รายงานการวิจัยเรื่อง
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรอง
จากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
The Guidelines for Curriculum Development of Saengtham College
to be Certified by The Sacred Congregation for Catholic Education of the Holy See.
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ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
ปการศึกษา 2552

ภารกิจสําคัญประการหนึ่งของศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
คือ การเปนแหลงศึกษาคนควาวิจัยในบริบทปรัชญา ศาสนา เทววิทยาและการศึกษา เพื่อรับใช
คริสตศาสนจักรและสถาบัน
ดวยเหตุนี้ ศูนยวิจัยฯ จึงสานรับนโยบายจากคณะกรรมกรรมฝายวิชาการ ในการสนับสนุน
และอํานวยความสะดวกตอการจัดทําวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานัก” เพื่อเปน
ข อ มู ล ต อ การบริ ห ารจั ด การ และพั ฒ นาระบบการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รดั ง กล า ว ภายใต
กระบวนการศึกษาวิจัย
ขอบคุ ณ คณะผู วิ จั ย โดยเฉพาะ อ.ลั ด ดาวรรณ ประสู ต ร แ สงจั น ทร หั ว หน า แผนก
บัณฑิตศึกษา ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอ
การทําวิจัยนี้จนแลวเสร็จ

อ.พิเชษฐ รุงลาวัลย
รองผูอํานวยการศูนยวจิ ัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม
วิทยาลัยแสงธรรม

ก

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
โดยการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม และผูบริหาร Loyola School of
Theology, Ateneo de Manila University เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษา
คาทอลิกแหงสันตะสํานัก ผลการวิจัย พบวา
1) ให ดํ า เนิ น เรื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย แสงธรรม
เพื่อไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานักทุกหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนในปจจุบัน ไดแก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
และสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และหลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
2) ใหทําการศึกษารายละเอียดและดําเนินตามที่เอกสาร Norms of Application of the
Sacred Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic
Constitution Sapientia Christiana (1979)โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on
Ecclesiastical Universities and Faculties กําหนด
3) ใหติดตอประสานงานกับผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University อยางตอเนื่องและเปนทางการ เพื่อเปนที่ปรึกษาในการดําเนินเรื่องเพื่อพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหสันตะสํานักรับรอง
คําสําคัญ :

1) หลักสูตรการศึกษา
2) วิทยาลัยแสงธรรม
3) สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
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Abstract
The purposes of this research were 1) To form Learning and Teaching Management Model
of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham College. 2) to evaluate Learning and
Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham
College in order to be accurate and suitable according to the curricular standard of Ministry of
education of Thailand and the opinions of the committee of Academic Affair Department of
Saengtham College, the formators and the students by gathering the qualitative data from the
committee of Academic Affair Department of Saengtham College, the formators and the samples
of student for using earned data as a part of the evaluation and the development of Learning and
Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham
College.
The research results were found as follows:
1) Learning and Teaching Management Model of Master of Arts, Program in Moral
Theology, Saengtham College was accurate and suitable according to the curricular standard of
Ministry of education of Thailand and the opinions of the committee of Academic Affair
Department of Saengtham College, the formators, and the students.
2) The opinions/the suggestions for the development of Learning and Teaching
Management Model of Master of Arts, Program in Moral Theology, Saengtham College from the
committee of Academic Affair Department of Saengtham College, the formators and the samples
of student were as:
(1) The development of English skills of the students should be considered as the
priority.
(2) The extracurricular activity/ the study schedule should be accurate and exact.
(3) The cooperation and the orientation of the instructors should be concerned.
4) Each course should be taught and evaluated variously and suitably. The Learning
and Teaching Model of each course should not make the students being under stress.
KEYWORDS 1) Learning and Teaching Management Model
2) Master of Arts, Program in Moral Theology
3) Saengtham College
ค

สภาวิทยาลัยแสงธรรม ไดอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทว
วิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2552 รวมทัง้ ได
อนุมัติการเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ. 2552 ดําเนินการ
จัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา 2553
ในการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมา ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยแสงธรรม ไดดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) และตาม
ระเบียบ กฎเกณฑตางๆ รวมทั้งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอก ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สวนการดําเนินการตามแนวทางของ
คริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก นั้ น วิ ท ยาลั ย แสงธรรมได ดํ า เนิ น การตามนโยบาย/แนวทางการจั ด
การศึ ก ษาอบรมแบบคาทอลิ ก ของคริ ส ต ศ าสนจั ก ร ภายใต ส ภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ซึ่งทางวิทยาลัยแสงธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญและความ
จําเปนในการดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของพัฒนา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาด า นเทววิ ท ยา ที่ น อกจากจะต อ งได รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากสํ า นั ก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว ควรจะไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิก (The Sacred Congregation for Catholic Education) แหงสันตะสํานัก อีกดวย
ขอบคุณคณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ที่อํานวยความสะดวกและ
ชวยประสานงานจนงานวิจัยนี้แลวเสร็จ
หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการวางแผนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรม โดยเฉพาะการจัดและพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามอัตลักษณของสถาบันสืบไป
คณะผูวจิ ัย
20 เมษายน 2553
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ใน พ.ศ. 2508 พระสั น ตะปาปา ปอลที่ 6 ได โ ปรดเกล า สถาปนาพระฐานานุ ก รม
ในประเทศไทยเป น สั ง ฆมณฑล (Diocese)
และแบง เขตการปกครองออกเป น 2 ภาค คื อ
ภาคอัครสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
และภาคอัครสัง ฆมณฑล ท า แร -หนองแสง โดยให แ ต ล ะ
อัครสังฆมณฑลมีสามเณราลัยเล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวง
คาทอลิก แตยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษาในหลักสูตรปรัชญาและ
เทววิทยา จึงตองสงสามเณรไปศึกษาในตางประเทศจนกระทั่ง พ.ศ. 2515 เพื่อตอบสนอง
ขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ. 1962-1965) ในเอกสาร Optatam totius (1965) วา
ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวงคาทอลิกขึ้นในแตละประเทศ โดยคํานึงถึงภูมิประเทศ ชนชาติ
ที่แตกตางกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งสภาพแวดลอมและความตองการพิเศษของสังคมเพื่อใหการอบรม
บาทหลวง มีความถูกตองเหมาะสมกับกลุมคริสตชนในทองถิ่นตางๆ (วุฒิชัย อองนาวา และคณะ,
2551: 3) สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แหงประเทศไทย) จึงไดอนุมัติใหเปดสามเณราลัยใหญขึ้น โดยใชชื่อวา “สามเณราลัยแสงธรรม
(Lux Mundi Major Seminary)” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518 พรอมทั้งกอตั้ง“วิทยาลัย
แสงธรรม (Saengtham College)” ขึ้นในฐานะเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
วิทยาลัยแสงธรรมไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ภายใตการกํากับดูแลของทบวงมหาวิทยาลัย (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในปจ จุบัน) และเริ่มดําเนิ นการจัดการเรีย นการสอนอยางเปนทางการตั้ งแตวันที่ 19 เมษายน

-3พ.ศ. 2519 โดยเปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ มนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิ ช าปรั ช ญาและคณะศาสนศาสตร สาขาวิ ช าเทววิ ท ยา ได รั บ รองมาตรฐานการศึ ก ษา
โดยทบวงมหาวิทยาลัยและไดรับการรับรองคุณวุฒิจากคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องเรื่อยมา ทั้งการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาปรัชญา
เปนสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลัก สูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา และไดเปดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาเพิ่มอีก 1 หลักสูตรใน พ.ศ. 2543 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในป พ.ศ. 2545
(แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552: 1 – 2) และลาสุดใน พ.ศ. 2551 ไดปรับปรุงหลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร
ในระดับปริญญาตร และเปดหลักสูตรใหมในระดับบัณฑิตศึกษาอีก 1 สาขาวิชา (สภาวิทยาลัย
แสงธรรม, 2552) เพื่ อผลิ ตบัณ ฑิตซึ่งจะเปน บาทหลวง และผูนําในสถานะอื่นขององคก ร
คริสตศาสนา หรือองคกรอื่นๆ อยางผูมีความรู ทักษะ คุณธรรมและคุณสมบัติอื่นที่สอดคลองกับ
ตํ า แหน ง หน า ที่ ต ามเป า หมายที่ วิ ท ยาลั ย กํ า หนด (สภาวิ ท ยาลั ย แสงธรรม, 2550) การบริ ห าร
จัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมจึงเปนการจัดการศึกษาตามอัตลักษณของวิทยาลัยคือ การเปน
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางคริสตศาสนา ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการและการกํากับดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวง
โรมันคาทอลิก
ในการบริหารจัดการศึกษาที่ผานมาภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการตามแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2545 พระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) และ
ตามระเบียบกฎเกณฑตางๆ รวมทั้งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายนอกที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สวนการดําเนินการภายใตการกํากับดูแล
ของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก และคริสตศาสนจักรคาทอลิกนั้น วิทยาลัยแสงธรรม
ได ดํ า เนิ น การตามนโยบาย/แนวทางการจั ด การศึ ก ษาอบรมแบบคาทอลิ ก ของสภาประมุ ข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกและคริสตศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะนโยบายปฏิบัติที่กําหนดไว
ในทิศทางงานอภิบาล คริสตศักราช 2000 ของคริสตศาสนจักรในประเทศไทย (สภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย, 2000: 6) วา “กําหนดแนวทางใหสถานศึกษาเปนสนามแพรธรรม...
เนนการมีสวนรวมระหวาง บาน วัด สถานศึกษาและชุมชน เพื่อใหทุกสถาบันและองคกรไดเปน
สนามแพร ธ รรมอย า งแท จ ริ ง และเป น ฐานการประกาศข า วดี ” การจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย
เปนการศึกษาเพื่อชีวิต ความเชื่อ ชีวิตผูอภิบาล ความเปนวิชาการตองบูรณาการกับชีวิตความเชื่อ
ตองไมแยกจากชีวิตผูอภิบาล นําขบวนการฝกปฏิบัติรวมไตรตรองกอใหเกิดการใชกลุมที่รวมกัน
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ในการจัดการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกในสถานศึกษาคาทอลิกไทย ใน (ราง) ทิศทางงานอภิบาล
คริสตศักราช 2010-2015 (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2553: 6 ขอ 42) ที่ให
(1) สรางอัตลักษณการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกอยางจริงจัง เปนที่ประจักษชัดในสถานศึกษา
คาทอลิ ก (2) ทํ า ให ส ถานศึ ก ษาคาทอลิ ก เป น สนามแห ง การประกาศข า วดี อ ย า งเป น รู ป ธรรม
และเปนจริงสามารถติดตาม ประเมิน ตรวจสอบ พัฒนาใหบรรลุเปาหมาย อยางเปนระบบและ
มีแผนดําเนินการที่ชัดเจนซึ่งทางวิทยาลัยแสงธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนใน
การดําเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของปรับปรุงพัฒนา
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาที่ น อกจากจะต อ งได รั บ การรั บ รองหลั ก สู ต รจากสํ า นั ก คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแลว ควรจะไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก
(The Sacred Congregation for Catholic Education) แหงสันตะสํานัก อีกดวย(สภาวิทยาลัย
แสงธรรม, 2552)
วิทยาลัยแสงธรรมจึงเห็นควรที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะ
สํานัก
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางการพั ฒ นาหลั ก สู ต รการศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย แสงธรรมเพื่ อ ให ไ ด รั บ
การรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
กรอบแนวคิด
หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมที่
ไดรับการรับรองตามเกณฑมาตรฐานหลัก
สูตรของกระทรวงศึกษาธิการ(ประเทศไทย)

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษา ของ
สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก
แหงสันตะสํานัก (ประเทศอิตาลี)

ความคิดเห็นของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม
และความคิดเห็น/คําแนะนําของผูบริหาร Loyola
School of Theology, Ateneo de Manila University.
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณ
กระทรวง วาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
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ขอบเขตดานเนื้อหา
การวิ จัย ครั้ งนี้ เป น การศึก ษาวิ จัย เรื่อ ง แนวทางการพั ฒ นาหลัก สูต รการศึ ก ษาของ
วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะ
สํานัก ตามเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for
the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana. ออกโดย
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2
ขอบเขตดานประชากร
ผูใหขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ คือ
1. คณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม
2. ผูบริหารจาก Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.
นิยามศัพทเฉพาะ
1. หลั ก สู ต รการศึ ก ษา วิ ท ยาลั ย แสงธรรม หมายถึ ง หลั ก สู ต รการศึ ก ษาในระดั บ
ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรมเปดการเรียนการสอน
2. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
3. สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก หมายถึง องคการ
ที่มีหนาที่ควบคุมดูแลการจัดการศึกษาอบรมของสถาบันคริสตศาสนจักร ภายใตการกํากับของ
สันตะสํานัก กรุงโรม ประเทศอิตาลี คําวา สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแปลมาจาก
คําApostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties
ในเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for the
correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana. รับรองโดย
พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาของสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก
แห ง สั น ตะสํ า นั ก หมายถึ ง เกณฑ ม าตรฐานการจั ด การศึ ก ษาที่ สั น ตะสํ า นั ก กํ า หนดไว เช น
ธรรมชาติของการศึกษาแบบคาทอลิก การบริหารจัดการศึกษา หลักสูตรการศึกษาคุณวุฒิ
เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งปรากฏในเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for
Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia
Christiana ออกโดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties รับรองโดยพระสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2

-65. คณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมหมายถึง คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม
สภาวิทยาลัยแสงธรรมทั้งนี้รวมถึงสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย
6. ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.หมายถึง
ผูอํานวยการและคณบดีสถาบันเทววิทยาแหงมหาวิทยาอเตเนโอ (Loyola School of Theology,
Ateneo de Manila University) ประเทศฟลิปปนส ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาดานเทววิทยาของคริสต
ศาสนจักร และมีประสบการณในการเปดหลักสูตรการศึกษาที่ไดรับการรับรองจากสมณกระทรวง
วาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ไดแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรอง
จากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
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ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อ ให ไ ด รับการรั บ รองจากสมณกระทรวงวา ดว ยการศึก ษาคาทอลิก แหงสั น ตะสํานั ก ผูวิจั ย
ไดศึกษาคนควาจากเอกสาร หลักสูตร การศึกษาดูงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. วิทยาลัยแสงธรรม
2. หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551)
2.2 หลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2551)
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2551)
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (หลักสูตรใหม
พ.ศ. 2552)
3. สรุปผลการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรจาก Loyola School of Theology, Ateneo
de Manila University ประเทศฟลิปปนส ของฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะ
สํานักใหการรับรอง
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1. วิทยาลัยแสงธรรม (ประวัติและการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม)
ในเอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552
ไดสรุปประวัติและการพัฒนาวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพ, 2552)
18 ธันวาคม พ.ศ. 2508
สมเด็จพระสันตะปาปา ปอลที่ 6 ไดโปรดเกลาสถาปนาพระฐานานุกรมในประเทศไทย
เปนสังฆมณฑล (Diocese) และแบงเขตการปกครองออกเปน 2 ภาค คือ ภาคอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ และภาคอัครสังฆมณฑล ทาแร-หนองแสง โดยใหแตละอัครสังฆมณฑลมีสามเณราลัยเล็กเปนสถาบันการฝกอบรมผูจะเตรียมตัวเพื่อบวชเปนบาทหลวงคาทอลิก จึงมีเนื้อหา หลักสูตร
การฝกอบรมที่หลากหลายแตกตางกัน ทั้งยังไมมีสามเณราลัยใหญสําหรับการศึกษาขั้นอุดมศึกษา
ในหลักสูตรปรัชญาและเทววิทยา จึงตองสงสามเณรไปศึกษาในตางประเทศ
พ.ศ. 2515
เพื่อตอบสนองขอเรียกรองของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 ใหตั้งสถาบันอบรมบาทหลวง
คาทอลิกขึ้นในแตละประเทศ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดอนุมัติ
ใหเปดสามเณราลัยใหญขึ้นที่ เลขที่ 20 หมู 6 ถนนเพชรเกษม กม. 29 ต. ทาขาม อ.สามพราน
จ. นครปฐม โดยใชชื่อวา “สามเณราลัยแสงธรรม (LUX MUNDI MAJOR SEMINARY)”
2 กุมภาพันธ พ.ศ. 2518
ทําพิธีเปดสามเณราลัยแสงธรรมอยางเปนทางการ พรอมทั้งการกอกําเนิด “วิทยาลัยแสง
ธรรม (Saengtham College)” เพื่อเปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
19 เมษายน พ.ศ. 2519
ทบวงมหาวิ ท ยาลั ย อนุ ญ าตให เ ป ด วิ ท ยาลั ย แสงธรรมเป น สถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
เปดสอน 2 หลักสูตรใน 2 คณะวิชา คือ คณะมนุษยศาสตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา และคณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา
27 กรกฎาคม พ.ศ. 2522
ทบวงมหาวิทยาลัยไดรับรองมาตรฐานการศึกษาของทั้ง 2 หลักสูตร และคณะกรรมการ
ข า ราชการพลเรื อ น (ก.พ.) ได รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปรั ช ญา
และ ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ใหมีศักดิ์และสิทธิ์เทียบเทามหาวิทยาลัยของรัฐ
ทุกประการ เมื่อ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2522

