
16.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
- คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ
- คาบํารุงและพัฒนาการกีฬาภาคเรียนละ
- คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
- คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพิเศษภาคเรียนละ
- คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ
- คาเอกสารสิ่งพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ
16.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย
- คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ
- คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเขา
- คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ
16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด
- คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ
- คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ
- คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
- คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมอื นักศึกษา)
- คาขอยายคณะเรียนครั้งละ
ประมาณการคาใชจาย 200,000 บาท/คน/หลักสูตร
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
17.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา

800
500
600

บาท
บาท
บาท

200
200
100
400
100
800

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

400
200
200
300

บาท
บาท
บาท
บาท

10
50
20
100
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

134

หนวยกิต

134 หนวยกิต
30 หนวยกิต
14 หนวยกิต

14
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา
ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
ก. วิชาเอก (ปรัชญาและศาสนา) ไมนอยกวา
ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอ ยกวา
ค. สารนิพนธ
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
17.2.4 หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ ไมนอยกวา 4 รายวิชา

6 หนวยกิต
10 หนวยกิต
98 หนวยกิต
60 หนวยกิต
34 หนวยกิต
4 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ไมมีหนวยกิต

17.3 รายวิชาทีก่ ําหนดในหลักสูตร
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตองเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต ดังนี้
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไมนอยกวา 14 หนวยกิต
วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) มน. 232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
HU. 232 Principle of Sufficiency Economy
2) สศ. 100 ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา
SO. 100 Methodology of Higher Education
(เปนวิชาบังคับแบบไมนบั หนวยกิต แตตองสอบผาน)
3) สศ. 101 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
SO.101 Thai Studies
4) สศ. 111 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
SO. 111 General Psychology
รายวิชาเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
3 (3-0-6)
HU.201 Western and Eastern Civilization
2) มน.231 สังคีตวิจักษ
2 (2-0-4)
HU.231 Music Appreciation
3) สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
SO.122 Introduction to Anthropology
4) สศ.341 กฎหมายในชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
So.341 Law in Daily Life
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ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต ไดแก
1) คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย
3 (3-3-3)
MA.121 Basic Statistics and Research Methodology
รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 3 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) คณ.252 บัญชี
3 (3-0-6)
MA.252 Accounting
2) วท.100 วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
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 วิทยาศาสตรสุขภาพและสิง่ แวดลอม
3 (3-0-6)
SC.241 Health and Environment Science
ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 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
4) ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2
2 (2-1-3)
LA.122 English Usage 2
รายวิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.123 ภาษาละติน 1
2 (2-1-3)
LA.123 Latin 1
2) ภษ.124 ภาษาละติน 2
2 (2-1-3)
LA.124 Latin 2
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดเฉพาะ ไมนอยกวา 98 หนวยกิต
ก. วิชาเอก (ปรัชญาและศาสนา) ไมนอยกวา 60 หนวยกิต
รายวิชาวิชาบังคับเรียน 55 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
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1) ปร.120 ปรัชญาเบื้องตน
3 (3-0-6)
PH.120 Introduction to Philosophy
2) ปร.121 ตรรกวิทยา
3 (3-0-6)
PH.121 Logic
3) ปร.211 ญาณวิทยา
3 (3-0-6)
PH.211 Epistemology
4) ปร.212 จริยศาสตร
3 (3-0-6)
PH.212 Ethics
5) ปร.213 ปรัชญาศิลปะ
2 (2-0-4)
PH.213 Philosophy of Art
6) ปร.221 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 1 2 (2-0-4)
PH.221 English for Philosophy and Religious Studies 1
7) ปร.222 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาปรัชญาและศาสนา 2
2 (2-0-4)
PH.222 English for Philosophy and Religious Studies 2
8) ปร.241 ปรัชญากรีก
3 (3-0-6)
PH.241 Ancient Greek Philosophy
9) ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง
3 (3-0-6)
PH.242 Medieval Philosophy
10) ปร.311 อภิปรัชญา
3 (3-0-6)
PH.311 Metaphysics
11) ปร.321 สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 1
2 (1-2-3)
PH.331 English Seminar in Philosophy and Religion 1
12) ปร.322 สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 2
2 (1-2-3)
PH.332 English Seminar in Philosophy and Religion 2
13) ปร.341 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม
3 (3-0-6)
PH.341 Modern Western Philosophy
14) ปร.342 ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบนั
2 (2-0-4)
PH.342 Contemporary Western Philosophy
15) ปร.343 ปรัชญาหลังนวยุค และอรรถปริวรรต
2 (2-0-4)
PH.343 Postmodern Philosophy and Hermeneutics
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16) ปร.351 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
3 (3-0-6)
PH.351 Brahman – Hinduism
17) ปร.352 พุทธศาสนา
3 (3-0-6)
PH.352 Buddhisim
18) ปร.353 ศาสนาอิสลาม
3 (3-0-6)
PH.353 Islam
19) ปร.432 ปรัชญาศาสนา
3 (3-0-6)
PH.432 Philosophy of Religion
20) ปร.451 ปรัชญาจีน
3 (3-0-6)
PH.451 Chinese Philosophy
21) ปร.491 สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 1
1 (1-1-1)
PH.491 Seminar on Philosophy and Religious Knowledge 1
22) ปร.492 สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 2
1 (1-1-1)
PH.492 Seminar on Philosophy and Religious Knowledge 2
รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ปร.331 ปรัชญาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
2 (2-0-4)
PH.331 Social Political and Economic Philosophy
2) ปร.332 ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
3 (3-0-6)
PH.332 Philosophy of Catholic Education
3) ปร.433 ปรัชญาประวัตศิ าสตร
2 (2-0-4)
PH.433 Philosophy of History
ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอยกวา 34 หนวยกิต
รายวิชาวิชาบังคับเรียน 30 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.110 ประวัติศาสนาเรือ่ งการกอบกู
2 (2-0-4)
TH.110 History of Salvation
2) ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.111 Introduction to The Bible
3) ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.112 Introduction to Theology
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4) ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.114 Introduction to Liturgy
5) ทว.181 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.181 Introduction to Spiritual Theology
6) ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
3 (3-0-6)
TH.211 The Pentateuch
7) ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
2 (2-0-4)
TH.212 The Historical Books
8) ทว.220 วิวรณวิทยา
3 (3-0-6)
TH.220 Theology of the Revelation
9) ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
2 (2-0-4)
TH.225 Sacraments in General
10) ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
2 (2-0-4)
TH.311 The Prophets
11) ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
3 (3-0-6)
TH.312 The Wisdom and the Psalms
12) ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม 3 (3-0-6)
TH.313 Introduction to Acts of the Apostles and Epistles
13) ทว.461 คริสตศาสนาในประเทศไทย
2 (2-0-4)
TH.461 History of Christianity in Thailand
รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 4 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา
2 (2-0-4)
TH.472 Christianity and Development
2) ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ
2 (2-0-4)
TH.411 Principles of Interreligious Dialogue
3) ทว.428 หลักคําสอนของสภาสังคายนาวาติกนั ที่ 2 และ
ของสหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย
2 (2-0-4)
TH.428 Teaching of the Second Vatican Council and
the Federation of Asian Bishops’ Conferences
4) ทว.241 ปพิธีกรรมและพิธีกรรมทําวัตร
2 (2-0-4)
TH.241 Liturgical Year and Liturgy of the Hours