- 10 ปการศึกษา 2537
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาเปนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
พ.ศ. 2538 และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
ปการศึกษา 2541
ปรับปรุงแกไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา และหลักสูตร
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา ทบวงมหาวิทยาลัยไดอนุมัติหลักสูตรที่ไดรับการปรับปรุง
ทั้งสองหลัก สูตรตั้ งแต ปการศึกษา 2542 และสํานัก งานคณะกรรมขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
รับทราบ
ปการศึกษา 2543
เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ในคณะศาสนศาสตร
ทบวงมหาวิทยาลัยรับรองมาตรฐานการศึกษา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2545
1 พฤษภาคม พ.ศ.2546
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งสามหลักสูตร โดย เริ่มใชหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2547
29 มกราคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม มีมติอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
ศาสนศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยเริ่มใชหลักสูตรทั้งสามหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
คณะกรรมการสภาวิทยาลัยแสงธรรม มีมติอนุมัติและรับรองวิทยฐานะ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เทววิทยาจริยธรรม หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552 ซึ่งจะเริ่มใชในปการศึกษา
2553
2. หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)
หลั ก สู ต รการศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย แสงธรรมในป จ จุ บั น ที่ ไ ด รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภา
วิทยาลัยแสงธรรม และไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี้

- 11 2.1 หลักสูต รศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าปรัชญาและศาสนา (หลั กสู ตรปรับ ปรุง
พ.ศ. 2551)
หลัก สู ตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิชาปรั ชญาและศาสนา (หลัก สูตรปรั บปรุง
พ.ศ. 2551) ไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29
มกราคม พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้
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
การศึ ก ษาปรั ช ญาและศาสนา คื อ ระบบการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาสู
ความสมบูรณพรอมดวยคุณธรรม จริยธรรม และสติปญญา อันเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษา
เทววิทยา ตอการเปนผูนําคริสตศาสนา
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมเป น แบบอย า งชี วิ ต คริ ส ตชน
เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญาสามารถดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูในกระบวนทัศนทางปรัชญา
และศาสนา
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีทักษะการคิดอยางเปนระบบ สามารถใชเหตุผลเพื่อ
วิเคราะห สังเคราะห วิพากษ และวิจารณเปนการวางพื้นฐานเพื่อการศึกษา คนควา วิจัยที่ลึกซึ้ง
ตอไป
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุงสืบทอดศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอมอยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
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ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
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 เปนไปตามประกาศ
ของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
7.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกําหนด
7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบ
สัมภาษณตามเกณฑที่กําหนด
8. ระบบการศึกษา
วิ ท ยาลั ย แสงธรรมจั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค โดยแบ ง เวลาการศึ ก ษาในป ห นึ่ ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียนในแต
ละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาค
การศึกษาก็ได ซึ่งเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละ
รายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ยกเวนในกรณี
จําเปนและคณะเห็นชอบแลว
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ทั้ งนี้ นั บ เวลาศึก ษาจากวัน ที่ เ ป ด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ รับ เขา ศึ ก ษาในหลัก สู ต รนั้ น
โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
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หรือหนวยงานที่ตนสังกัดและอธิการบดีเห็นสมควร
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวย
กิตหากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิตแตกตางไป
จากเกณฑขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะวิชาโดยตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร หรือ เปนไปตาม
ประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้
11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80%
ของจํานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ
ได เวนแตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซึ่งหลีกเลี่ยงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอน
ผันใหเปนรายๆ ไป
11.1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึง 80% และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ
นักศึกษาผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมที่อธิการบดี
เห็นสมควร
11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน ภาคเรียนละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทาย
แลวจะถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง
11.2 การประเมินผลการศึกษา
การประเมิ นผลแต ละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับ
คะแนน (Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคา
ระดับคะแนน ดังตอไปนี้
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แตมระดับคะแนน

ความหมาย

A

4.0

ดีเยี่ยม (Excellent)

B+

3.5

ดีมาก (Very Good)

B

3.0

ดี (Good)

C+

2.5

ดีพอใช (Fairly Good)

C

2.0

พอใช (Fair)

D+

1.5

คอนขางออน ( Nearly Poor)

D

1.0

ออน (Poor)

F

0

ตก (Failure)

สัญลักษณที่ไมมีคาระดับคะแนนมีความหมายดังนี้
อักษร

ความหมาย

I

ยังไมสมบูรณ (Incomplete)

AU

เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit)

W

การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)

P

ผาน (Pass)

NP

ไมผาน (No Pass)

CS

จากการทดสอบมาตรฐาน
(Credits from Standardized Test)

CE

การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบที่ไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Examination)

CT

การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด
โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training)

CP

การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน
(Credits from Portfolio)

- 15 11.3 การสําเร็จการศึกษา
นั ก ศึ ก ษาจะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรบั คะแนน
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
12. รายชื่ออาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1) บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา
2) บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
3) บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
4) นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
5) นายพิเชษฐ รุงลาวัลย
12.2 อาจารยพิเศษ
1) บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
2) มุขนายก ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
3) บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุมศรีพันธุ
4) บาทหลวง ดร.วิทยา คูว ิรตั น
5) บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
6) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
7) บาทหลวงวสันต พิรุฬหวงศ
8) บาทหลวงยัง ดังโตแนล
9) บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย
10) บาทหลวง ผศ.ทัศไนย คมกฤส
11) บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
12) บาทหลวงวีระ อาภรณรตั น
13) บาทหลวง ผศ.วัชศิลป กฤษเจริญ
14) บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศพร
15) บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
16) บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
17) ภคินี ดร.ชวาลา เวชยันต

- 16 18) ดร. ชาญณรงค บุญหนุน
19) นายลิขิต กาญจนาภรณ
21) นายสมประสงค นวมบุญลือ
22) นายภักดี กฤดิกรัณย
23) นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
24) นางสาววารุณี สิงหเสนห
25) นางอัมพร แกวสุวรรณ
26) นายสามัคคี กิจเจริญ
27) นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
28) นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
และ
อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอนรายวิชาที่มีอยู
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะมนุษยศาสตรเสนอให
วิทยาลัยแสงธรรมแตงตั้ง
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

210

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่เรียน อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
14.2 อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม และที่จัดหาเพิ่มเติม

2555
70
70
70
70
280
70

- 17 15. หองสมุด
หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูที่
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม
16. งบประมาณ
วิทยาลัยจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี้
16.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
- คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
800
บาท
- คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ
500
บาท
- คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ
600
บาท
16.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
- คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ
200
บาท
- คาบํารุงและพัฒนาการกีฬาภาคเรียนละ
200
บาท
100
บาท
- คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
- คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพิเศษภาคเรียนละ
400
บาท
- คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ
100
บาท
- คาเอกสารสิ่งพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ
800
บาท
16.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย
- คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ
400
บาท
- คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเขา
200
บาท
- คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
200
บาท
- คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ
300
บาท
16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด
- คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ
10
บาท
- คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ
50
บาท
- คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
20
บาท
- คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมือนักศึกษา)
100
บาท
- คาขอยายคณะเรียนครั้งละ
200
บาท
ประมาณการคาใชจาย 200,000 บาท/คน/หลักสูตร
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17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 134 หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา
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

134 หนวยกิต
30 หนวยกิต
14 หนวยกิต
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
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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 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
So.341 Law in Daily Life
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
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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
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 ภาษาอังกฤษเพือ่ การศึกษาปรัชญาและศาสนา 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

- 21 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
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
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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
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
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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 หลักคําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 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
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
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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
หรือเลือกเรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชา
โท หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชา
ที่ผานการเรียนมาแลว
17.3.4 หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติใน 4 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบหลักสูตร
โดยไมนับหนวยกิต 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 : งานเพื่อสังคมกับการประกาศขาวดีแหง
ความรอดพน

PT.474 Practicum 4 : Social Action and Evangelization
17.4 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 2 ตัว
ตามดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
A

B

X11

X2

X3

ตัวเลขหลักหนวย แทน ลําดับรายวิชา
ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวิชาตางๆ
ตัวเลขหลักรอย แทน ชัน้ ปที่ควรเรียน
ตัวอักษร 2 ตัว แทน กลุม วิชา
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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
- รายวิชาที่ขึ้นตนดวยเลข 1 หรือ 2 คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299 เปนวิชา
พื้นฐาน
หรือรายวิชาทีต่ องเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 1 หรือ 2
- รายวิชาที่ขึ้นตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489 เปนราย
วิชาเอก และโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 3 หรือ 4
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ
17.4.3 ตัวเลขหลักสิบ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
X2 = 0 พื้นฐานมนุษยศาสตร
= 1 ศาสนา
= 2 ปรัชญา
= 3 ศิลปวิทยา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
X2 = 0
พื้นฐานทางสังคมศาสตร
= 1
จิตวิทยา
= 2
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
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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
= 4
การฝกปฏิบัติและการสัมมนา
กลุมวิชาปรัชญา และ เทววิทยา
X2 = 0
พื้นฐานทางจริยธรรมและศาสนา
= 1
พระคัมภีร
= 2
สัจธรรม
= 3
จริยศาสตร
= 4
พิธีกรรม
= 5
กฎหมายคริสตศาสนา
= 6
ประวัติคริสตศาสนา
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การอภิบาลคริสตชน
= 8
ชีวิตฝายจิต
17.4.4 ตัวเลขหลักหนวย
เลขหลักหนวยตั้งแต 1 - 9 แสดงลําดับที่รายวิชาที่ควรศึกษากอนหลังใน
รายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกัน
17.5 ความหมายของจํานวนหนวยกิต
X1 ( X2 – X3 – X4)
X1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
X2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห
X3 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงปฏิบัติตอ สัปดาห
X4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
ตัวอยางเชน รายวิชา มน.232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง 2 (2-0-4) หมายถึง
รายวิชาในกลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหเรียนในชั้นปที่ 2 มีจํานวน 2 หนวยกิต
แบงเปนบรรยายทฤษฎี 2 คาบตอสัปดาห เวลาศึกษาดวยตนเอง 4 คาบตอสัปดาห และใชเวลา
เรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหตลอดภาคการศึกษา
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
และสาขาวิชา มีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของพรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย
18.1 การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและ
คณะวิชา โดยผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดานตามจุดมุงหมายของหลักสูตรดวยการรวมมือกับศูนยวิจัย
คนควาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ สํานักงานบริหารและกิจการ
นักศึกษา รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
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เรี ย นการสอนตามแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ทุ ก รายวิ ช าที่ ส าขาวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบ จะต อ ง
มีผู รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและ/หรื อ ผู ป ระสานงานรายวิ ชา เพื่ อรั บ ผิ ด ชอบประมวลรายวิ ช าและ
จัดตารางเรียนรายวิชา อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอน
เสมอ ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตน
และใช เ ป น แนวทางติ ด ตามควบคุ ม การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลของอาจารย ผู ส อน
มีการดําเนินการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน
ผ า นทางตั ว แทนนั ก ศึ ก ษา (หั ว หน า ชั้ น ป / ผู ป ระสานงานประจํ า ชั้ น ป ) มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรและ
ผูเชี่ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ
ด ว ยความร ว มมื อ กั บ สโมสรและชมรมต า งๆ ของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คม
มีการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีการ
นําผลประเมินมาปรับปรุงการสอนของอาจารยและปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยาง
ตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน สาขาวิชาปรัชญาและศาสนามีระบบการรับ
และคัดเลือกอาจารยตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด เพื่อกําหนดแนวทางติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยาง
เปนลายลักษณอักษร มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย รวมทั้งการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดตั้งหองปรึกษาการวิจัย การจัดหาทุนและ
โครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย รวมทั้งมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
ผลงานทางวิ ช าการ งานวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการด ว ยเทคโนโลยี ก ารศึ ก ษาและการทํ า นุบํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนามี การวัดผลสอดคลองกั บวัตถุประสงคของรายวิชาทุก รายวิชาในหลัก สูตร
ตามธรรมชาติ ข องรายวิ ช า ทั้ ง นี้ ค วามสอดคล อ งของวั ต ถุป ระสงค ข องรายวิ ช า กั บ การวั ด ผล
การเรียนรูของนักศึกษาใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารย
กอนเปดภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบ
การประชุ ม พิ จ ารณาผลการตั ด เกรด ทั้ ง ในระดั บ คณะวิ ช าและฝ า ยวิ ช าการ เป น กลไกในการ
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นําผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ภายหลังการประชุมพิจารณาผล
การตัดเกรด รวมทั้งมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ สาขาวิชา
ปรัชญาและศาสนา ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความ
หรื อมีผ ลงานสร างสรรค ท างวิช าการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผ ลงานทางหน า
เว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารย
แตละทาน ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนา
ทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพ
งานวิชาการ
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร มีอาคารเรียนรวมซึ่งรวมใชกับ
คณะศาสนศาสตร นอกจากนั้น ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา
วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารสอน นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ห อสมุ ด ที่ มี ตํ า รา วารสาร สิ่ ง พิ ม พ และสื่ อ
โสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยเพียงพอ มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและ
แสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอกประเทศได นักศึกษาสามารถใช บริการดานระบบ
สารสนเทศจากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและหอง
สารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย (Intranet)
และเครื อขายทั่ วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุน โสตทัศนูปกรณ ใหบริการแกคณาจารย
เพื่ อ การสอน ทั้ ง เครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร คอมพิ ว เตอร โน ต บุ ค เครื่ อ งฉายภาพเหมื อ นจริ ง
เครื่ อ งฉายสไลด เครื่ อ งฉายแผ น ใส เครื่ อ งเล น วี ดิ ทั ศ น โทรทั ศ น สี มี เ ครื่ อ งปรั บ อากาศ
ในหองเรียน เปนตน
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับ
สํานักงานกิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา
(จิตตาธิการ) เพื่อชวยในเรื่องการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพและการมี
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย
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สาขาวิชาปรัชญาและศาสนามีการสํารวจความตองการทางวิชาการ สถาบัน
ทางศาสนา ชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึง
พอใจ ผูใชบัณฑิต ตามเกณฑที่ระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย
19. การพัฒนาหลักสูตร
ดั ช นี บ ง ชี้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คณะ มนุษยศาสตร สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา ดังนี้
19.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
19.2 การเรียนการสอน
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ต อ อาจารย ป ระจํ า สั ด ส ว นของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยา บรรณวิชาชีพ
ของคณาจารย มี ร ะบบและกลไกสนับ สนุน ให อ าจารย ป ระจํ า ทํ า การวิจั ย เพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย น
การสอน
19.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มี การจั ด บริ ก ารแก นัก ศึก ษาและศิ ษ ยเ กา มี การส งเสริมกิ จกรรมนั ก ศึก ษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
19.4 การวิจัย
มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา งานวิจัยและงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
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มี ร ะบบและกลไกในการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมตามเป า หมายของ
สาขาวิชาฯ อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
19.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และสร า งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
19.7 การบริหารและการจัดการ
สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีการ
พัฒนาสาขาวิชาสูองคการเรียนรู มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย
19.8 การเงินและงบประมาณ
มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจํ า รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
19.9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
มี ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสาขาวิ ช า พั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
กํา หนดการประเมิน หลัก สูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุ ก ๆ ระยะ 5 ป กํา หนด
การประเมินครั้งแรก ปการศึกษา 2556
ทั้งนี้ สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป
โดยให นํ า ผลการประเมิ น และวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รจากบั ณ ฑิ ต ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายใน
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เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป
2.2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
หลั ก สู ต รศาสนศาสตรบั ณ ฑิต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยา (หลัก สู ต รปรั บ ปรุง พ.ศ. 2551)
ไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
Bachelor of Divinity Program in Theology
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
ชื่อยอภาษาไทย
ศน.บ. (เทววิทยา)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Divinity (Theology)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B.D. (Theology)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร
4.1 ปรัชญา
การศึกษาเทววิทยา คือ ระบบการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนานักศึกษาใหเปนผูนํา
ดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อคริสตชน การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาลและ
การเผยแผ คริสตศาสนธรรม
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให เ ป น ผู นํ า ของคริ ส ต ศ าสนาที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
เปนแบบอยางชีวิต คริสตชน เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา ธํารงหลักธรรมของคริสตศาสนา
ในการอภิบาลศาสนิกชน
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรู ใฝเรียน มีความรอบรูอยางลึกซึ้งทางดานเทววิทยา
ของคริศตศาสนจักรคาทอลิก

- 33 3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตอาสา เสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการเสวนา
และ ศาสนสัมพันธ
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
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 ตองมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกําหนด
7.2 พิจารณาจากผลการทดสอบความรูวิชาภาษาอังกฤษ และ/หรือ การสอบ
สัมภาษณตามเกณฑที่กําหนด
8. ระบบการศึกษา
วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค โดยแบ ง เวลาการศึ ก ษาในป ห นึ่ ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียน
ในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2
อีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของ
แตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไมบังคับ ยกเวนในกรณี
จําเปนและคณะเห็นชอบแลว
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ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ทั้ งนี้ นั บ เวลาศึ ก ษาจากวั น ที่เ ปด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ รับ เข า ศึก ษาในหลั ก สู ต รนั้ น
โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
หรือลาพักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวช
หรือหนวยงานที่ตนสังกัด และอธิการบดีเห็นสมควร
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ
สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร อ น ให ล งทะเบี ย นเรี ย นได ไ ม เ กิ น 9
หนวยกิต หากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกต า งไปจากเกณฑ ข า งต น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะวิ ช า โดยต อ งไม ก ระทบกระเทื อ น
ตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
11.1 การวัดผล
วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้
11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80%
ของจํานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ ได
เวนแตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซึ่งหลีกเลี่ยงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอนผัน
ใหเปนรายๆ ไป
11.1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึง 80% และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ
นักศึกษาผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมที่อธิการบดี
เห็นสมควร
11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน ภาคเรียนละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทาย
แลวจะถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง
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การประเมินผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับ
คะแนน (Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคา
ระดับคะแนน ดังตอไปนี้
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

ความหมาย
ยังไมสมบูรณ (Incomplete)

AU

เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit)

W

การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)

P

ผาน (Pass)

NP

ไมผาน (No Pass)

CS

จากการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Standardized Test)

CE

การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบที่ไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Examination)

CT

การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด
โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training)

CP

การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน
(Credits from Portfolio)
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นั ก ศึ ก ษาจะสํ า เร็ จ การศึ ก ษาได ไ ม ก อ น 6 ภาคการศึ ก ษาปกติ สํ า หรั บ การ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
12. อาจารยผสู อน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1) บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
2) บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไกส
3) บาทหลวง ดร.วิชา หิรัญญการ
4) บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศพร
5) บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
12.2 อาจารยพิเศษ
1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
2) บาทหลวง ดร. ชาติชาย พงษศิริ
3) มุขนายก ดร. ลือชัย ธาตุวิสัย
4) บาทหลวง ดร. วิทยา คูว ริ ัตน
5) บาทหลวง ดร. สุรชัย ชุมศรีพันธุ
6) บาทหลวงวีระ อาภรณรัตน
7) บาทหลวง ผศ.วัชศิลป กฤษเจริญ
8) บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
9) บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา
10) บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
11) บาทหลวงวสันต พิรุฬหวงศ
12) บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย
13) บาทหลวง ผศ.ทัศไนย คมกฤส
14) บาทหลวงเบรตุชอร เคลาดิโอ
15) บาทหลวงประเสริฐ โลหะวิริยศิริ
16) บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
17) บาทหลวงเอกรัตน หอมประทุม

- 37 18) ภคินี ดร. ชวาลา เวชยันต
19) นางอัมพร แกวสุวรรณ
20) ดร. ชาญณรงค บุญหนุน
21) นายลิขิต กาญจนาภรณ
22) นายสมประสงค นวมบุญลือ
23) นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
24) นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
25) นายพิเชษฐ รุงลาวัลย
26) นางสาวทัศนีย มธุรสสุวรรณ
27) นางสาววารุณี สิงหเสนห
28) นายภักดี กฤดิกรัณย
29) นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
30) นางสาวสุจิตตรา จันทรลอย
31) นางสาวทิพยอนงค รัชนีลัดดาจิต
และ
อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอนรายวิชา
ที่มีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะศาสนศาสตรเสนอ
ใหวิทยาลัยแสงธรรมแตงตั้ง
13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ปการศึกษา
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

2552
50

2553
50
50

2554
55
50
50

50

100

155

2555
60
55
50
50
215
50
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14.1 สถานที่เรียน อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
14.2 อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม และที่จัดหาเพิ่มเติม
15. หองสมุด
หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูที่
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม
16. งบประมาณ
วิทยาลัยจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี้
16.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
- คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
800
บาท
- คาลงทะเบียนวิชาภาคปฏิบัติวิชาละ
500
บาท
- คาทําสารนิพนธ หนวยกิตละ
600
บาท
16.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
- คาบํารุงหองสมุดภาคเรียนละ
200
บาท
- คาบํารุงและพัฒนาการกีฬาภาคเรียนละ
200
บาท
- คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
100
บาท
- คาบํารุงสโมสรนักศึกษาและกิจการพิเศษภาคเรียนละ
400
บาท
- คาเอกสารการสอบภาคเรียนละ
100
บาท
- คาเอกสารสิ่งพิมพ (ชีทเรียน) ภาคเรียนละ
800
บาท
16.3 หมวดคาธรรมเนียม ประกอบดวย
- คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ
400
บาท
- คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาแรกเขา
200
บาท
- คาขึ้นทะเบียนบัณฑิต
200
บาท
- คารักษาสถานภาพนักศึกษาในกรณีพักการเรียนปละ
300
บาท
16.4 หมวดเบ็ดเตล็ด
- คาลงทะเบียนหลังกําหนดวันละ
10
บาท
- คาใบแสดงผลการสอบ (Transcript) ฉบับละ
50
บาท
- คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
20
บาท
- คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา(รวมคูมือนักศึกษา)
100
บาท
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200
บาท
ประมาณการคาใชจาย 200,000 บาท/คน/หลักสูตร
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอ ยกวา
121
หนวยกิต
17.2 โครงสรางหลักสูตร
หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา
121 หนวยกิต
ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี้
30 หนวยกิต
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา
14 หนวยกิต
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
10 หนวยกิต
85 หนวยกิต
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
ไมมีหนวยกิต
17.2.4 หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ ไมนอยกวา 3 รายวิชา
17.3 รายวิชาทีก่ ําหนดในหลักสูตร
17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตองเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป จํานวน 30 หนวยกิต
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 14 หนวยกิต
วิชาบังคับ 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) มน. 232 หลักเศรษฐกิจพอเพียง
2 (2-0-4)
HU.232 Principle of Sufficiency Economy
2) สศ.100 ระเบียบวิธีศึกษาขัน้ อุดมศึกษา
เปนวิชาบังคับแบบไมนับหนวยกิต แตตองสอบผาน
SO.100 Methodology of Higher Education
3) สศ.101 ไทยศึกษา
3 (3-0-6)
SO.101 Thai Studies
4) สศ.111 จิตวิทยาทั่วไป
3 (3-0-6)
SO.111 General Psychology
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1) มน.120 ปรัชญาเบื้องตน
3 (3-0-6)
HU.120 Introduction to Philosophy
2) มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
3 (3-0-6)
HU.201 Western and Eastern Civilization
3) มน.231 สังคีตวิจักษ
2 (2-1-3)
HU.231 Music Appreciation
4) สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
SO.122 Introduction to Anthropology
5) สศ.341 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
So.341 Law in Daily Life
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 3 หนวยกิต ไดแก
คณ.121 สถิติพื้นฐานและหลักการวิจัย
3 (3-3-3)
MA.121 Basic Statistics and Research Methodology
รายวิชาเลือกเรียน 3 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) คณ.252 บัญชี
3 (3-3-3)
MA.252 Accounting
2) วท.100 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
SC.100 Science in Daily Life
3) วท.101 วิทยาศาสตรชีวภาพ
3 (3-0-6)
SC.101 Biology Science
4) วท.241 วิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
SC.241 Health and Environment Science
ค. กลุมวิชาภาษา 10 หนวยกิต
รายวิชาบังคับเรียน 8 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.111 การใชภาษาไทย 1
2 (2-1-3)
LA.111 Thai Usage 1
2) ภษ.112 การใชภาษาไทย 2
2 (2-1-3)
LA.112 Thai Usage 2
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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 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.123 ภาษาละติน 1
2 (2-1-3)
LA.123 Latin I
2) ภษ.124 ภาษาละติน 2
2 (2-1-3)
LA.124 Latin II
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 85 หนวยกิต
รายวิ ช าวิ ช าบั ง คั บ เรี ย น จํ า นวน 73 หน ว ยกิ ต ประกอบด ว ยรายวิ ช า
ตอไปนี้
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

ทว.124 การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปรัชญากับเทววิทยา
TH.124 Analysis on the Relation
between Philosophy and Theology
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
TH.213 Introduction to the Synoptic Gospels
ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
TH.214 Johannine Literature
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
TH.221 Ecclesiology
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
TH.222 Christology
ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง
TH.226 Theology of Baptism and Confirmation
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
TH.231 Christian Responsibility toward God

1 (1-0-2)

3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
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9)
10)
11)
12)
13)
14)

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

ทว.261
TH.261
ทว.262
TH.262
ทว.268
TH.268
ทว.272
TH.272
ทว.321
TH.321
ทว.322
TH.322
ทว.326

ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
The Church History 1
ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
The Church History 2
ปตาจารยวิทยา
Patrology
เทววิทยาดานการอภิบาลเบื้องตน
Introduction to Pastoral Theology
เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
The Holy Trinity

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

เทววิทยาเรื่องมนุษย บาป และพระหรรษทาน 3 (3-0-6)

Theology of Man, Sin and Grace
เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และ
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
TH.326 Theology of the Holy Communion and
the Eucharistic Celebration
ทว.331 พันธกิจชาวคริสตตอบุคคล
TH.331 Christian Responsibility toward Persons
ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1
TH.351 Canon Law 1
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
TH.352 Canon Law 2
ทว.361 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 3
TH.361 The Church History 3
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
TH.374 Missiology
ทว.382 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ
TH.382 Spiritual Theology

3 (3-0-6)

4 (4-0-8)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
3 (3-0-6)
2 (2-0-4)
2 (2-0-4)
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ที่เกีย่ วของกับชีวิตคริสตชนเบื้องตน
3 (1-4-4)
TH. 383 Seminar : Introduction to Canon Law in Christian Life
22) ทว.421 เทววิทยาเรื่องอนันตกาล
3 (3-0-6)
TH.421 Eschatology
23) ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
2 (2-0-4)
TH.422 Mariology
24) ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาป และศีลเจิมผูปวย 2 (2-0-4)
TH.425 Theology of Penance and Anointing of the Sick
25) ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
2 (2-0-4)
TH.426 Theology of Holy Orders and Matrimony
26) ทว.427 สัมมนาพระสัจธรรม
2 (1-2-3)
TH.427 Seminar on Dogma
27) ทว.442 การประยุกตพิธีกรรมเขากับวัฒนธรรมทองถิ่น 2 (2-1-3)
TH.442 Liturgical Inculturation
28) ทว.492 สัมมนาความรูดานเทววิทยา 1
1 (1-1-1)
TH.492 Seminar on Theological Knowledge I
29) สท.490 สารนิพนธ
4 (0-90-90)
ST.490 Independent Study
รายวิชาเลือกเรียนอยางนอย 12 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.243 ดนตรีศาสนา
2 (2-1-3)
TH.243 Religious Music
2) ทว.333 หลักปฏิบัติทางจริยธรรมเบื้องตน
3 (3-0-6)
TH. 333 Moral Theory and Practice
3) ทว.343 ธรรมเทศนา
2 (2-3-1)
TH.343 Homiletics
4) ทว.362 ประวัติศาสตรเรือ่ งจิตภาวะของคริสตชน 2 (2-0-4)
TH.362 History of Christian Spirituality
5) ทว.370 เทววิทยาเรื่องชีวิตพระสงฆและนักบวช
2 (2-0-4)
TH.370 Theology of Priesthood and Religious Life
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ทว.377
TH.377
ทว.415
TH.415
ทว.429
TH.429
ทว.474