19
5) ทว.271 การอบรมคริสตศาสนธรรม
2 (2-0-4)
TH.271 Catechesis
ค. สารนิพนธ
สป.490 สารนิพนธ
4 (0-90-90)
SP.490 Independent Study
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
1) มน.233 ศาสนศิลปวิจกั ษและไทยศิลปวิจักษ
2 (2-0-4)
HU.223 Religious and Thai Art Appreciation
2) สศ.251 หลักการบริหารองคกรคาทอลิก
2 (2-0-4)
SO.251 Principles of Administration
3) สศ.411 การใหการปรึกษาเบื้องตน
2 (2-0-4)
SO.411 Principles of Counseling
4) สศ.412 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
2 (2-0-4)
SO.412 Psychology for Life and Work
5) สศ.413 จิตวิทยาการจัดการ
2 (2-0-4)
SO.413 Psychology of Management
6) ศษ.221 หลักการสอน
3 (3-0-6)
ED.221 Methodology of Teaching
หรือเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท หรือ
รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว
17.3.4 หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 4 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร โดยไมนับ
หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ฝป.171 การฝกปฏิบัติ 1 : การสอนคริสตศาสนธรรม
PT.171 Practicum 1 : Catechesis
2) ฝป.272 การฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน
PT.272 Practicum 2 : The Youth Pastoral Ministry
3) ฝป.373 การฝกปฏิบัติ 3 : สื่อมวลชนกับงานอภิบาลและเผยแผธรรม
PT.373 Practicum 3 : Mass Media and Misionary Activities
4) ฝป.474 การฝกปฏิบัติ 4 : งานเพื่อสังคมกับการประกาศขาวดีแหงความรอดพน
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PT.474 Practicum 4 : Social Action and Evangelization
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
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
= คศ. หรือ RE. หมายถึงกลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา
= ศษ. หรือ ED. หมายถึงกลุมวิชาศึกษาศาสตร
= ปร. หรือ PH. หมายถึงกลุมวิชาปรัชญา
= ทว. หรือ TH. หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา
= ฝป. หรือ PT. หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ
= สป. หรือ SP. 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
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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
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
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= 4
การฝกปฏิบัติและการสัมมนา
กลุมวิชาปรัชญา และ เทววิทยา
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
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 จัดใหเรียนในชั้นปที่ 2 มีจํานวน 2 หนวยกิต แบงเปนบรรยายทฤษฎี 2
คาบตอสัปดาห เวลาศึกษาดวยตนเอง 4 คาบตอสัปดาห และใชเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหตลอด
ภาคการศึกษา
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17.6 แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1 ภาคตน
รหัส
สศ.100
สศ.101
คณ.121
ภษ.111
ภษ.121
ปร.120
ปร.121
ทว.110
ทว.114

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ไทยศึกษา
สถิติพื้นฐานและหลักการวิจยั
การใชภาษาไทย 1
การใชภาษาอังกฤษ 1
ปรัชญาเบื้องตน
ตรรกวิทยา
ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
พิธีกรรมเบื้องตน
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)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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ชั้นปที่ 1 ภาคปลาย
รหัส
ชื่อวิชา
มน. 232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
วท.XXX / รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาคณิตศาสตร
คณ.XXX และวิทยาศาสตร
ภษ.112 การใชภาษาไทย 2
ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2
ภษ.XXX รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชาภาษา
ปร.241 ปรัชญากรีก
ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน
ทว.181 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน
ฝป.171 ฝกปฏิบัติ 1 : การสอนคริสตศาสนธรรม
รวม

หนวยกิต
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-1-3)
2 (2-1-3)
2 (2-1-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
20
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ชั้นปที่ 2-3 ภาคตน ปคี่
รหัส
ปร.213
ปร.221
ปร.242
ปร.311
ปร.321
ปร.342
ปร.351
ทว.311
XXXXX
XXXXX

ชื่อวิชา
ปรัชญาศิลปะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 1 (ปรศ.2)
ปรัชญาสมัยกลาง (ปรศ.2)
อภิปรัชญา
สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 1 (ปรศ.3)
ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบนั (ปรศ.3)
ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
พระคัมภีรภาคประกาศก
รายวิชาในหมวดเลือกเสรี
รายวิชาในหมวดเลือกเสรี
รวม ปรศ.2 = 19 หนวยกิต และ ปรศ.3 = 18 หนวยกิต

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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ชั้นปที่ 2 - 3 ภาคปลาย ปคี่
รหัส
ปร.212
ปร.222
ปร.322
ปร.341
ปร.343
ปร.352
ปร.491
ปร.XXX
ทว.312
ฝป.272
ฝป.373

ชื่อวิชา
จริยศาสตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 2 (ปรศ.2)
สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 2 (ปรศ.3)
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม (ปรศ.2)
ปรัชญาหลังนวยุคและอรรถปริวรรต (ปรศ.3)
พุทธศาสนา
สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 1 (ปรศ.3)
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
ฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน (ปรศ.2)
ฝกปฏิบัติ 3 : สื่อมวลชนกับงานอภิบาลฯ (ปรศ.3)
รวม ปรศ.2 = 17 หนวยกิต และ ปรศ.3 = 17 หนวยกิต

หนวยกิต
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
1 (1-1-1)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
17/17
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ชั้นปที่ 2-3 ภาคตน ปคู
รหัส
สศ.111
ปร.211
ปร.221
ปร.242
ปร.321
ปร.342
ทว.211
สศ./มน.
XXX
XXXXX

ชื่อวิชา
จิตวิทยาทั่วไป
ญาณวิทยา
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 1 (ปรศ.2)
ปรัชญาสมัยกลาง (ปรศ.2)
สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 1 (ปรศ.3)
ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบนั (ปรศ.3)
พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
รายวิชาในหมวดเลือกเสรี
รวม ปรศ.2 = 19 หนวยกิต และ ปรศ.3 = 18 หนวยกิต