คริสตศาสนจักรสัมพันธ
2 (2-1-3)
Ecumenism
7)
สัมมนาพระคัมภีรไบเบิล
2 (1-2-3)
Seminar on the Bible
8)
การใหคําปรึกษาดานจิตใจ
3 (3-2-4)
Spiritual Counseling
9)
สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวยพิธีกรรม
และศีลศักดิ์สิทธิ์เบื้องตน
3 (3-4-2)
TH.474 Seminar : Introduction to Liturgical and
Sacramental Ministry
10) ทว.493 สัมมนาความรูดานเทววิทยา 2
1 (1-1-1)
TH.493 Seminar on Theological Knowledge 2
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียน
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่น
ที่วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว
หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ
นักศึกษาตองผานการฝกปฏิบัติอยางนอย 3 รายวิชา จึงจะถือวาเรียนครบ
หลักสูตรโดยไมนับหนวยกิต
1) ฝป.378 การฝกปฏิบัติ 1 : การอภิบาลผูปวยและผูสูงอายุ
PT.378 Practicum 1 : Pastoral care of the Sick and the Elderly
2) ฝป.379 การฝกปฏิบัติ 2 : จิตตารมณแหงความรวมมือของ
พระสงฆและสตรี
PT.379 Practicum 2 : Collaboration between Priests and Women
3) ฝป.478 การฝกปฏิบัติ 3 : การศึกษาคาทอลิก
PT.478 Practicum 3 : Catholic Education
4) ฝป.479 การฝกปฏิบัติ 4 : การอภิบาลและเผยแผธรรม
PT.479 Practicum 4 : Pastoral and Missionary Activities
5) ฝป.480 การฝกปฏิบัติ 5 : ทักษะการใหคําปรึกษา
PT.480 Practicum 5 : Spiritual Counseling Skills
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รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
A

B

X11

X2

X3

ตัวเลขหลักหนวย แทน ลําดับรายวิชา
ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวิชาตางๆ
ตัวเลขหลักรอย แทน ชัน้ ปที่ควรเรียน
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
= ทว. หรือ TH. หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา
= ฝป. หรือ PT. หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ
= สท. หรือ ST. หมายถึงสารนิพนธ
17.4.2 ตัวเลขหลักรอย
X1 = 1, 2 , 3 หรือ 4 หมายถึงรายวิชาที่ควรเรียนในแตละชั้นป
- รายวิชาที่ขึ้นตนดวยเลข 1 หรือ 2 คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299 เปนวิชา
พื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 1
หรือ 2
- รายวิชาที่ขึ้นตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489 เปนราย
วิชาเอกและโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 3 หรือ 4
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ
17.4.3 ตัวเลขหลักสิบ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
X2 = 0 พื้นฐานมนุษยศาสตร
= 1 ศาสนา
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= 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
= 4
การฝกปฏิบัติและการสัมมนา
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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 ายวิชาที่ควรศึกษากอนหลัง
ในรายวิชาที่เกีย่ วเนื่องกัน
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 รายวิชาใน
กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดใหเรียนในชั้นปที่ 1 มีจํานวน 2 หนวยกิต แบงเปน
บรรยายทฤษฎี 2 คาบตอสัปดาห เวลาศึกษาดวยตนเอง 4 คาบตอสัปดาห และใชเวลาเรียน
ไมนอยกวา 15 สัปดาหตลอดภาคการศึกษา
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
สาขาวิชาเทววิทยา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตร ตามแผน
กลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย และ
สาขาวิชา มีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย
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มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและ
คณะวิชา โดยผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นําสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกดาน ตามจุดมุงหมายของหลักสูตร ดวยการรวมมือกับศูนยวิจัย
คนควาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ สํานักงานบริหารและกิจการ
นักศึกษา รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาเทววิทยาจัดการเรียน
การสอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ทุกรายวิชาที่สาขาวิชารับผิดชอบ จะตองมีผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา
อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการ
จัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปนแนวทางติดตาม
ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน มีการดําเนินการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนา
ชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป) มีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ
มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัส
ชี วิ ต ชุ ม ชน (งานอภิ บ าลวั น เสาร -อาทิ ต ย ) ในรู ป แบบต า งๆ ด ว ยความร ว มมื อ กั บ สโมสรและ
ชมรมต า งๆ ของวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พั ฒ นาตนเองและสั ง คม มี ก ารประเมิ น การเรี ย นการสอนและ
การประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอน
ของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน สาขาวิชาเทววิทยามีระบบการรับและ
คั ด เลื อ กอาจารย ต ามเกณฑ ที่ วิ ท ยาลั ย กํ า หนด เพื่ อ กํ า หนดแนวทาง ติ ด ตามและประเมิ น ผล
การดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยาง
เปนลายลักษณอักษร มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย รวมทั้งการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดตั้งหองปรึกษาการวิจัย การจัดหาทุนและ
โครงการพัฒนาอาจารยใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น ทั้งทางดานการศึกษาและทางดานวิชาการ มีการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย รวมทั้งมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
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ศิลปวัฒนธรรม
18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชา
เทววิทยามีการวัดผลสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามธรรมชาติ
ของรายวิ ช า ทั้ ง นี้ ค วามสอดคล อ งของวั ต ถุ ป ระสงค ข องรายวิ ช า กั บ การวั ด ผลการเรี ย นรู
ของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารยกอนเปด
ภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบการประชุม
พิจารณาผลการตัดเกรดทั้งในระดับ คณะวิชาและฝายวิชาการ เปนกลไกในการตรวจสอบผล
การดํ า เนิ น งานด า นการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ข องนั ก ศึ ก ษาทุ ก รายวิ ช า มี ก ารนํ า ผล
การประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู ภายหลั ง การประชุ ม พิ จ ารณาผล
การตัดเกรด รวมทั้งมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ สาขาวิชา
เทววิทยา ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน เอกสาร
ประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความหรือ
มีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผลงานทางหนาเว็บไซต
และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน
ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนาทางวิชาการ
ใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกันพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
18.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สาขาวิ ช าเทววิ ท ยา มี อ าคารเรี ย นรวมซึ่ ง ร ว มใช กั บ คณะมนุ ษ ยศาสตร
นอกจากนั้น ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน
นักศึกษาสามารถใชหอสมุดที่มีตํารา วารสาร สิ่งพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย เพียงพอ
มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคนและแสวงหาความรูจากทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศได นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนา
งานวิชาการ รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและหองสารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษา
ที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย (Intranet) และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ
สนั บ สนุ น โสตทั ศ นู ป กรณ ให บ ริ ก ารแก ค ณาจารย เ พื่ อ การสอน ทั้ ง เครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร
คอมพิวเตอรโนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดิ
ทัศน โทรทัศนสี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เปนตน
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สาขาวิชาเทววิทยา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นัก ศึ ก ษาที่ ส อดคล องกั บ นโยบายและอั ตลัก ษณ ของวิทยาลัย รวมทั้ งมี ร ะบบอาจารย ที่ปรึก ษา
การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพและการ
(จิตตาธิการ) เพื่อชวยในเรื่องการศึกษา
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ สถาบันทางศาสนา
ชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ ผูใชบัณฑิต
ตามเกณฑที่ระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย
19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัช นี บ งชี้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ตามคู มือ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาเทววิทยา ดังนี้
19.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
19.2 การเรียนการสอน
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ต อ อาจารย ป ระจํ า สั ด ส ว นของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ
คณาจารย มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
19.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มี ก ารจั ด บริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
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มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และงาน
สรางสรรค มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค เงินสนับสนุนงานวิจัย
และงานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอกสถาบั น ต อ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า งานวิ จั ย และ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
19.5 การบริการวิชาการแกสังคม
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมตามเป า หมายของ
สาขาวิชาฯ อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา เกณฑวัดระดับความ พึงพอใจของผูรับบริการ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
19.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และสร า งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
19.7 การบริหารและการจัดการ
สาขาวิ ช าเทววิท ยา ใชห ลักธรรมาภิบ าลในการบริห ารจั ด การ มี การพัฒ นา
สาขาวิ ช าสู อ งค ก ารเรี ย นรู มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลเพื่ อ พั ฒ นาและ
ธํ า รงรั ก ษา ให บุ ค ลากรมี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ร ะบบฐานข อ มู ล เพื่ อ การบริ ห าร
การเรียนการสอน และการวิจัย
19.8 การเงินและงบประมาณ
มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจํ า รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
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มี ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสาขาวิ ช า พั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
กํา หนดการประเมิน หลัก สูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุ ก ๆ ระยะ 5 ป กํา หนด
การประเมินครั้งแรก การศึกษา 2556
ทั้งนี้ สาขาวิชาเทววิทยา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนําผล
การประเมิ น และวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต รจากบั ณ ฑิ ต ผู ใ ช บั ณ ฑิ ต ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในและภายนอก
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป
2.3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
หลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคริ ส ตศาสนศึ ก ษา (หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง
พ.ศ. 2551) ได รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภาวิ ท ยาลั ย แสงธรรม ในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2552 เมื่ อ
วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552) มีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
Bachelor of Arts Program in Christian Studies
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต ( คริสตศาสนศึกษา )
Bachelor of Arts (Christian Studies)
ชื่อยอ : ศศ.บ. ( คริสตศาสนศึกษา )
B.A. (Christian Studies)
3. หนวยงานรับผิดชอบ
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
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4.1 ปรัชญา
การศึกษาคริสตศาสนศึกษา คือ ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาคริสตชนใหเปน
ศาสนบริกรดานการสอนคริสตศาสนธรรม
4.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม เปนแบบอยางชีวิตคริสตชนและ
เปนผูนําดานจิตวิญญาณและปญญา
2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหใฝรูใฝเรียน มีความรอบรู คําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมีความสามารถในการสอน และมีประสิทธิภาพในการพัฒนารูปแบบการสอนคริสตศาสนธรรม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถนําคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิกมาปฏิบัติ
และประยุกตใชในการพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งตอตนเองและผูอื่น
4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม อยางเหมาะสมตามบริบทของสังคมไทย
5. กําหนดการเปดสอน
ตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2552 เปนตนไป
6. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
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 ตองมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกําหนด
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สัมภาษณตามเกณฑที่กําหนด
8. ระบบการศึกษา
วิ ท ยาลั ย แสงธรรม จั ด การศึ ก ษาระบบทวิ ภ าค โดยแบ ง เวลาการศึ ก ษาในป ห นึ่ ง
ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ คือภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีระยะเวลาเรียน
ในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2
อีก 1 ภาคการศึกษาก็ได ซึ่งเปนระยะเวลาเรียนไมนอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของ
แตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ภาคฤดูรอนเปนภาคการศึกษาที่ไ มบังคับ ยกเวน
ในกรณีจําเปนและคณะเห็นชอบแลว
9. ระยะเวลาการศึกษา
ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน
12 ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
ทั้ งนี้ นั บ เวลาศึ ก ษาจากวั น ที่เ ปด ภาคการศึ ก ษาแรกที่ รับ เข า ศึก ษาในหลั ก สู ต รนั้ น
โดยไมนับภาคการศึกษาที่ลาพักเนื่องจากถูกเกณฑหรือระดมพลเขารับราชการทหารกองประจําการ
หรือลาพักเพื่อรักษาตัวตามคําแนะนําของแพทยหรือเขารับการอบรมตามกฎเกณฑของคณะนักบวช
หรือหนวยงานที่ตนสังกัด และอธิการบดีเห็นสมควร
10. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา 9 หนวยกิต
และไมเกิน 22 หนวยกิต ในแตละภาคการศึกษาปกติ
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต
ในแตละภาคการศึกษาปกติ
สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นในภาคฤดู ร อ น ให ล งทะเบี ย นเรี ย นได ไ ม เ กิ น
9 หนวยกิตหากมีเหตุผลและความจําเปนตองใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ที่มีจํานวนหนวยกิต
แตกต า งไปจากเกณฑ ข า งตน ให อยู ใ นดุล ยพิ นิจ ของคณะวิ ช าโดยต อ งไมก ระทบกระเทือ นต อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา และตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่ระบุไวในหลักสูตร
หรือ เปนไปตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
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11.1 การวัดผล
วิทยาลัยไดจัดใหมีการวัดผลระดับปริญญาตรี ดังนี้
11.1.1 นักศึกษาทุกคนจะตองมีเวลาเรียนแตละกระบวนวิชาไมนอยกวา 80%
ของจํานวนชั่วโมงเรียนทั้งหมดในกระบวนวิชานั้นๆ จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้นๆ ได
เวนแตในกรณีเจ็บปวยหรือมีเหตุจําเปนซึ่งหลีกเลี่ยงไมได โดยอธิการบดีจะเปนผูพิจารณาผอนผัน
ใหเปนรายๆ ไป
11.1.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนไมถึง 80% และอธิการบดีไมอนุญาตใหเขาสอบ
นักศึกษาผูนั้นอาจไดรับผลการเรียนเปน F, I หรือ W แลวแตกรณี และความเหมาะสมที่อธิการบดี
เห็นสมควร
11.1.3 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลกระบวนวิชาตางๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียน ภาคเรียนละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เมื่อไดทําการประเมินผลกระบวนวิชาใดเปนครั้งสุดทายแลว
จะถือวาการเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง
11.2 การประเมินผลการศึกษา
การประเมิ นผลแตละรายวิชาในหมวดวิชาตางๆ ใหประเมินเปนแตมระดับ
คะแนน (Numeric Grades) หรือระดับคะแนนตัวอักษร (Letter Grades) และสัญลักษณที่ไมมีคา
ระดับคะแนน ดังตอไปนี้
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
ดีเยีย่ ม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairly Good)
พอใช (Fair)
คอนขางออน ( Nearly Poor)
ออน (Poor)
ตก (Failure)
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อักษร

ความหมาย

I

ยังไมสมบูรณ (Incomplete)

AU

เรียนโดยไมขอรับหนวยกิต (Audit)

W

การเพิกถอนรายวิชา (Withdrawn)

P

ผาน (Pass)

NP

ไมผาน (No Pass)

CS

จากการทดสอบมาตรฐาน(Credits from Standardized Test)

CE

การเทียบโอนผลการเรียนจากการสอบที่ไมใชการทดสอบ
มาตรฐาน (Credits from Examination)

CT

การเทียบโอนผลการเรียนจากการประเมินการศึกษาอบรมที่จัด
โดยหนวยงานอื่นๆ (Credit from Training)

CP

การเทียบโอนผลการเรียนจากแฟมสะสมผลการเรียนรูมากอน
(Credits from Portfolio)

11.3 การสําเร็จการศึกษา
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา
โดยตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กาํ หนดไวในหลักสูตร และตองไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
12. อาจารยผูสอน
12.1 อาจารยประจําหลักสูตร
1) บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
2) บาทหลวง ผศ.วัชศิลป กฤษเจริญ
3) บาทหลวงเอกรัตน หอมประทุม
4) นางสาวลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
5) นางสาวสุจติ ตรา จันทรลอย
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1) บาทหลวง ดร.ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
2) บาทหลวง ดร.ชาติชาย พงษศิริ
3) มุขนายก ดร. ลือชัย ธาตุวิสัย
4) บาทหลวง ดร.วิทยา คูวิรัตน
5) บาทหลวง ดร.ฟรังซิส ไกส
6) บาทหลวง ดร.สุรชัย ชุมศรีพันธุ
7) บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศพร
8) บาทหลวงวิรชั นารินรักษ
9) บาทหลวงวุฒิชัย อองนาวา
10) บาทหลวงธรรมรัตน เรือนงาม
11) บาทหลวงวสันต พิรุฬหวงศ
12) บาทหลวงสุรชาติ แกวเสนีย
13) บาทหลวง ผศ.ทัศไนย คมกฤส
14) บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
15) บาทหลวงเบรตุชอร เคลาดิโอ
16) บาทหลวงประเสริฐ โลหะวิริยศิริ
17) บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
18) มุขนายกวีระ อาภรณรัตน
19) ภคินี ดร.ชวาลา เวชยันต
20) นางอัมพร แกวสุวรรณ
21) ดร.ชาญณรงค บุญหนุน
22) นายลิขิต กาญจนาภรณ
23) นายสมประสงค นวมบุญลือ
24) นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
25) นายพีรพัฒน ถวิลรัตน
26) นายพิเชษฐ รุงลาวัลย
27) นางสาวทัศนีย มธุรสสุวรรณ
28) นางสาววารุณี สิงหเสนห
29) นายภักดี กฤดิกรัณย
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และ
อาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปนผูสอนรายวิชา
ที่มีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
อาจารยพิเศษและ/หรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่คณะศาสนศาสตรเสนอ
ใหวิทยาลัยแสงธรรมแตงตั้ง
13. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวา
จะสําเร็จการศึกษา

ปการศึกษา
2552
50

2553
50
50

2554
55
50
50

50

100

155

2555
60
55
50
50
215
50

14. สถานที่และอุปกรณการสอน
14.1 สถานที่เรียน อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
14.2 อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม และที่จัดหาเพิ่มเติม
15. หองสมุด
หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูที่
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม
16. งบประมาณ
วิทยาลัยจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากนักศึกษาในอัตรา ดังนี้
16.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
- คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
800
บาท
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- 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(รวมคูมือนักศึกษา)
- คาขอยายคณะเรียนครั้งละ
ประมาณการคาใชจาย 200,000 บาท/คน/หลักสูตร
17. หลักสูตร
17.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา

500
600

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

132

หนวยกิต
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
ประกอบดวยหมวดวิชาตอไปนี้
17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ก. กลุมวิชามนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ไมนอยกวา
ข. กลุมวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ไมนอยกวา
ค. กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา
ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา) ไมนอ ยกวา
ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอ ยกวา
17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
17.2.4 หมวดวิชาฝกปฏิบตั ิ ไมนอยกวา 3 รายวิชา

132
30
14
6
10
96
58
38
6
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.120 ปรัชญาเบื้องตน
3 (3-0-6)
HU.120 Introduction to Philosophy
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มน.201 อารยธรรมตะวันตกและตะวันออก
3 (3-0-6)
HU.201 Western and Eastern Civilization
3) มน.231 สังคีตวิจักษ
2 (2-0-4)
HU.231 Music Appreciation
4) สศ.122 มานุษยวิทยาเบื้องตน
3 (3-0-6)
SO.122 Introduction to Anthropology
5) สศ.341 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
So.341 Law in Daily Life
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
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ภษ.122 การใชภาษาอังกฤษ 2
2 (2-1-3)
LA.122 English Usage 2
รายวิชาเลือกเรียน ไมนอยกวา 2 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ภษ.213 การใชภาษาไทย 3
2 (2-1-3)
LA.213 Thai Usage 3
2) ภษ.223 การใชภาษาอังกฤษ 3
2 (2-1-3)
LA.223 English Usage 3
17.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ตองเรียนรายวิชาในหมวดเฉพาะ ไมนอยกวา 96 หนวยกิต
ก. วิชาเอก (คริสตศาสนศึกษา) ไมนอยกวา 58 หนวยกิต
รายวิชาวิชาบังคับเรียน 53 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) คศ.100 ประวัติศาสตรการสอนคริสตศาสนธรรม 3 (3-0-6)
RE.100 History of Catechesis
2) คศ.101 หลักคําสอนของคริสตศาสนจักรคาทอลิก 3 (3-0-6)
RE.101 Dogmatic Catholic Teaching
3) คศ.113 คริสตจริยศาสตรเบื้องตน
2 (2-0-4)
RE.113 Introduction to Christian Ethics
4) คศ.121 การสอนศาสนธรรมเด็ก
3 (3-0-6)
RE.121 Religious Instruction of Children
5) คศ.122 การสอนศาสนธรรมเยาวชน
3 (3-0-6)
RE.122 Religious Instruction of the Youth
6) คศ.123 การสอนศาสนธรรมผูใหญ
3 (3-0-6)
RE.123 Religious Instruction of the Adult
7) คศ.124 การสอนศาสนธรรมในครอบครัว
3 (3-0-6)
RE.124 Religious Instruction in the Family
8) คศ.131 วิชาครู
3 (3-0-6)
RE.131 Pedagogy
9) คศ.132 สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3 (3-2-4)
RE.132 Education Media and Technology
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RE.201
11) คศ.202
RE.202
12) คศ. 215
RE. 215
13) คศ.216
RE.216
14) คศ.492
RE.492
15) คศ.493
RE.493
16) ศษ.221
ED.221
17) ศษ.222
ED.222
18) ศษ.231
ED.231
19) ศษ.232
ED.232

ศาสนศึกษา
3 (3-0-6)
Religious Studies
ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร
3 (3-0-6)
The Church History
พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 1
2 (2-0-4)
The Old Testament 1
พระคัมภีรพันธสัญญาเดิม 2
2 (2-0-4)
The Old Testament 2
การสังเกตการสอนคริสตศาสนธรรม
3 (4-5-0)
Teaching Catechism Observation
ฝกการสอนคริสตศาสนธรรม 3
(0-180-0)
Christian Education Tranning
หลักการสอน
3 (3-0-6)
Methology of Teaching
การวัดและประเมินผลการศึกษา
3 (3-0-6)
Assessment and Evaluation in Education
การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 2 (2-0-4)
Curriculum Development
การวิจัยการศึกษาและการวิจัยในชั้นเรียน 3 (3-2-4)
Educational and Classroom Action Research
Methodology
รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 5 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) คศ.102 พระบัญญัติ 10 ประการ
3 (3-0-6)
RE.102 Ten Commandments
2) คศ.212 จริยศาสตร
3 (3-0-6)
RE.212 Ethics
3) คศ.310 การประยุกตพระคัมภีรไบเบิลในชีวิต
3 (3-1-5)
ประจําวัน
E.310 Biblical Application to Daily Life
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คศ. 490 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 1 1 (1-1-1)
RE. 490 Seminar on Catechetical Knowledge 1
5) คศ. 491 สัมมนาความรูดานคริสตศาสนธรรม 2 1 (1-1-1)
RE. 491 Seminar on Catechetical Knowledge 2
ข. วิชาโท (เทววิทยา) ไมนอยกวา 38 หนวยกิต
รายวิชาวิชาบังคับเรียน 32 หนวยกิต ประกอบดวยรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
2 (2-0-4)
TH.110 History of Salvation
2) ทว.111 พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.111 Introduction to The Bible
3) ทว.112 เทววิทยาเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.112 Introduction to Theology
4) ทว.114 พิธีกรรมเบื้องตน
2 (2-0-4)
TH.114 Introduction to Liturgy
5) ทว.171 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 1
2 (2-0-4)
TH.171 Spiritual Theology I
6) ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
3 (3-0-6)
TH.213 The Synoptic Gospels
7) ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
2 (2-0-4)
TH.214 Johannine Literature
8) ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
2 (2-0-4)
TH.221 Ecclesiology
9) ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
3 (3-0-6)
TH.222 Christology
10) ทว.225 ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
2 (2-0-4)
TH.225 Sacraments in General
11) ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายใน
3 (3-0-6)
พันธสัญญาใหม
TH.313 Introduction to Acts of the Apostles and Epistles
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3 (3-0-6)
TH.321 The Holy Trinity
13) ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิทและพิธีมิสซา 3 (3-0-6)
บูชาขอบพระคุณ
TH.326 Theology of the Holy Communion and the Eucharist
Celebration
14) ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
2 (2-0-4)
TH.422 Mariology
รายวิชาเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต เลือกจากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว.372 เทววิทยาเรื่องจิตภาวะ 2
2 (2-0-4)
TH.372 Spiritual Theology 2
2) ทว.376 เทววิทยาเรื่องพันธกิจและการอภิบาล
2 (2-0-4)
TH.376 Missiology and Pastoral Theology
3) ทว.411 หลักศาสนสัมพันธ
2 (2-0-4)
TH.411 Principles of Interreligious Dialogue
4) ทว.428 คําสอนของสภาสังคายนาวาติกันที่ 2
2 (2-0-4)
และของสมาพันธสภามุขนายกแหงเอเชีย
TH.428 Teaching of the Second Vatican Council and
of the Federation of Asian Bishops’ Conferences
5) ทว.461 คริสตศาสนจักรในประเทศไทย
2 (2-0-4)
TH.461 The Church in Thailand
6) ทว.472 คริสตศาสนากับงานพัฒนา
2 (2-0-4)
TH.472 Christianity and Development
17.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ไมนอยกวา 6 หนวยกิต จากรายวิชาเลือกเรียนใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะทั้งวิชาเอกและวิชาโท หรือรายวิชาในหลักสูตรอื่นที่
วิทยาลัยเปดสอนตามความสนใจ ทั้งนี้ตองไมซ้ํากับรายวิชาที่ผานการเรียนมาแลว
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ใหเลือกฝกปฏิบัติ 3 รายวิชาใน 4 รายวิชาทีเ่ ปดสอนดังตอไปนี้
ฝป. 171 การฝกปฏิบัติ 1 : การสอนคริสตศาสนธรรม
PT. 171 Practicum 1 : Catechesis
ฝป. 231 การฝกปฏิบัติ 2 : การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
PT. 231 Practicum 2 : Production and Presentation of Educational

1)
2)
Multimedia
3)

ฝป. 232 การฝกปฏิบัติ 3 : การสรางสื่อการเรียนการสอน
PT. 232 Practicum 3 : Educational Media Production
4) ฝป. 421 การฝกปฏิบัติ 4 : การวิจยั ในชั้นเรียน
PT. 421 Practicum4 : Classroom Action Research
17.4 ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยสัญลักษณ 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
A