หนวยกิต
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (1-2-3)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
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ชั้นปที่ 2-3 ภาคปลาย ปคู
รหัส
ปร.222
ปร.322
ปร.341
ปร.343
ปร.353
ปร.451
ปร.491
ทว.212
ทว.220
สศ./มน.
XXX
ฝป.272
ฝป.373

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 2 (ปรศ.2)
สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 2 (ปรศ.3)
ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม (ปรศ.2)
ปรัชญาหลังนวยุคและอรรถปริวรรต (ปรศ.3)
ศาสนาอิสลาม
ปรัชญาจีน
สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 1 (ปรศ.3)
พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
วิวรณวิทยา
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดศึกษาทัว่ ไป กลุมวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน (ปรศ.2)
ฝกปฏิบัติ 3 : สื่อมวลชนกับงานอภิบาลฯ (ปรศ.3)
รวม ปรศ.2 = 19 หนวยกิต และ ปรศ.3 = 19 หนวยกิต

หนวยกิต
2 (1-2-3)
2 (1-2-3)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
1 (1-1-1)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
19/19
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ชั้นปที่ 4 ภาคตน
รหัส
ปร.432
ปร.492
ทว.313
ทว.461
ทว.XXX

ชื่อวิชา
ปรัชญาศาสนา
สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 2
กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม
คริสตศาสนาในประเทศไทย
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท

หนวยกิต
3 (3-0-6)
1 (1-1-1)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)

รวม

11

ชั้นปที่ 4 ภาคปลาย
รหัส
ทว.225
ปร.XXX
ทว.XXX
ฝป.474
สป.490

ชื่อวิชา
ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาเอก
รายวิชาเลือกเรียนในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาโท
ฝกปฏิบัติ 4 : งานเพื่อสังคมกับการประกาศฯ
สารนิพนธ
รวม

หนวยกิต
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
4 (0-90-90)
10
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17.7 คําอธิบายรายวิชา
17.7.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 หนวยกิต
ก. 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 ระเบียบวิธีศึกษาขัน้ อุดมศึกษา
- หนวยกิต
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
การเรียนรู การจูงใจ บุคลิกภาพ สุขภาพจิต และพฤติกรรมทางสังคม
ข. วิชาเลือกไมนอยกวา 5 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
3 หนวยกิต
HU.201 Western and Eastern Civilization
ศึกษาประวั ติพัฒนาการอารยธรรมของมนุษยทั้ งดานวั ตถุธรรมและป ญญาธรรม
ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร ยุคอารยธรรมกรีก - โรมัน ยุคศักดินา การปฏิวัติฝรั่งเศส
กระทั่งยุคสหพันธรัฐและสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง ถึงสังคมตะวันตกปจจุบันและใน
ทวีปเอเชีย โดยเนนความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่
กอใหเกิดศิลปวิทยากร ปรัชญา และศาสนาที่ทรงอิทธิพลตอสังคมตะวันตกและสังคม
เอเชีย

28
2) มน.231 สังคีตวิจักษ
2 หนวยกิต
HU.231 Music Appreciation
ศึกษาพัฒนาการการดนตรี และการขับรองประสานเสียง เพื่อใหเขาใจสุนทรียภาพ
ของการใชเสียง ดนตรี ทวงทํานองและประเภทของดนตรีไทยและสากล
3) สศ.122 มานุษยวิทยาเบือ้ งตน
3 หนวยกิต
SO.122 Introduction to Anthropology
ศึกษาความหมาย ลักษณะและขอบเขตของวิชามานุษยวิทยา วิวัฒนาการของมนุษย
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งวั ฒ นธรมกั บ บุ ค ลิ ก ภาพ อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ
พฤติ ก รรมของมนุ ษ ย ร ะบบโครงสร า งและการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมและ
วัฒนธรรม
4) สศ.341 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 หนวยกิต
SO.341 Law in Daily Life
ศึกษาที่มาและความจําเปนของรัฐธรรมนูญไทย ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับความหมาย
ลักษณะและประเภทของกฎหมายที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน
กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิชาวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต ไดแก
คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจยั
3 หนวยกิต
MA.121 Basic Statistics and Research Methodology
ศึกษาความหมายและความสําคัญของสถิติสําหรับการวิจัย การวิเคราะหขอมูล
สถิติพื้นฐาน การนําเสนอผลการวิเคราะหการแปลความหมายของขอมูล
ความหมายและระเบียบวิธีการวิจัย และการเขียนรายงานผลการวิจัย
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 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 หนวยกิต
SC.100 Science in Daily Life
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ศึกษาธรรมชาติและองคประกอบของวิทยาศาสตร สิ่งมีชีวิต สารเคมี โลกและ
จักรวาล การเปลี่ยนแปลงของโลกและบรรยากาศ แหลงพลังงานและปญหาการ
ขาดแคลนพลังงาน สิ่งแวดลอมและภาวะมลพิษ บทบาทของวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีตอชีวิตประจําวัน
3) วท.101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
3 หนวยกิต
SC.101 Biology Science
ศึกษาธรรมชาติและการกําเนิดของชีวิต กระบวนการตางๆ ที่ใชในการดําเนินชีวิต
กลไกของวิวฒ
ั นาการฐานะของมนุษยในธรรมชาติ การอยูรวมกันของสิ่งมีชีวิต
ตางๆ ศึกษาปญหาเรื่องสภาพแวดลอมของสังคมปจจุบัน ในธรรมชาติ สังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
4) วท.241 วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3 หนวยกิต
SC.241 Health and Environment Science
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของสภาพ นิเวศวิทยาของสุขภาพ วงจรเลวราย
(Vicious Cycle) ปญหาสุขภาพของประชาชนไทยในชนบท วิธีการปองกันโรคที่
พบบอย ระบาดวิทยา การระมัดระวัง การอภิบาลและการฟนฟูสภาพ ผูป วยเรื้อรัง
ผูปวยสิ้นหวัง ผูปวยสังคมรังเกียจ รวมทั้งการสงเสริมสภาพแวดลอมในสังคมให
อยูในสภาพปลอดภัยมลพิษตางๆ
กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา 10 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.111 การใชภาษาไทย 1
2 หนวยกิต
LA.111 Thai Usage 1
ศึกษาวิธกี ารใชภาษาไทยอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพทั้งดานการพูด การฟง
การอาน และการเขียน ศึกษาการใชภาษาไทยทีใ่ ชในการติดตอสื่อสารในสังคม
2) ภษ.112 การใชภาษาไทย 2
2 หนวยกิต
LA.112 Thai Usage 2
การประมวลความรูจากการศึกษาวิชา ภษ. 111 การใชภาษาไทย 1 มาศึกษาและ
วิเคราะหการใชภาษาไทยทั้งดานการพูด การฟง การอาน และการเขียน ที่ปรากฏ
ตามสื่อรูปแบบตาง ๆ สามารถอภิปรายลักษณะของการใชภาษาในสังคมไดอยาง
ถูกตองและมีหลักเกณฑ
3) ภษ.121 การใชภาษาอังกฤษ 1
2 หนวยกิต
LA.121 English Usage 1
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4)

ทบทวนหลักการใชภาษาอังกฤษขั้นกลางและขั้นสูงสําหรับนักศึกษาไทยที่ไมได
ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาแม เนนหลักการใชภาษาในชีวติ ประจําวันใน
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.123 Latin 1
ศึกษาโครงสรางไวยากรณ คําศัพท และการใชภาษาละตินขั้นมูลฐาน โดยการ
อาน การฟง และการเขียน
2) ภษ.124 ภาษาละติน 2
2 หนวยกิต
LA.124 Latin 2
ศึกษาหลักการใชและการอานภาษาละตินตอจาก ภษ. 123 ภาษาละติน 1
โดยเฉพาะสํานวนทีใ่ ชในวรรณกรรมภาษาที่เกีย่ วของ
17.7.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 98 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
ก. วิชาเอก จํานวน 60 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
รายวิชาบังคับเรียน จํานวน 55 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ปร.120 ปรัชญาเบื้องตน
3 หนวยกิต
PH.120 Introduction to Philosophy
ศึกษาการกําเนิดและพัฒนาการของปรัชญา ความหมาย ความสําคัญ สาระและ
ธรรมชาติของปรัชญา ชวงยุคตางๆ ของปรัชญา ความสัมพันธระหวางเทววิทยา
และปรัชญา การแบงสาขาปรัชญาและสาระสังเขปของปรัชญาสาขาตางๆ
2) ปร.121 ตรรกวิทยา
3 หนวยกิต
PH.121 Logic
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

วิเ คราะห โ ครงสรา งและแบบแผนการใช ต รรกะของภาษาไวยากรณ แ ละภาษา
ตรรกะ การอางและการสรุปอุปนัยและนิรนัย การพิสูจนความสมเหตุสมผล การใช
เหตุผล และการประยุกตตรรกวิทยาในชีวิตประจําวัน
ปร.211 ญาณวิทยา
3 หนวยกิต
PH.211 Epistemology
ศึกษาวิเคราะหจุดกําเนิด รูปลักษณ สาระ ขอบเขตเรื่องความรูของมนุษย เงื่อนไข
กฎเกณฑและขอจํากัด พรมแดนแหงความรูของมนุษย และประเมินคุณคาความรู
ของมนุษย
ปร.212 จริยศาสตร
3 หนวยกิต
PH.212 Ethics
ศึกษามโนคติ กฎเกณฑ สาระ คุณคาความสําคัญของจริยธรรมตามความเขาใจของ
เมธีและนักปรัชญาสํานักตางๆ วิเคราะหตรวจสอบขอจํากัดของมนุษยในแตละยุค
สมัยในการแสวงหาและเขาใจถึงกฎเกณฑวินิจฉัย และสรางนิยามเรื่องความดี
ความยุติธรรม และสันติภาพหรือความสุขอันพึงปรารถนา
ปร.213 ปรัชญาศิลปะ
2 หนวยกิต
PH.213 Philosophy of Art
ศึกษาความสัมพันธและอิทธิพลของปรัชญาที่มีตอศิลปะและศิลปะที่มีตอปรัชญา
แนวคิดทางปรัชญาที่เกี่ยวของกับศิลปะในอดีตและปจจุบัน ศิลปกรรมในฐานะที่
เปนการแสดงออกซึ่ง ความคิดทางปรัชญา โดยเปรียบเทียบผลงานของนักปรัชญา
กับศิลปนที่มีสวนสัมพันธกัน ทั้งนี้จะศึกษาตัวอยางงานศิลปะแขนงตาง ๆ เชน
ทัศนศิลป วรรณศิลป และคีตศิลป เปนตน
ปร.221 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 1 2 หนวยกิต
PH.221 English for Philosophy and Religious Studies I
ศึกษาและฝกทักษะการอาน คนควา จับประเด็นและสรุปความ เอกสารวิชาการ
บทความและตําราทางปรัชญา และศาสนา เพื่อชวยในการคนควาทางวิชาการที่
จําเปนตอการศึกษาทางปรัชญาและเทววิทยา
ปร.222 ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาปรัชญาและศาสนา 2
2 หนวยกิต
PH.222 English for Philosophy and Religious Studies II
ศึกษาและฝกทักษะการอาน คนควา จับใจความและสรุปประเด็นจากตํารา บทความ
เอกสารทางวิชาการทางปรัชญาและศาสนา เพื่อชวยในการคนควาทางวิชาการที่
จําเปนตอการศึกษาทางปรัชญาและเทววิทยาโดยเฉพาะจากเอกสารตนฉบับ
ปร.241 ปรัชญากรีก
3 หนวยกิต