B

X11

X2

X3

ตัวเลขหลักหนวย แทน ลําดับรายวิชา
ตัวเลขหลักสิบ แทน แขนงวิชาของกลุมวิชาตาง ๆ
ตัวเลขหลักรอย แทน ชัน้ ปที่ควรเรียน
ตัวอักษร 2 ตัว แทน กลุม วิชา
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
= ทว. หรือ TH. หมายถึงกลุมวิชาเทววิทยา
= ฝป. หรือ PT. หมายถึงกลุมวิชาฝกปฏิบัติ
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X1 = 1, 2 , 3 หรือ 4 หมายถึงรายวิชาที่ควรเรียนในแตละชั้นป
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 1 หรือ 2 คือ ตั้งแตรหัส 100 – 299 เปนวิชา
พื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองเรียนกอน ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 1 หรือ 2
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 3 หรือ 4 คือ ตั้งแตรหัส 300 - 489 เปนราย
วิชาเอกและโท เฉพาะสาขา ควรจัดใหเรียนในชั้นปที่ 3 หรือ 4
- รายวิชาที่ขนึ้ ตนดวยเลข 4 ตั้งแตรหัส 490-499 เปนรายวิชาสารนิพนธ
17.4.3 ตัวเลขหลักสิบ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
X2 = 0 พื้นฐานมนุษยศาสตร
= 1 ศาสนา
= 2 ปรัชญา
= 3 ศิลปวิทยา
กลุมวิชาสังคมศาสตร
X2 = 0
พื้นฐานทางสังคมศาสตร
= 1
จิตวิทยา
= 2
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
= 3
เศรษฐศาสตร
= 4
รัฐธรรมนูญและกฎหมาย
= 5
การบริหารและการจัดการ
กลุมวิชาภาษา
X2 = 0
แขนงวิชาพื้นฐานทางภาษา
= 1
ภาษาไทย
=2
ภาษาตางประเทศ
กลุมวิชาคณิตศาสตร
X2 = 1
คณิตศาสตร
= 2
สถิติ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
X2 = 0
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร
= 1
ฟสิกข
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ชีววิทยา
= 3
เคมี
= 4
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตรประยุกต
กลุมวิชาคริสตศาสนศึกษา และศึกษาศาสตร
X2 = 0
พื้นฐานการศึกษา
= 1
หลักการอบรม
= 2
หลักการสอนและการแนะแนว
= 3
หลักการนิเทศ
= 4
การฝกปฏิบัติและการสัมมนา
กลุมวิชาเทววิทยา
X2 = 0
พื้นฐานทางจริยธรรมและศาสนา
= 1
พระคัมภีร
= 2
สัจธรรม
= 3
จริยศาสตร
= 4
พิธีกรรม
= 5
กฎหมายคริสตศาสนา
= 6
ประวัติคริสตศาสนา
= 7
การอภิบาลคริสตชน
= 8
ชีวิตฝายจิต
17.4.4 ตัวเลขหลักหนวย
เลขหลักหนวยตั้งแต 1 - 9 แสดงลําดับทีร่ ายวิชาที่ควรศึกษากอนหลังใน
รายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกัน
17.5 ความหมายของจํานวนหนวยกิต
X1 ( X2 – X3 – X4)
X1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม
X2 หมายถึง จํานวนชั่วโมงบรรยายทฤษฎีตอสัปดาห
X3 หมายถึง จํานวนชัว่ โมงปฏิบัติตอสัปดาห
X4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห
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รายวิชาในกลุมวิชาศึกษาศาสตร แขนงวิชาการสอนและการแนะแนว จัดใหเรียนในชั้นปที่ 2
ลําดับที่ 2 มีจํานวน 3 หนวยกิต แบงเปนบรรยายทฤษฎี 3 คาบตอสัปดาห เวลาศึกษาดวยตนเอง
6 คาบตอสัปดาห และใชเวลาเรียนไมนอยกวา 15 สัปดาหตลอดภาคการศึกษา
18. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ไดกําหนดระบบและวิธีการประกัน คุณภาพหลัก สูตร
ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
และสาขาวิชา มีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของพรอมกับมีการตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวมของวิทยาลัย
18.1 การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและ
คณะวิชา โดยผานทางคณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นํ า สู ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ด า น ตามจุ ด มุ ง หมายของหลั ก สู ต ร ด ว ยการร ว มมื อ กั บ
ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ สํานักงานบริหารและ
กิจการนักศึกษา รวมทั้งการสรางเครือขายกับสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายใน
และตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
18.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาจัดการ
เรี ย นการสอนตามแผนการศึ ก ษาของหลั ก สู ต ร ทุ ก รายวิ ช าที่ ส าขาวิ ช ารั บ ผิ ด ชอบ จะต อ งมี
ผูรับผิดชอบรายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตาราง
เรี ย นรายวิ ช า อาจารย ป ระจํา ทุ ก ท า นจะต อ งจั ด ทํ า แผนการสอนในหั ว ข อ วิ ช าที่ ต นสอนเสมอ
ทุกวิชาจะตองมีการจัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปน
แนวทางติดตาม ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน มีการดําเนินการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทน
นักศึกษา (หัวหนาชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป) มีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญในรายวิชา
จากสถาบันตางๆ มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสง
นักศึกษาไปสัมผัสชีวิตชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับ
สโมสรและชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมินการเรียนการสอน
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การสอนของอาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
18.1.2 การจัดหาและพัฒนาผูสอน สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มีระบบการรับ
และคัดเลือกอาจารยตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผล
การดํา เนินงานตามภารกิ จของอาจารยผูสอนอยา งจริงจัง มี การกํ าหนดภาระงานของอาจารย
อยางเปนลายลักษณอักษร มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย รวมทั้ง
การเขารวมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดตั้งหองปรึกษาการวิจัย การจัดหา
ทุน และโครงการพัฒ นาอาจารย ใ ห มี คุณ วุ ฒิ สูง ขึ้ น ทั้ ง ทางด า นการศึ ก ษาและทางด า นวิ ช าการ
มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ และนําผลประเมิน
มาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย รวมทั้งมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการดวยเทคโนโลยีการศึกษาและการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
18.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาค
ริ ส ตศาสนศึ ก ษามี ก ารวั ด ผลสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ตามธรรมชาติ ข องรายวิ ช า ทั้ ง นี้ ค วามสอดคล อ งของวั ต ถุป ระสงค ข องรายวิ ช า กั บ การวั ด ผล
การเรียนรูของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารย
กอนเปดภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบ
การประชุ ม พิ จ ารณาผลการตั ด เกรด ทั้ ง ในระดั บ คณะวิ ช าและฝ า ยวิ ช าการ เป น กลไกในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ภายหลังการประชุมพิจารณาผล
การตัดเกรด รวมทั้งมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
18.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ สาขาวิชา
คริสตศาสนศึกษา ตั้งเปาหมายไววาจะใหมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบตางๆ เชน
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ และกําหนดใหอาจารยเขียนบทความ
หรือมี ผ ลงานสร างสรรค ท างวิช าการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพรผ ลงานทางหน า
เว็บไซต และวารสารทางวิชาการของวิทยาลัย รวมทั้งการจัดทําและพัฒนาเว็บบล็อคของอาจารย
แตละทาน ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริมความเจริญกาวหนา
ทางวิชาการให กั บอาจารย บุ คลากรและนัก ศึก ษา เพื่ อกระตุ น ใหทุกคนช ว ยกั นพัฒนาคุ ณ ภาพ
งานวิชาการ
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สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร มีอาคารเรียนรวมซึ่งรวมใชกับ
คณะมนุษยศาสตร นอกจากนั้นยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา
วั ส ดุ อุ ป กรณ ก ารสอน นั ก ศึ ก ษาสามารถใช ห อสมุ ด ที่ มี ตํ า รา วารสาร สิ่ ง พิ ม พ และ
สื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัยเพียงพอ มีระบบบริการหองสมุดและแหลงคนควา สามารถสืบคน
และแสวงหาความรูจากทั้งภายในและภายนอกประเทศได นักศึกษาสามารถใชบริการดานระบบ
สารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รวมทั้งมีการบริการคอมพิวเตอรและหอง
สารสนเทศสําหรับใหบริการแกนักศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย (Intranet)
และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุนโสตทัศนูปกรณ ใหบริการแกคณาจารย
เพื่ อ การสอน ทั้ ง เครื่ อ งฉายโปรเจคเตอร คอมพิ ว เตอร โ น ต บุ ค เครื่ อ งฉายภาพเหมื อ นจริ ง
เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดิทัศน โทรทัศนสี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน
เปนตน
18.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับ
สํานักงานกิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายและอัตลักษณของวิทยาลัย รวมทั้งมีระบบอาจารยที่ปรึกษา
(จิ ต ตาธิ ก าร) เพื่ อ ช ว ยในเรื่ อ งการศึ ก ษา การปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพและ
การศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย
18.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ สถาบันทาง
ศาสนา ชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจ
ผูใชบัณฑิต ตามเกณฑที่ระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย
19. การพัฒนาหลักสูตร
ดัช นี บ งชี้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลั ก สู ต ร ตามคู มือ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คณะศาสนศาสตร สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ดังนี้
19.1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
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มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ต อ อาจารย ป ระจํ า สั ด ส ว นของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช วยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยา บรรณวิชาชีพของ
คณาจารย มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
19.3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มี ก ารจั ด บริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
19.4 การวิจัย
มี ก ารพั ฒ นาระบบและกลไกในการสนั บ สนุ น การผลิ ต งานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย และงานสรางสรรค เงินสนับสนุน
งานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา งานวิจัยและ
งานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
19.5 การบริการวิชาการแกสังคม
มี ร ะบบและกลไกในการบริ ก ารทางวิ ช าการแก สั ง คมตามเป า หมายของ
สาขาวิชาฯ อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความ พึงพอใจของผูรับบริการ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
19.6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีงาน/โครงการ/กิจกรรม
ในการอนุ รั ก ษ พั ฒ นา และสร า งเสริ ม อั ต ลั ก ษณ ศิ ล ปะ และวั ฒ นธรรมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
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สาขาวิ ช าคริ ส ตศาสนศึ ก ษา ใช ห ลั ก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจั ด การ
มีการพัฒนาสาขาวิชาสูองคการเรียนรู มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา
และธํารงรักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย
19.8 การเงินและงบประมาณ
มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม
ตอจํานวนอาจารยประจํ า รายรับของสาขาวิชาฯ ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพในนาม
สาขาวิชา ฯ ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
19.9 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
มี ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในสาขาวิ ช า พั ฒ นาและ
ปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป กําหนด
การประเมินครั้งแรก ปการศึกษา 2556
ทั้งนี้ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป
โดยใหนําผลการประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและ
ภายนอก มี ก ารวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต รอย า งต อ เนื่ อ งในทุ ก ๆ ด า น/กระบวนการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ในกรณี ที่ เ ห็ น ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รเพื่ อ ประโยชน แ ก นั ก ศึ ก ษา
อาจดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป
2.4 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2552)
หลั ก สูต รศิล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริย ธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลั ยแสงธรรม ได รับการอนุมัติแ ละรับรองวิทยฐานะจากสภาวิทยาลั ยแสงธรรม ในคราว
ประชุ ม ครั้ ง ที่ 2/2552 เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 (สภาวิ ท ยาลั ย แสงธรรม, 2552)
มีรายละเอียดดังนี้
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ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
Master of Arts in Moral Theology
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม)
ชื่อยอภาษาไทย ศศ.ม. (เทววิทยาจริยธรรม)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Moral Theology)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ M.A. (Moral Theology)
3. หนวยงานทีร่ ับผิดชอบ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะศาสนศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
4. เหตุผลในการเปดหลักสูตร
เนื่องดวยวิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการเปดหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทววิทยา ตั้งแต พ.ศ.2519 ไดรับรองมาตรฐานการศึกษาโดยทบวงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ใน พ.ศ. 2522 มีการปรับปรุงหลักสูตรอยางตอเนื่อง ครั้งลาสุดใน
พ.ศ. 2547 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําดานคริสตศาสนา โดยเฉพาะการสืบทอดความเชื่อคริสตชน
การบําเพ็ญศาสนกิจ การอภิบาลและการเผยแผคริสตศาสนธรรม
สาขาวิชาเทววิทยา ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง
เพื่อความเหมาะสมกับบริ บทสังคมปจจุบัน มีบูรณาการคุณภาพชีวิตในทุกๆ ดาน มีความรูคู
คุณธรรม ตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
(แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) รวมทั้งดําเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2548 เพื่ อ รั ก ษามาตรฐานการศึ ก ษาและพั ฒ นา
ใหมีคุณภาพตามวิสัยทัศน พันธกิจ และนโยบายของวิทยาลัยแสงธรรม ที่เนนการผลิตบัณฑิต
เพื่ อ รั บ ใช สัง คม เป น ผู นํ า และแบบอย า งการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามแนวทางเทววิ ท ยาด า นจริ ย ธรรม
ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก รวมทั้งขอมูลที่ไดจากแบบสํารวจ งานวิจัย การจัดสัมมนานักศึกษา
บัณ ฑิ ต ผู ใ ช บัณ ฑิ ต คณาจารย ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิแ ละผูเ ชี่ย วชาญมาให ขอ เสนอแนะต อหลั ก สู ต ร
ดังกลาว จึงเห็นถึงความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาหลักสูตรดังกลาวใหมีการศึกษาในระดับ
สู ง ขึ้ น ไป กล า วคื อ ในระดั บ มหาบั ณ ฑิ ต เพื่ อ เป น การพั ฒ นาศาสตร ท างเทววิ ท ยา ให มี
ความเหมาะสมกั บ สั ง คมไทย อั น จะเป น ประโยชน ต อ การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช สู ก ารเป น ผู นํ า
เปนผูเชี่ยวชาญ และผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก และสามารถบูรณา
การกับวัฒนธรรมทองถิ่น ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
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5.1 ปรัชญา
การศึกษาเทววิทยาดานจริยธรรม คือ ระบบการศึกษา เพื่อพัฒนาบัณฑิตใหเปนผูนํา
คริสตศาสนา ดานจริยธรรม
5.2 วัตถุประสงค
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิต ใหเปนผูนําและแบบอยางในการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เทววิทยาดานจริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหเปนผูเชี่ยวชาญ ผูสอนเทววิทยาดานจริยธรรม ตามแนวทาง
คริสต-ศาสนจักรคาทอลิก ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา
3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีศักยภาพในการเสริมสรางความกาวหนาทางเทววิทยา
จริยธรรมของคริสตศาสนจักรคาทอลิก สามารถบูรณาการกับวัฒนธรรมทองถิ่นและศาสตรอื่นๆ
อยางมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหมีจิตสํานึกที่จะทํานุบํารุง สืบทอด ศาสนา อนุรักษและ
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม และสภาพแวดลอม มีจิตอาสาในการเสริมสรางสันติสุขในชุมชน ดวยการ
เสวนา และศาสนสัมพันธ
6. กําหนดการเปดสอน
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 เปนตนไป
7. คุณสมบัตขิ องผูเขาศึกษา
7.1 คุณวุฒิ
7.1.1 เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
เทววิทยา หรือสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํา
กวา 2.75 และผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาตอไปนี้
ทว.213 พระวรสารสหทรรศน
ทว.321 เทววิทยาเรื่องพระตรีเอกภาพ
ทว.422 เทววิทยาเรื่องพระแมมารีย
ทว.226 เทววิทยาเรื่องศีลลางบาปและศีลกําลัง
ทว.326 เทววิทยาเรื่องศีลมหาสนิท และพิธีมิสซาฯ
ทว.374 เทววิทยาพันธกิจ
ทว.261 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 1
ทว.351 กฎหมายคริสตศาสนจักร 1

ทว.214 วรรณกรรมนักบุญยอหน
ทว.222 เทววิทยาเรื่องพระคริสตเจา
ทว.221 เทววิทยาเรื่องคริสตศาสนจักร
ทว.425 เทววิทยาเรื่องศีลอภัยบาปและศีลเจิมผูปวย
ทว.426 เทววิทยาเรื่องศีลบวช และศีลสมรส
ทว.231 พันธกิจชาวคริสตตอพระเจา
ทว.262 ประวัติศาสตรคริสตศาสนจักร 2
ทว.352 กฎหมายคริสตศาสนจักร 2
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กับเทววิทยา
พระหรรษทาน
ทว.378 ฝกปฏิบัติ 5 : การอภิบาลผูปวยและ
ผูสูงอายุ

หรือรายวิชาทีท่ ําการเรียนการสอนในชั้นปที่ 2 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
หากยังไมเคยศึกษาในรายวิชาดังกลาวมากอน ตองลงทะเบียนเรียนและมีผลการ
เรียนอยางนอยเปน C
หรือ
7.1.2 เป น ผู สํา เร็ จ การศึก ษาในระดับ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท า ในสาขาวิ ช า
ปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.75 และผานหรือสอบผาน
การศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชาในขอ 7.1.1
นอกจากนั้น ตองผานหรือสอบผานการศึกษาในรายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
และมีผลการเรียนอยางนอยเปน C+ ในรายวิชาตอไปนี้
ปร.212 จริยศาสตร
ปร.311 อภิปรัชญา
ทว.220 วิวรณวิทยา
ทว.110 ประวัติศาสนาเรื่องการกอบกู
ทว.211 พระคัมภีรภาคปญจบรรพ
ทว.311 พระคัมภีรภาคประกาศก
ทว.313 กิจการอัครสาวกและบทจดหมายใน
พันธสัญญาใหม

ปร.242
ทว.112
ทว.225
ทว.111
ทว.212
ทว.312
ทว.381

ปรัชญาสมัยกลาง
เทววิทยาเบื้องตน
ความรูทั่วไปเรื่องศีลศักดิ์สิทธิ์
พระคัมภีรไบเบิลเบื้องตน
พระคัมภีรภาคประวัติอิสราเอล
พระคัมภีรภาคปรีชาญาณและสดุดี
เทววิทยาเรื่องจิตภาวะเบื้องตน