32
PH.241 Ancient Greek Philosophy
ศึกษาภูมิหลังประวัติความเปนมาและพัฒนาการแนวคิดทางปรัชญาตั้งแตยุคกรีก
โบราณถึงยุคเพลโตใหม เนนปรัชญาของโสคราตีส เพลโต และอริสโตเติล
โดยเฉพาะสาระทางปรัชญาที่มีอิทธิพลตอปรัชญาตะวันตกและเทววิทยายุคตอมา
9) ปร.242 ปรัชญาสมัยกลาง
3 หนวยกิต
PH.242 Medieval Philosophy
ศึกษาภูมิหลังความเปนมาและพัฒนาการทางปรัชญาในยุโรปสมัยกลาง ยุคตน ยุค
ฟนฟูศิลปวิทยาการ กระทั่งเริ่มเขาสูยุโรปยุคใหม เนนศึกษาสาระทางปรัชญาที่มี
อิทธิพลตอปรัชญาและเทววิทยาในสมัยตอมา อาทิ ปรัชญาของนักบุญออกุสติน อัน
แซลม โทมัส อะไควนัส และวิลเลียมแหงออคคัม
10) ปร.311 อภิปรัชญา
3 หนวยกิต
PH.311 Metaphysics
ศึกษาเรื่องสัตภาวะ สารัตถะ สสาร รูปแบบ กรรมันตภาวะ ศักยภาพ (Being or
existance, essence, matter, form, act and potency) เพื่อใหเขาใจถึงจุดกําเนิด พลัง
และการคงอยูของเอกภพ โลก ชีวิตและจักรวาล ในทรรศนะของนักปรัชญาสํานัก
ตางๆ และเห็นคุณคาและเปาหมายของการมีอยู
11) ปร.321 สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 1
2 หนวยกิต
PH.321 English Seminar in Philosophy and Religion I
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสัมมนาทางปรัชญาละศาสนา
12) ปร.322 สัมมนาภาษาอังกฤษทางปรัชญาและศาสนา 2
2 หนวยกิต
PH.322 English Seminar in Philosophy and Religion II
ศึกษาและฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการสัมมนาทางปรัชญาละศาสนา เนนวิธี
คิดแบบวิเคราะห สังเคราะห และการนําเสนอรายงาน
13) ปร.341 ปรัชญาตะวันตกสมัยใหม
3 หนวยกิต
PH.341 Modern Western Philosophy
ศึกษาภูมิหลังมโนคติปรัชญาวิพากษของเบคอนและฮอบสที่คัดคานแนวปรัชญา
สมัยกลาง ประวัติและพัฒนาการปรัชญาแนวเหตุผลนิยม ประสบการณนิยม
กระบวนการโพธิญาณ (Enlightment) แนวปรัชญาวิพากษของคานต กระทั่งถึงการ
กําเนิดปรัชญาแนวจิตนิยมแบบเยอรมัน
14) ปร.342 ปรัชญาตะวันตกสมัยปจจุบัน
2 หนวยกิต
PH.342 Contemporary Western Philosophy
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ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ประวั ติ พั ฒ นาการปรั ช ญาแนวจิ ต นิ ย มใหม
เจตจํ า นงนิ ย ม
(Voluntarism) ชีวิตนิยม (Vitalism) อัตถิภาวนิยม ปฏิฐานนิยม (Positivism) ปฏิ
ฐานนิยมใหม สสารนิยมวิภาษวิธี สัจนิยมใหมและแนวปรัชญาที่มีอิทธิพลตอสังคม
และชีวิตตะวันตกปจจุบัน
15) ปร.343 ปรัชญาหลังนวยุค และอรรถปริวรรต
2 หนวยกิต
PH.343 Postmodern Philosophy and Hermeneutics
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ ภูมิหลัง พัฒนาการและกระบวนทัศนของปรัชญา
หลังนวยุค ที่มีความสัมพันธอยางแนนแฟนกับการตีความตัวบทงานเขียน โดยให
ความสําคัญกับภูมิหลังของบุคคล และอิทธิพลตอสังคมปจจุบัน
16) ปร.351 ศาสนาพราหมณ-ฮินดู
3 หนวยกิต
PH.351 Brahman – Hinduism
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและพั ฒ นาการ นิ ก าย และองค ป ระกอบของศาสนา
พราหมณ-ฮินดู โดยเนนแนวคิด หลักธรรมคําสอน พิธีกรรมและแนวปฎิบัติของศา
สนิก บทบาทของศาสนาตอชีวิต สังคม และสภาพแวดลอม
17) ปร.352 พุทธศาสนา
3 หนวยกิต
PH.352 Buddhism
ศึกษาประวัติความเปนมาและพัฒนาการ นิกาย และองคประกอบของพุทธศาสนา
โดยเนนแนวคิด หลักธรรมคําสอน ศาสนพิธีและแนวปฎิบัติของศาสนิก บทบาท
ของศาสนาตอชีวิต สังคม และสภาพแวดลอม
18) ปร.353 ศาสนาอิสลาม
3 หนวยกิต
PH.353 Islam
ศึ ก ษาประวั ติ ค วามเป น มาและพั ฒ นาการ นิ ก าย และองค ป ระกอบของศาสนา
อิสลาม โดยเนนแนวคิด หลักธรรมคําสอน ศาสนพิธีและแนวปฎิบัติของศาสนิก
บทบาทของศาสนาตอชีวิต สังคม และสภาพแวดลอม
19) ปร.432 ปรัชญาศาสนา
3 หนวยกิต
PH.432 Philosophy of Religion
ศึกษามโนคติเกี่ยวกับกําเนิดศาสนา ความสัมพันธระหวางมนุษยกับศาสนา ความ
สํานึกและการแสดงออกในการนับถือศาสนาในรูปแบบตางๆ สัญลักษณและภาษา
ศาสนา ขีดจํากัดความรับรูของมนุษยในเรื่องศาสนา และความพยายามขามพน
ขีดจํากัดดังกลาว
20) ปร.451 ปรัชญาจีน
3 หนวยกิต
PH.451 Chinese Philosophy
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ศึกษาภูมิหลังประวัติพัฒนาการ สาระ และแนวปรัชญาของนักปรัชญาชาวจีนที่
สําคัญซึ่งมีอิทธิพล ตอชีวิตและสังคมชาวจีนและชาติใกลเคียงที่รับอิทธิพลแนว
ปรัชญานั้น
21) ปร.491 สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 1
1 หนวยกิต
PH.491 Seminar on Philosophy and Religious Knowledge I
การศึกษาทบทวนและบูรณาการความรูดานปรัชญาและศาสนาสูวิถีชีวิตในสังคม
ปจจุบัน
22) ปร.492 สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 2
1 หนวยกิต
PH.492 Seminar on Philosophy and Religious Knowledge 2
การศึกษาทบทวนและบูรณาการความรูดานปรัชญาและศาสนาสูวิถีชีวิตในสังคม
ปจจุบันที่ตอเนื่องจากรายวิชา ปร.492 สัมมนาความรูดานปรัชญาและศาสนา 1
รายวิชาเลือกเรียน 5 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ปร.331 ปรัชญาสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
2 หนวยกิต
PH.331 Social Political and Economic Philosophy
ศึกษาธรรมชาติการอยูรวมกันของมนุษย เจตจํานงของการอยูรวมกัน สัญญา
ประชาคม ความขัดแยง อํานาจและเครื่องมือกําหนดการอยูรวมกัน และมโนคติการ
ลดความขัดแยงในการอยูรวมกันตามทรรศนะของนักปรัชญาสํานักตางๆ ที่สําคัญ
2) ปร.332 ปรัชญาการศึกษาคาทอลิก
3 หนวยกิต
PH.332 Philosophy of Catholic Education
ศึกษาสารัตถะ เปาหมาย กระบวนการและระบบการใหการศึกษาอบรมสมาชิกของ
สั ง คมตามแนวปรั ช ญาการศึ ก ษาแบบต า ง ๆ โดยเฉพาะแนวปรั ช ญาการศึ ก ษา
คาทอลิก เพื่อสรางและพัฒนาจริยธรรม บุคลิกภาพ และสมรรถภาพของมนุษยให
สมบูรณ
3) ปร.433 ปรัชญาประวัติศาสตร
2 หนวยกิต
PH.433 Philosophy of History
ศึกษามโนคติ วัตถุประสงค รูปลักษณของหลักฐานทางประวัติศาสตรประเภทตางๆ
หลักการ เงื่อนไข และวิธีการตีความหมายของเหตุการณในประวัติศาสตร และ
ความหมายประวัติศาสตรของมนุษยชาติ
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ข. วิชาโท (เทววิทยา) จํานวน 34 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน จํานวน 30 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
2 หนวยกิต
TH.110 History of Salvation
ศึกษาประวัติศาสตร มโนคติ และสาระความเชื่อในลัทธิและศาสนาโบราณ เรื่อง
การกอบกูมนุษยชาติใหรอดพนจากหายนะเนื่องจากการทําบาป โดยเฉพาะมโนคติ
ของชนชาติยิวและคริสตศาสนา
2 หนวยกิต
2) ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
TH.111 Introduction to the Bible
ศึกษาความเปนมาของพระคัมภีรไบเบิล ธรรมประเพณีศักดิ์สิทธิ์ การเขียนและการ
รวบรวมพระคัมภีร สารบบพระคัมภีร สาระของพระคัมภีรตอการดํารงชีวิตของ
มนุษย รูปแบบและกฎเกณฑการศึกษาตัวบทและคําอธิบาย
3) ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน
2 หนวยกิต
TH.112 Introduction to Theology
ศึกษามโนคติทั่วไปดานเทววิทยา หลักการ กระบวนการ และวิธีการศึกษาเทววิทยา
พัฒนาการแนวคิดเทววิทยาตั้งแตตนจนถึงปจจุบัน
4) ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
2 หนวยกิต
TH.114 Introduction to Liturgy
ศึ กษาเชิ งเทววิ ทยาเรื่ องความหมาย ความเป นมา ความสํ าคั ญ และสาระของการ
ประกอบคริ ส ต ศ าสนพิ ธี รู ป แบบพิ ธี ก รรม สั ญ ลั ก ษณ แ ละความหมายที่ ใ ช ใ น
พิธีกรรม
2 หนวยกิต
5) ทว.181 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน
TH.181 Introduction to Spiritual Theology
ศึกษาความหมาย ความสําคัญของการพัฒนาชีวิตจิตคริสตชน การเปลี่ยนแปลงชีวิต
ใหม วิถีชีวิตจิตคริสตชน ตั้งแตสมัยคริสตศาสนจักรยุคแรกจนถึงสมัยปจจุบัน วิถี
ชีวิตจิตคริสตชนแบบองครวม การภาวนา คุณธรรมตามพระวรสาร และวิธีสงเสริม
พัฒนาจิตภาวะ
6) ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
3 หนวยกิต
TH.211 The Pentateuch
ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมและความเชื่อของกลุมผูบันทึก
พระคัมภีรภาคปญจบรรพ และบุคคลรวมสมัย ศึกษาจุดหมาย รูปแบบ สาระและ
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เนื้อหาของภาคปญจบรรพแตละเลม และการประยุกตแนวคิดกับชีวิตของคนใน
สังคม
7) ทว.212 พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
2 หนวยกิต
TH.212 The Historical Books
ศึ ก ษาภู มิ ห ลั ง ทางประวั ติ ศ าสตร สั ง คมและวั ฒ นธรรมของพระคั ม ภี ร ภ าค
ประวัติศาสตรอิสราเอล บุคคล และสถานที่ที่อางถึงในพระคัมภีร รูปแบบ สาระคํา
สอนทางศาสนา รวมทั้งการประยุกตแนวคิดกับสังคมปจจุบัน
8) ทว.220 วิวรณวิทยา
3 หนวยกิต
TH.220 Theology of the Revelation
ศึ ก ษาพระสั จ ธรรมและข อ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การเป ด เผยของพระเจ า ใน
ประวัติศาสตรตามที่บันทึกไวในพระคัมภีรภาคพันธสัญญาเดิมและในพระวรสาร
ตามมโนคติทางเทววิทยาสมัยตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งตามมติของสภาสังคายนา
วาติกัน ครั้งที่ 2
9) ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
2 หนวยกิต
TH.225 Sacraments in General