หรือ
7.1.3
เปนผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาจากสถาบัน
อุดมศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองแลว ในสาขาวิชาอื่นๆ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
ต่ํากวา 2.75 จากระดับคะแนนสี่ และผานหรือสอบผานการศึกษารายวิชาหรือเทียบเทารายวิชา
ตางๆ ในขอ 7.1.1 และ 7.1.2
7.1.4 หรือคุณวุฒิอื่นๆ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
7.1.5 หรือประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
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7.2.1 สําหรับสามเณรหรือนักบวชคริสตศาสนา นิกายโรมันคาทอลิก
ก) มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.1
ข) ผานการอบรมจากสถานฝกอบรมของคณะที่สังกัดอยู
ค) มีหนังสือมอบตัวจากตนสังกัด
ง) มีหลักฐานการสมัครครบถวน
7.2.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
ก) มีคุณวุฒิตามที่กําหนดในขอ 7.1
ข) มีผูรับรองความประพฤติ
ค) ไมเปนโรคที่สังคมรังเกียจหรือขัดตอการศึกษา
หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
รับสมัครและคัดเลือกผูสมัครเขาศึกษา โดยมีหลักเกณฑการคัดเลือก ดังนี้
8.1 ตองมีคุณสมบัติตามที่วิทยาลัยกําหนด และ
8.2 พิจารณาจากผลการประเมินศักยภาพในการสอบขอเขียน ประกอบดวย
8.2.1 การทดสอบความรูในสาขาวิชาเทววิทยา
8.2.2 การทดสอบความรูวชิ าภาษาอังกฤษ
และ
8.3 การสอบสัมภาษณ
หรือตามประกาศของวิทยาลัยแสงธรรมเปนคราวๆ ไป
9. ระบบการศึกษา
ระบบทวิ ภ าค แบ ง ออกเป น 2 ภาคการศึ ก ษาปกติ มี ร ะยะเวลาเรี ย นในแต ล ะภาค
การศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
อาจมีภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาที่ 2 อีก 1 ภาคการศึกษา เปนระยะเวลาเรียนไม
นอยกวา 8 สัปดาห ทั้งนี้ตองมีชั่วโมงเรียนของแตละรายวิชาเทียบเคียงภาคการศึกษาปกติ ในกรณี
จําเปนและวิทยาลัยเห็นชอบแลว
10. ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา
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การลงทะเบียนเรียนรายวิชาในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียน
ไมเกิน 15 หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ และไมเกิน 6 หนวยกิตในภาคฤดูรอน ทั้งนี้ ไมรวม
หนวยกิตของวิทยานิพนธ หรือการคนควาอิสระ หรือการลงทะเบียนเรียน เพื่อเปนการเพิ่มพูน
ความรู การลงทะเบี ย นวิ ช าเรี ย นมากกว า ที่ กํา หนด จะกระทํ า ได ในกรณีที่ ไ ด รับ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
12.1 การวัดผล
12.1.1 วิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไวไม
นอยกวา 1 ครั้ง
12.1.2 การวัดผลและประเมินผลของแตละรายวิชาใชอักษรระดับคะแนน
(Letter Grade) เวนแตรายวิชาที่กําหนดใหวัดและประเมินผลดวยอักษร S และ U
12.1.3 อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแตละรายวิชา
กําหนดดังนี้
A
หมายถึง
ดีเยีย่ ม (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
การเรียนการสอนยังไมสิ้นสุด (In Progress)
T
หมายถึง
วิทยานิ พ นธห รือ การคน คว า แบบอิ ส ระยั ง อยู
ในระหวางการดําเนินการ (Thesis in Progress)
AU
หมายถึง
ผูเขารวมศึกษา (Auditor)
X
หมายถึง
ยังไมไดรับผล (No Report)
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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/หรือรายวิชาเลือก หากต่ํากวาจะตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นใหม
12.1.6 รายวิชาใดที่เคยไดอักษรระดับคะแนน B หรือสูงกวา จะลงทะเบียนเรียน
รายวิชานั้นซ้ําอีกไมได
12.1.7 อักษร I แสดงวา นักศึกษาไมสามารถเขารับการวัดผลในรายวิชานั้น
สําเร็จสมบูรณได โดยมีหลักฐานแสดงวามีเหตุสุดวิสัยในกรณีที่ไดอักษร I จะตองแกไขอักษร I
ภายในภาคการศึกษาถัดไป
12.1.8 อักษร S แสดงวา ผลการศึกษาหรือการสอบเปนที่พอใจ อักษร U แสดง
วาผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ ใชสําหรับรายวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินแบบ
ไมคิดคาระดับคะแนน ในกรณีที่ไดอักษร U จะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นซ้ํา
12.1.9 รายวิชาที่นักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, B+, B, C+ เทานั้น จึงจะนับ
หนวยกิตของรายวิชานั้นเปนหนวยกิตสะสมเพื่อใหครบตามที่หลักสูตรกําหนด
12.1.10 การประเมินผลวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใชอักษรระดับ
คะแนน S หรือ U หากสอบไมผานในครั้งแรกจะตองสอบใหม
12.1.11 วิทยาลัยจะคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหนวยกิตและคา
อักษรระดับคะแนนของรายวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน
12.1.12 การคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจะนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกรายวิชาตามขอ 12.1.4 มารวมกันแลวหารดวยผลบวก
ของหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมด ในการหาร กําหนดใหมีทศนิยม 2 ตําแหนง
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ตองศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดตามโครงสรางหลักสูตรโดยจะตอง
ไดรับคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา
12.2.1 นักศึกษาแผน ก แบบ ก (2) ตองเสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบ
วิทยานิพนธ ปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธซึ่งไดรับการแตงตั้งไมนอย
กวา 3 คน ใหความเห็นชอบเปนอักษร S ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพ
ทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒิตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
12.2.2 นักศึกษาแผน ข. ตองเสนอการคนควาอิสระ (Individual Study) และ
สอบผานการสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและสอบปากเปลา
ขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ ซึ่งไดรับการแตงตั้งไมนอยกวา 3 คน
ใหความเห็นชอบเปนอักษร S จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
12.3 การอนุมตั ิปริญญา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู ที่ จ ะได รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาวิ ท ยาลั ย ให สํ า เร็ จ การศึ ก ษาและ
รับปริญญาบัตร มีดังนี้
12.3.1 คุณสมบัติทั่วไปไดแก
1) ไมคางชําระคาธรรมเนียมและคาใชจายอื่นๆ กับวิทยาลัย
2) ไมมีหนี้สินอื่นใดกับวิทยาลัย
3) ไมอยูใ นระหวางถูกลงโทษทางวินยั
4) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่วทิ ยาลัยกําหนด กอนเขาศึกษา
12.3.2 คุณสมบัติเกี่ยวกับการศึกษา ไดแก
1) สอบผานทุกรายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในแตละหลักสูตร
2) ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
3) มีระยะเวลาการศึกษาไมมากกวาระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดตาม
จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษาที่กําหนด
13. อาจารยผสู อน/ประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
มี ห น า ที่ ห ลั ก ทางด า นการสอนและวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลาตามภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
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และมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน
13.1 อาจารยผูสอน/ประจําหลักสูตร
1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
2) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
3) บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
4) มุขนายก ดร.ลือชัย ธาตุวิสัย
5) บาทหลวง ดร. สุรชัย ชุมศรีพันธุ
13.2 รายนามผูรับผิดชอบหลักสูตร
1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย
2) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
3) บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
13.3 รายนามอาจารยพิเศษ
1) บาทหลวง ดร. วิชา หิรัญญการ
2) บาทหลวง ดร. บรรจง สันติสุขนิรันดร
3) บาทหลวง ดร. ฟรังซิส ไกส
4) บาทหลวง ดร. อํานวย ยุน ประยงค
5) บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
6) บาทหลวงวสันต พิรุฬหวงศ
7) บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล
8) บาทหลวง ผศ.ทัศไนย คมกฤส
9) บาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร
10) บาทหลวงสมชัย พิทยาพงศพร
11) บาทหลวงเจริญ วองประชานุกูล
12) บาทหลวงเบรตุชอ เคลาดิโอ
13) บาทหลวงประเสริฐ โลหะวิริยศิริ
14) นายทวีศักดิ์ เดชาเลิศ
และอาจารยประจําสาขาวิชา/คณะตาง ๆ ของวิทยาลัยแสงธรรมที่เปน
ผูสอนรายวิชาที่มีอยูในหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม
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เสนอใหวิทยาลัยแสงธรรมแตงตั้ง
14. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะเขาศึกษาและคาดวาจะสําเร็จการศึกษา มีดังนี้
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา

2553
25
25

ปการศึกษา
2554
2555
25
25
25
25
50
50

2556
25
25
50
25

15. สถานที่และอุปกรณการสอน
15.1 สถานที่เรียน อาคารเรียน วิทยาลัยแสงธรรม
15.2 อุปกรณการสอนตางๆ ของวิทยาลัยแสงธรรม และที่จัดหาเพิ่มเติม
16. หองสมุด
หนังสือ ตํารา เอกสารและวารสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน สวนใหญมีอยูที่
หอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม และบริการยืมหนังสือจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันอื่นๆ
โดยผานทางหอสมุด วิทยาลัยแสงธรรม
17. งบประมาณ
วิทยาลัยแสงธรรมจัดเก็บคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ จากบัณฑิตใน
อัตราดังนี้
17.1 หมวดคาเลาเรียน ประกอบดวย
คาลงทะเบียนเขาศึกษาหนวยกิตละ
1,200 บาท
คาทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระหนวยกิตละ 1,500 บาท
17.2 หมวดคาบํารุงการศึกษา ประกอบดวย
500 บาท
คาบํารุงหองสมุด ภาคเรียนละ
คาสวัสดิการตางๆ ภาคเรียนละ
200 บาท
คาเอกสารการสอบ ภาคเรียนละ
100 บาท
คาเอกสารประกอบการศึกษา ภาคเรียนละ
1,500 บาท
คาจัดสัมมนา/ศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ภาคเรียนละ 1,000 บาท
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คาธรรมเนียมเขาศึกษาเพื่อรวมฟง หนวยกิตละ 1,200
คาขึ้นทะเบียนแรกเขา
500
คาขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต
500
คารักษาสถานภาพบัณฑิตในกรณีพักการศึกษา 500
17.4 หมวดเบ็ดเตล็ด ประกอบดวย
คาลงทะเบียนหลังกําหนด วันละ
50
คาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับละ
50
คาใบรับรองอื่นๆ ฉบับละ
20
คาสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษา
200
คิดเปนคาใชจายตอหัวในการผลิตมหาบัณฑิต ตลอดหลักสูตรคนละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ
หมวดการคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

แผน ก
แบบ ก (2)
24 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
48 หนวยกิต

แผน ข
24 หนวยกิต
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
48 หนวยกิต

18.3 รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตร
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม
นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตามที่กําหนดไว
ประกอบดวยหมวดวิชา และรายวิชาตาง ๆ ดังนี้
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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
เรื่องมโนธรรมทางจริยธรรม
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) เลือกเรียน 12 หนวยกิต
แผน ข
เลือกเรียน 18 หนวยกิต
จากรายวิชาตอไปนี้
1) ทว. 506 เทววิทยาดานจริยธรรมในปจจุบนั
TH. 506 Contemporary Moral Theology
2) ทว. 507 สิทธิมนุษยชน
TH. 507 Human Rights
3) ทว. 508 เทววิทยาดานการอภิบาล
TH. 508 Pastoral Theology