ศึกษาความหมาย ความเปนมา ความสําคัญและคําสอนของคริสตศาสนจักรเรื่อง
ศีลศักดิ์สิทธิ์ตางๆ ที่มีอยูในคริสตศาสนา โรมันคาทอลิก ทั้งดานเทววิทยา และขอ
ปฏิบัติเปนแนวสังเขปเบื้องตน
10) ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
2 หนวยกิต
TH.311 The Prophets
ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจใหเกิดพระ
คัมภีรภาคประกาศก ศึกษาจุดมุงหมาย รูปแบบ สาระและเนื้อหาของพระคัมภีรภาค
ประกาศก รวมทั้งการประยุกตแนวคิดกับสังคมปจจุบัน
11) ทว.312 พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
3 หนวยกิต
TH.312 The Wisdom and the Psalms
ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม วัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจใหเกิดพระ
คัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี ศึกษาจุดหมาย รูปแบบ สาระและเนื้อหาของพระ
คัมภีรภาค ปรีชาญาณและสดุดี รวมทั้งการประยุก ตแ นวคิด กับชีวิตของคนใน
สังคม
12) ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายในพันธสัญญาใหม 3 หนวยกิต
TH.313 Introduction to Acts of the Apostles and Epistles
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ศึกษาภูมิหลังทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมที่เปนแรงบันดาลใจใหเกิด
การเขียนบันทึกกิจการอัครสาวก และบทจดหมายในพันธสัญญาใหม เพื่อใหเขาใจ
ภูมิหลังของผูเขียน จุดมุงหมาย รูปแบบ เนื้อหาสาระของกิจการอัครสาวก และบท
จดหมายตางๆ โดยนักบุญเปาโล นักบุญเปโตร นักบุญยากอบ และนักบุญยูดา
รวมทั้งการประยุกตแนวคิดกับ ชีวิตของคนในสังคม
13) ทว.461 คริสตศาสนาในประเทศไทย
2 หนวยกิต
TH.461 History of Christianity in Thailand
ศึกษาประวัติศาสตรพัฒนาการการเขามาสูประเทศไทยของคริสตศาสนาตั้งแตยุค
กรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีกระทั่งปจจุบัน เงื่อนไขปจจัยที่สนับสนุนและเปน
อุปสรรค บทเรียนและบทบาทของคริสตศาสนิกที่มีตอการพัฒนาสังคมไทย
รายวิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 4 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.241 ปพิธีกรรมและพิธีกรรมทําวัตร
2 หนวยกิต
TH.241 Liturgical Year and Liturgy of the Hours
ศึกษาเทววิทยา แบบแผนพิธีกรรม ประเพณีและขอปฏิบัติในวาระตาง ๆ ในรอบป
ตามกําหนดของคริสตศาสนา ตามเอกสารวาดวยการประกอบพิธีกรรม และตาม
สภาสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ศึกษาแบบแผนการทําวัตร และการถือปฏิบัติใน
ชีวิตประจําวัน
2) ทว.271 การอบรมคริสตศาสนธรรม
2 หนวยกิต
TH.271 Catechesis
ศึกษาหลักการ เทววิทยา วิธีการและเครื่องมือสําหรับใหการศึกษาอบรมคริสตศา
สนธรรมใหกับบุคคลตางๆ ตามความเหมาะสมและความตองการของแตละชวงวัย
3) ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ
2 หนวยกิต
TH.411 Principles of Interreligious Dialogue
ศึ ก ษามาตรการและลู ท างสร า งความสั ม พั น ธ อั น ดี ร ะหว า งศาสนิ ก ชนที่ นั บ ถื อ
ศาสนา และลั ทธิ นิกายตา งๆในทุกระดั บ เพื่ อเสริ มสรางสัน ติ สุขในสั งคมตาม
แนวทางศาสนธรรม
4) ทว.428 หลักคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 และ
ของสหพันธสภามุขนายก แหงเอเชีย
2 หนวยกิต
TH.428 Teaching of the Second Vatican Council and
the Federation of Asian Bishops’ Conferences
ศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร และคํ า สอนของสภาสั ง คายนาวาติ กั น ครั้ ง ที่ 2 และของ
สหพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย และอภิปรายถึงผลกระทบของเอกสารเหลานี้ที่มี
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ตอคริสตศาสนจักรในยุคปจจุบัน เพื่อเปนแนวทางในการนําไปใชทําหนาที่เปน
ผูนําทางศาสนาในดานศาสนบริกร การประกาศและการเปนผูรับใช
5) ทว.472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา
2 หนวยกิต
TH.472 Christianity and Development
ทําความเขาใจ ฐานะ บทบาทหนาที่ของคริสตศาสนิกในการมีสวนรวมพัฒนา
สังคม ศึกษาหลักการ วิธีการ เทคนิค และขอบเขตการเขามีสวนรวมในงานพัฒนา
ในฐานะบาทหลวง นักบวชในระดับตางๆ เนนการพัฒนาแบบประชาชนมีสว นรวม
และการพึ่งตนเองของชุมชน
ค. สารนิพนธ
สป.490 สารนิพนธ
4 หนวยกิต
SP.490 Independent Study
ศึกษาเนื้อหาที่สนใจในสาขาวิชาปรัชญาและศาสนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ภายใตการ
ดูแลของอาจารยที่ปรึกษา โดยนักศึกษาประยุกตผสมผสานเนื้อหาวิชาความรู ใน
รายวิชาตางๆ ที่เรียนในหลักสูตร แลวทําการศึกษาวิเคราะหอยางลึกซึ้งในประเด็น
ที่สนใจ จัดเรียบเรียงเปนเอกสารทางวิชาการ ตามกฎเกณฑของวิทยาลัยวาดวยการ
ทําสารนิพนธ
18.6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
ตองเรียนรายวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยเลือกจากรายวิชาตอไปนี้
2 หนวยกิต
1) มน.233 ศาสนศิลปวิจักษและไทยศิลปวิจักษ
HU.223 Religious and Thai Art Appreciation
ศึกษาความสัมพันธระหวางแรงบันดาลใจ และรูปลักษณศิลปะที่แสดงออกในสมัย
ตางๆของประติมากร จิตรกรและศิลปนที่มีชื่อเสียงในอดีตจนปจจุบัน รวมทั้งศึกษา
มโนคติ ความเปนมาของแรงบันดาลใจทางศาสนาและธรรมชาติที่แสดงออกเปน
รูปลักษณ ศิลปะของไทย ลักษณะ สัญลักษณและสื่อที่ศิลปนไทยใชในยุคสมัย
ตางๆ โดยเฉพาะศิลปะทางศาสนาที่ปรากฏในรูปแบบตางๆ ทั้งศิลปะหลวงและ
ศิลปะทองถิ่นที่มีอิทธิพลตอชีวิตและสังคมของคนไทย
2) สศ.251 หลักการบริหารองคกรคาทอลิก
2 หนวยกิต
SO.251 Principles of Catholic Administration
ศึกษาเรื่ององคกร กระบวนการบริหารงาน ทฤษฎีการบริหาร การจัดโครงสราง
องคกร ระบบตางๆ ภายในองคกร ภาวะผูนํา แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาองคกร การ
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บริหารงานบุคคล ความสัมพันธระหวางองคกรกับสภาพแวดลอมตางๆ โดยเนน
องคกรทางศาสนา และองคกรทางการศึกษาของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
3) สศ.411 การใหการปรึกษาเบื้องตน
2 หนวยกิต
SO.411 Principles of Counseling
ศึกษาทฤษฎี กระบวนการ และฝกปฏิบัติดานการใหการปรึกษาแกปจเจกบุคคล
และกลุม
4) สศ.412 จิตวิทยาเพื่อชีวิตและการทํางาน
2 หนวยกิต
SO.412 Psychology for Life and Work
การประยุกตแนวคิดและทฤษฎีทางจิตวิทยา เพื่อการเขาใจและพัฒนาตนเอง การ
เรียนรูเพื่อการเสริมสรางคุณคาในชีวิต ความรักและความสัมพันธกับผูอื่น การ
สื่อสาร การปรับตัว การเปนผูนําและการทํางานรวมกับผูอื่นในองคกร
5) สศ.413 จิตวิทยาการจัดการ
2 หนวยกิต
SO.413 Psychology of Management
หลักการและวิธีการทางจิตวิทยา ในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ปจจัยดาน
จิตวิทยาตอความสําเร็จและความลมเหลวในการบริหาร การฝกฝนและเสริมสราง
ภาวะผูนํา การสื่อสารและการเพิ่มพลังใจในที่ทํางาน
6) ศษ.221 หลักการสอน
3 หนวยกิต
ED.221 Methodology of Teaching
ศึกษาหลักการและวิธีการสอนในระดับตาง โดยมีเนื้อหาสาระที่สอนเกี่ยวของกับ
ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม แนวทางในการจัดการเรียนการสอนศาสนาในรูปแบบ
ตางๆ
หรือเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท หรือรายวิชา
ในหลักสูตรอื่นที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว
18.6.4 หมวดวิชาฝกปฏิบัติ
นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 4 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร โดยไมนับ
หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ฝป.171 การฝกปฏิบัติ 1 : การสอนคริสตศาสนธรรม
PT.171 Practicum 1 : Catechesis
ฝกปฏิบัติงานในดานการสอนศาสนธรรม ไมนอยกวา 30 ชั่วโมง โดยการนําความรู
ทางดานศาสนาไปประยุกตเพื่อถายทอดความรูตางๆ ใหแกเด็ก ๆ เยาวชน ผูใหญ
ใหมีความรูทางดานศาสนามากยิ่งขึ้น
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2) ฝป.272 การฝกปฏิบัติ 2 : การอภิบาลเยาวชน
PT.272 Practicum 2 : The Youth Pastoral Ministry
ฝกปฏิบัติงานในการจัดกิจกรรมตางๆ ใหแกบรรดาเด็กๆ และเยาวชน ไมนอยกวา
30 ชั่วโมง เพื่อใหเด็กๆ เยาวชนมีประสบการณในการอยูรวมกัน การชวยเหลือกัน
มีความสามัคคีเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน การเปนผูนําในกลุม หมูคณะ และเสริมสราง
แนวทางในการดําเนิน ถูกตองตามหลักธรรมของศาสนา
3) ฝป.373 การฝกปฏิบัติ 3 : สื่อมวลชนกับงานอภิบาลและเผยแผธรรม
PT.373 Practicum 3 : Mass Media and Misionary Activities
ฝกปฏิบัติงานในดานการเลือกใชสื่อที่มีคุณคาและมีประโยชน ไมนอยกวา 30
ชั่วโมง เพื่อศึกษาเรียนรูถึงความหมายคุณคาของสื่อตางๆ ที่มีอยูรอบตัว และ
เลือกใชสื่อที่มีคุณภาพ สื่อที่สรางสรรคนําไปประยุกตใชในงานอภิบาลและเผยแผ
ธรรม
4) ฝป.474 การฝกปฏิบัติ 4 : งานพัฒนาสังคมกับการประกาศขาวดีแหงความรอดพน
PT.474 Practicum 4 : Social Action and Evangelization
ฝกปฏิบัติงานในดานสังคมไมนอยกวา 30 ชั่วโมง เพื่อศึกษาเรียนรูความเปนอยูของ
สังคมวิถีชีวิต และความเปนอยูในรูปแบบตางๆ พรอมๆ กับเสริมสรางทักษะการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของการประกาศขาวดีแหงความรอดพน

18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผนกลยุทธ
5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และสาขาวิชา มีการชี้แจง
ทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ 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
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18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาจัดการเรียนการสอน
ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ทุกรายวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ จะตองมีผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ
ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา อาจารยประจําทุกทาน
จะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอ
ตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปนแนวทางติดตาม ควบคุมการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลของอาจารยผูสอน มีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวม
เสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนาชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป) มีการเชิญวิทยากร
และผูเชี่ ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ มารว มอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความ
รวมมือกับสโมสรและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมินการเรียนการ
สอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอน
ของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน สาขาวิชาปรัชญาและศาสนามีระบบการรับและคัดเลือก
อาจารยตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจ
ของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยางเปนลายลักษณอักษร มีระบบ และ
กลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย รวมทั้งการเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ
การจัดตั้งหองปรึกษาการวิจัย การจัดหาทุนและโครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งทางดาน
การศึกษาและทางดานวิชาการ มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยาง
สม่ําเสมอ และนําผลประเมินมาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย รวมทั้งมีระบบและโครงการ
สงเสริมการผลิตและเผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีการศึกษาและ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาปรัชญาและ
ศาสนามีการวัดผลสอดคล องกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุก รายวิชาในหลั กสูตร ตามธรรมชาติของ
รายวิชา ทั้งนี้ความสอดคลองของวัตถุประสงคของรายวิชา กับการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ใช
กระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปดภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียน
การสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด ทั้งในระดับ
คณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการ
เรียนรูของนั กศึกษาทุกรายวิชา มีการนํ าผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู
ภายหลังการประชุมพิจารณาผลการตัดเกรด รวมทั้งมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา
18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน เอกสารประกอบการสอน

42
เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความหรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการ
ในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนาเว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย
รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความ
สนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนให
ทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มีอาคารเรียนรวมซึ่งรวมใชกับคณะศาสน
ศาสตร นอกจากนั้น ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน
นักศึกษาสามารถใชหอสมุดที่มีตํารา วารสาร สิ่งพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย เพียงพอ มีระบบ
บริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ได นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งมีการ
บริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายทั้ง
ภายในวิทยาลัย (Intranet) และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ ใหบริการแก
คณาจารยเพื่อการสอน ทั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่อง
ฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดิทัศน โทรทัศนสี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เปนตน
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
สอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา (จิตตาธิการ) เพื่อชวยใน
เรื่องการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพและการศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัต
ลักษณของวิทยาลัย
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิ ชาปรัชญาและศาสนา มีการสํารวจความตองการทางวิ ชาการ สถาบันทางศาสนา
ชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต ตาม
เกณฑที่ระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย

19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัชนีบงชี้มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังนี้
19.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
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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
มีก ารจั ด บริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาและศิษ ย เ ก า มี ก ารส ง เสริม กิ จ กรรมนัก ศึ ก ษาที่ค รบถ ว นและ
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
19.4 การวิจัย
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค มีระบบ
บริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
และภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจด
ทะเบียนทรัพย สินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชน ทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
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 งให บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ชาชี พ ที่ ไ ด รับ การยอมรั บ ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติเพิ่มขึ้น
19.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีงาน/โครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสราง
เสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
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19.7 การบริหารและการจัดการ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีการพัฒนาสาขาวิชา
สูองคการเรียนรู มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
19.8 การเงินและงบประมาณ
มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ตอจํานวนอาจารย
ประจํา รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา
และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาท
ตอคน)
19.9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสาขาวิชา พัฒนาและปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป กําหนดการประเมินครั้ง
แรก ปการศึกษา 2556
ทั้ง นี้ สาขาวิ ช าปรั ช ญาและศาสนา ดํ า เนิ น การพั ฒ นาดั ช นี ตั ว ชี้ วั ด มาตรฐานและคุ ณ ภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนําผลการ
ประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก มีการวิจัยเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมี
ความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัด
คุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจดําเนินการกอนถึง
กําหนดเวลา 5 ป