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
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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 คุณคาและวิกฤติของชีวิตสมรสในปจจุบัน
3 (3-0-6)
TH. 512 Value and Crisis in Contemporary Married Life
8) ทว. 513 อัตลักษณและพันธกิจของผูรับศีลบวช
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 การวิเคราะหพนั ธสัญญาใหม 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 ภาษาฮีบรูขั้นตนในพระคัมภีรไ บเบิล
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 เทววิทยาและจิตภาวะของผูรับศีลบวช
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
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3 (3-0-6)
TH. 605 The Sacrament of Penance
18) ทว. 606 มาตรการทางจริยธรรมเพื่อวัดคุณคาของ
พฤติกรรมผิดปกติทางจิต
3 (3-0-6)
TH. 606 Moral Standard of Psychological Pathology Values
Assessment
19) ทว. 607 สัมมนาเรื่องการอภิบาลคริสตชนดวย
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 สัมมนาเรื่องกฎหมายคริสตศาสนจักรที่เกีย่ วของ
กับชีวิตคริสตชน
3 (3-0-6)
TH. 609 Seminar : Canon Law in Christian Life
22) ทว. 610 สัมมนามิติดานจิตวิทยาของการให
คําแนะนําชีวิตจิต
3 (3-0-6)
TH. 610 Seminar : Psychological Dimension of Spiritual Direction
3 (3-0-6)
23) ทว. 700 สัมมนาจริยธรรมเชิงวิชาชีพ 1
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
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1) นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องและเคาโครงวิทยานิพนธไดเมื่อไดสอบผาน
หรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 24 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม
นอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธซึ่งไดรับการแตงตั้ง
แลว
2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเพื่อทําวิทยานิพนธได หลังจากที่อนุมัติเคาโครง
วิทยานิพนธ
3) การสอบวิทยานิพนธเปนการสอบปากเปลาเพื่อทดสอบความรู ความ
เขาใจ ความแจมแจงในการวิจัยของนักศึกษาโดยนักศึกษาเสนอวิทยานิพนธและบทคัดยอที่ไดรับ
ความเห็นชอบขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธตอคณะเพื่อ
แตงตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธไมนอยกวา 3 คน
4) คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธจะเปนผูกําหนดวันสอบวิทยานิพนธ
ทั้งนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด
5) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ จ ะถื อ ว า ผ า น ได ต อ เมื่ อ คณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธใหความเห็นชอบเปนตัวอักษร S ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยาง
นอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือ
สิ่งพิมพทางวิชาการ ที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกตรวจทาน หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงาน
การประชุม (Proceeding) จึงจะมีสิทธิ์สําเร็จการศึกษา
6) ใหนักศึกษาสงวิทยานิพนธฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุดพรอมทั้ง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา
18.3.4 หมวดการคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษาแผน ข)
กอ. 791 การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
IS. 791 Individual Study
การคนควาอิสระ
1) นักศึกษาจะเสนอชื่อเรื่องและเคาโครงการคนควาอิสระได เมื่อไดสอบ
ผานหรือลงทะเบียนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยมีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไมนอยกวา 3.00 และมีอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระ ซึ่งไดรับการ
แตงตั้งแลว
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ขั้นสุดทายจากอาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควาอิสระตอคณะฯเพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบไมนอยกวา 3 คน
3) คณะกรรมการสอบการคนควาอิสระ จะเปนผูกําหนดวันสอบการ
คนควาอิสระ ทั้งนี้ ตองอยูภายในระยะเวลาที่คณะฯ กําหนด
4) การสอนการคนควาอิสระ จะถือวา ผาน ไดตอเมื่อคณะกรรมการสอบ
การคนควาอิสระ ใหความเห็นชอบเปนอักษร S
5) ใหนักศึกษาสงการคนควาอิสระฉบับสมบูรณจํานวน 7 ชุด พรอมทั้ง
บทคัดยอภาษาไทยและภาษาตางประเทศตอหัวหนาสํานักงานบัณฑิตศึกษา
18.4 ความหมายของรหัสประจําวิชา
รหัสรายวิชาประกอบดวยหมูอักษร 5 ตัว เปนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 2 ตัว ตามดวย
ตัวเลข 3 หลัก ซึ่งอาศัยหลักเกณฑดังนี้
18.4.1 หมูอักษรยอพยัญชนะ หมายถึงหมวดวิชาดังนี้
ก. หมวดวิชาบังคับ/วิชาเลือก ใชอักษรยอนําหนาวา ทว./TH.
ข. หมวดวิทยานิพนธ
ใชอักษรยอนําหนาวา วน./TS.
ค. หมวดการคนควาอิสระ
ใชอักษรยอหนาวา กอ./IS.
18.4.2 หมูตัวเลข อธิบายไดดังนี้
1) รหัส 500 - 599 เปนวิชาพื้นฐาน หรือรายวิชาที่ตองเรียนกอน เพื่อปูพื้นฐาน
อยางกวางๆ ซึ่งควรไดรับการศึกษากอนในปแรกของการศึกษา
2) รหัส 600 - 699 เปนรายวิชาเอก หรือ รายวิชาประยุกต หรือรายวิชาเฉพาะ
สาขา นักศึกษาตองมีพื้นความรูทฤษฎีทางสาขานั้นๆ มากอน ซึ่งเหมาะที่จะรับการศึกษาในปที่สอง
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
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สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะศาสนศาสตร ไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ตามแผนกลยุทธ 5 ป แผนปฏิบัติการประจําป และคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย และคณะวิชา/สาขาวิชา มีการชี้แจงทําความเขาใจใหแกผูเกี่ยวของ พรอมกับ
มีการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ตามกําหนดการและแผนโดยรวม
ของวิทยาลัย
19.1 การบริหารหลักสูตร
มีการบริหารหลักสูตรภายใตระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยและคณะวิชา
โดยผานทางคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการคณะศาสนศาสตร คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการ ทําหนาที่วางแผน กํากับ ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานในระดับตางๆ อยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิ ทธิ ผล นําสู การพั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาทุ ก ด าน ตามจุ ด มุ ง หมายของหลัก สูตร ดว ยการ
รวมมือกับศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ สํานักงาน
บริ ห ารและกิ จ การนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง การสร า งเครื อ ข า ยกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและหน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภายในและตางประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องตอไปนี้
19.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สํานักงานบัณฑิตศึกษา จัดการเรียนการ
สอนตามแผนการศึกษาของหลักสูตร ทุกรายวิชาที่สํานักงานฯ รับผิดชอบ จะตองมีผูรับผิดชอบ
รายวิชาและ/หรือ ผูประสานงานรายวิชา เพื่อรับผิดชอบประมวลรายวิชาและจัดตารางเรียนรายวิชา
อาจารยประจําทุกทานจะตองจัดทําแผนการสอนในหัวขอวิชาที่ตนสอนเสมอ ทุกวิชาจะตองมีการ
จัดทําประมวลการสอนเสนอตอคณะวิชาเพื่อตรวจพิจารณาเบื้องตนและใชเปนแนวทางติดตาม
ควบคุมการเรียนการสอนและการประเมินผลของอาจารยผูสอน มีการดําเนินการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยใหนักศึกษามีสวนรวมเสนอแนะทุกเดือน ผานทางตัวแทนนักศึกษา (หัวหนา
ชั้นป/ผูประสานงานประจําชั้นป) มีการเชิญวิทยากรและผูเชี่ยวชาญในรายวิชาจากสถาบันตางๆ
มารวมอภิปราย มีโครงการทัศนศึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรดวยการสงนักศึกษาไปสัมผัสชีวติ
ชุมชน (งานอภิบาลวันเสาร-อาทิตย) ในรูปแบบตางๆ ดวยความรวมมือกับกิจการสโมสรนักศึกษา
และชมรมตางๆ ของวิทยาลัย เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม มีการประเมินการเรียนการสอนและการ
ประเมินรายวิชาโดยอาจารยและนักศึกษา ตลอดจนมีการนําผลประเมินมาปรับปรุงการสอนของ
อาจารย และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
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คัดเลือกอาจารยตามเกณฑที่วิทยาลัยกําหนด เพื่อกําหนดแนวทาง ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจของอาจารยผูสอนอยางจริงจัง มีการกําหนดภาระงานของอาจารยอยางเปน
ลายลักษณอักษร มีระบบ และกลไกในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาอาจารย รวมทั้งการเขารวม
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดตั้งคลีนิควิจัย การจัดหาทุนและโครงการ
พั ฒ นาอาจารย ใ ห มี คุ ณ วุ ฒิ สู ง ขึ้ น ทั้ ง ทางด า นการศึ ก ษาและทางด า นวิ ช าการ มี ก ารติ ด ตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานของอาจารยอยางสม่ําเสมอ และนําผลประเมินมาพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานของอาจารย รวมทั้งมีระบบและโครงการสงเสริมการผลิตและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
19.1.3 การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร สํานักงาน
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ก ารวั ด ผลสอดคล อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค ข องรายวิ ช าทุ ก รายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ตามธรรมชาติ ข องรายวิ ช า ทั้ ง นี้ ค วามสอดคล อ งของวั ต ถุ ป ระสงค ข องรายวิ ช า กั บ การวั ด ผล
การเรียนรูของนักศึกษา ใชกระบวนการพิจารณาประมวลรายวิชารวมกันในที่ประชุมคณาจารย
กอนเปด ภาคเรียน เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนและการประเมินผลทุกภาคการศึกษา จะมีระบบ
การประชุ ม พิ จ ารณาผลการตั ด เกรด ทั้ ง ในระดั บ คณะวิ ช าและฝ า ยวิ ช าการ เป น กลไกในการ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการวัดและประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทุกรายวิชา มีการนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงการวัดและประเมินผลการเรียนรู ภายหลังการประชุมพิจารณาผล
การตัดเกรด รวมทั้งมีโครงการการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
19.1.4 ดานการวิจัย การสรางผลงานและการบริการทางวิชาการ สํานักงาน
บัณ ฑิ ตศึ ก ษา ตั้ ง เป า หมายไว ว า จะใหมี ง านวิ จั ย และผลงานทางวิ ช าการในรู ป แบบตา งๆ เช น
เอกสารประกอบการสอน เอกสารคําสอน ตํารา หนังสือ สื่อสรางสรรคตางๆ และกําหนดให
อาจารยเขียนบทความหรือมีผลงานสรางสรรคทางวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร
ผลงานทางหน า เว็ บ ไซต และวารสารทางวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย รวมทั้ ง การจั ด ทํ า และพั ฒ นา
เว็บบล็อคของอาจารยแตละทาน ทั้งนี้พยายามสรางแรงจูงใจโดยใหความสนับสนุนและสงเสริม
ความเจริญกาวหนาทางวิชาการใหกับอาจารย บุคลากรและนักศึกษา เพื่อกระตุนใหทุกคนชวยกัน
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการ
19.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มีอาคารเรียนรวมซึ่งใชรวมกับคณะมนุษยศาสตร นอกจากนั้น
ยังไดรับจัดสรรครุภัณฑประกอบอาคารและครุภัณฑการศึกษา วัสดุอุปกรณการสอน นักศึกษา
สามารถใชหอสมุดที่มีตํารา วารสาร สิ่งพิมพ และสื่อโสตทัศนูปกรณที่ทันสมัย เพียงพอ มีระบบ
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ประเทศได นิสิตสามารถใชบริการดานระบบสารสนเทศ จากศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
รวมทั้งมีก ารบริ การคอมพิ ว เตอร แ ละหองสารสนเทศสํา หรับให บริ การแกนั ก ศึ ก ษาที่ สามารถ
เชื่อมโยงเครือขายทั้งภายในวิทยาลัย (Intranet) และเครือขายทั่วโลก (Internet) คณะฯ สนับสนุน
โสตทัศนู ปกรณ ใหบริการแกคณาจารยเ พื่อการสอน ทั้งเครื่องฉายโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร
โนตบุค เครื่องฉายภาพเหมือนจริง เครื่องฉายสไลด เครื่องฉายแผนใส เครื่องเลนวีดีโอ โทรทัศน
สี มีเครื่องปรับอากาศในหองเรียน เปนตน
19.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
สํานักงานบัณฑิตศึกษา ไดกําหนดนโยบายพัฒนานักศึกษา โดยรวมมือกับสํานักงาน
กิจการนักศึกษาและสํานักงานบริหาร เพื่อจัดระบบ วางแผนงาน โครงการและกิจกรรมพัฒนา
นั ก ศึ ก ษาที่ส อดคล องกั บ นโยบายและอั ตลัก ษณ ของวิทยาลัย รวมทั้ งมี ร ะบบอาจารย ที่ปรึก ษา
(จิตตาธิการ) เพื่อชวยในเรื่องการศึกษา การปฏิบัติศาสนกิจ การพัฒนาบุคลิกภาพและการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อการผลิตบัณฑิตตามอัตลักษณของวิทยาลัย
19.4 ความตองการของสังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
สํานักงานบัณฑิตศึกษา มีการสํารวจความตองการทางวิชาการ สถาบันทางศาสนา
ชุมชน หรือทองถิ่น เพื่อติดตามและประเมินคุณภาพของบัณฑิต มีระดับความพึงพอใจผูใช บัณฑิต
ตามเกณฑที่ระบุไวในระบบประกันคุณภาพของวิทยาลัย
20. การพัฒนาหลักสูตร
ดั ช นี บ ง ชี้ ม าตรฐานและคุ ณ ภาพการศึ ก ษาหลั ก สู ต รตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา คณะศาสนศาสตร ดังนี้
(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
มี ก ารกํ า หนดปรั ช ญาหรื อ ปณิ ธ าน ตลอดจนมี ก ระบวนการพั ฒ นากลยุ ท ธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภารกิจและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ
(2) การเรียนการสอน
มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ต อ อาจารย ป ระจํ า สั ด ส ว นของอาจารย ป ระจํ า ที่ ดํ า รงตํ า แหน ง อาจารย ผู ช วยศาสตราจารย
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คณาจารย มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(3) กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
มี ก ารจั ด บริ ก ารแก นั ก ศึ ก ษาและศิ ษ ย เ ก า มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
ที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของวิทยาลัย
(4) การวิจัย
มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค
มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การความรู จ ากงานวิ จั ย และงานสร า งสรรค เงิ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย และ
งานสร า งสรรค จ ากภายในและภายนอกสถาบั น ต อ จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า งานวิ จั ย และ
งานสรางสรรค ที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา
(5) การบริการวิชาการแกสังคม
มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสาขาวิชา
อาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา มีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา มีเกณฑวัดระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น
(6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีงาน/โครงการ/กิจกรรมใน
การอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมที่มีประสิทธิผลในการอนุรักษ
พัฒนา และสรางเสริมอัตลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม
(7) การบริหารและการจัดการ
สํานักงานบัณฑิตศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ มีการพัฒนา
สาขาวิชาสูองคการเรียนรู มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษา ใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และมีระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการ
สอน และการวิจัย

- 93 (8) การเงินและงบประมาณ
มีการจัดสรรคาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคม ตอ
จํานวนอาจารยประจํา รายรับของสํานักงานบัณฑิตศึกษา ในการใหบริการวิชาการและวิชาชีพใน
นามสํานักงาน ตออาจารยประจํา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ตออาจารยประจํา (บาทตอคน)
(9) ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานบัณฑิตศึกษา พัฒนา
และปรับปรุงระบบการประเมินผลงานและระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดการประเมินหลักสูตรตามดัชนีบงชี้ขางตน ทุกๆ ระยะ 5 ป กําหนดการ
ประเมินครั้งแรก ปการศึกษา 2555
ทั้งนี้ สํานักงานบัณฑิตศึกษา ดําเนินการพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาเปนระยะๆ และกําหนดระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยใหนํา
ผลการประเมินและวิพากษหลักสูตรจากบัณฑิต ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิภายในและภายนอก
มีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องในทุกๆ ดาน/กระบวนการผลิตบัณฑิต เพื่อพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให มี ค วามทั น สมั ย สอดคล อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คม
และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาดัชนีตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
ในกรณีที่เห็นควรมีการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อประโยชนแกนักศึกษา อาจ
ดําเนินการกอนถึงกําหนดเวลา 5 ป
21. สาระของหลักสูตร
21.1 ลักษณะของหลักสูตร
การเปดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม พ.ศ. 2552
เปนหลักสูตรที่มุงการพัฒนาศาสตรทางเทววิทยา ใหมีความเหมาะสมกับสังคมไทย อันจะเปน
ประโยชน ต อ การนํ า ไปประยุ ก ต ใ ช สู ก ารเป น ผู นํ า เป น ผู เ ชี่ ย วชาญ และผู ส อนเทววิ ท ยาด า น
จริ ย ธรรมของคริ ส ต ศ าสนจั ก รคาทอลิ ก และสามารถบู ร ณาการกั บ วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
ดวยกระบวนการศึกษา คนควา วิจัย และการสัมมนา โดยเปนหลักสูตรที่เปดใหม มี 2 แผนการ
ศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ดังนี้
21.1.1 แผน ก. แบบ ก (2) ตองศึกษาในรายวิชาตามโครงสรางหลักสูตร และทํา
วิทยานิพนธ ตามที่กําหนด
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อิสระ ตามที่กําหนด
21.2 โครงสรางหลักสูตร1
โครงสรางหลักสูตร กําหนดดังนี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาบังคับ
หมวดวิชาเลือก
หมวดวิทยานิพนธ
หมวดการคนควาอิสระ
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา

แผน ก
แบบ ก (2)
24 หนวยกิต
12 หนวยกิต
12 หนวยกิต
48 หนวยกิต

แผน ข
24 หนวยกิต
18 หนวยกิต
6 หนวยกิต
48 หนวยกิต

3. สรุปผลการศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรจาก Loyola School of Theology, Ateneo
University ประเทศฟลิปปนส ของฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 คณะผูบริหารฝายวิชาการ ประกอบดวยรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ รองผูอํานวย
การศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม รวม 6 คน ภายใตการอํานวยความสะดวกจากคณะ
เยสุ อิต ซึ่ ง เป น คณะนัก บวชที่ สํ าคั ญ ของคริ สต ศ าสนจั ก รในการจั ด การศึ ก ษาระดับ อุ ด มศึ ก ษา

1

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
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School of Theology, Ateneo de Manila University
จากการพบปะกับผูบริหารของ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University ซึ่งเปนผูมีประสบการณในการดําเนินการจัดการศึกษาที่สมณกระทรวงฯ วาดวย
การศึกษาแหงคริสตศาสนจักรใหการรับรอง เปนผูใหความชวยเหลือ แนะนําแนวทาง วิธีการ
ดําเนินการ และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่สมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษาแหง
คริสตศาสนจักรใหการรับรอง ใหวิทยาลัยแสงธรรมนํามาศึกษา และตกลงที่จะสรางเครือขายดาน
วิชาการระหวางวิทยาลัยแสงธรรม และ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University
และไดนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม 2552 (คณะกรรมการฝายวิชาการ, 2552)
ซึ่งคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม รับทราบผลการศึกษาดูงาน โดยใหฝาย
วิชาการพิจารณาลําดับความสําคัญ/เรงดวน ที่ควรดําเนินการ ดังนี้ (คณะกรรมการบริหาร, 2552)
1) เริ่มพิจารณา/ดําเนินการไดในเรื่อง
1.1) การแลกเปลี่ยนอาจารยมาสอน/เปนวิทยากรตามความเหมาะสม
1.2) การแลกเปลี่ ย นส ง บทความทางวิ ช าการเพื่ อ ลงวารสารวิ ช าการ
การชวยพัฒนา/เผยแพรวารสารวิชาการ
2) ศึกษาความเปนไปไดในเรื่อง
2.1) การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกตอการศึกษาตอทุกสาขาวิชา
ที่ Ateneo de Manila University เปดสอน
2.2) ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหไดรับการรับรองจาก
สมณกระทรวงฯ วาดวย การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก โดยมี Loyola School of Theology,
Ateneo de Manila University. เปนแม/พี่เลี้ยง และใหพิจารณาแนวทางการขอการรับรองโดยการ
ชวยเหลือ สนับสนุนจากสถาบันการศึกษาในประเทศอิตาลีตามคําแนะนําของมุขนายก เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช อีกทางหนึ่งดวย
2.3) อื่นๆ เชน การใชแสงธรรมเปนสถานที่เรียน เพื่อรับปริญญาจาก Ateneo de
Manila University การเชื่อมโยงเครือขายหอสมุด เว็บไซต
ในสวนของหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม เมื่อสภาวิทยาลัย
อนุมัติ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองแลว ใหแปลเปนภาษาอังกฤษ
เพื่อสงใหทางกรุงโรมรับรองตามขอกําหนด
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หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษา
แหงคริสตศาสนจักร ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม โดยการศึกษาหา
ขอมูล ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําเสนอคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมตามลําดับ
สายงาน
4. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก ใหการ
รับรอง
Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties (1979) ในเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic
Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana
รับ รองโดยพระสัน ตะปาปา ยอห น ปอล ที่ 2 กํา หนดแนวทางการจั ด การศึก ษาคาทอลิ ก ตาม
แนวทางของคริสตศาสนจักรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกแหง
สันตะสํานัก สรุปสาระสําคัญเพื่อเปนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรวิทยาลัยแสงธรรม ใหไดรับการ
รับรองจากสันตะสํานัก ดังนี้ Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical
Universities and Faculties (1979)
1) ความหมายและวัตถุประสงคของคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร
Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties ใหนิยามวาคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร หมายถึง สถาบันที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายคริสตศาสนจักรหรือรับรองโดยสันตะสํานัก ที่สงเสริมและสอนเรื่องขอความเชื่อและ
ศาสตรตางๆ มีสิทธิที่จะประสาทปริญญาบัตรโดยอํานาจของสันตะสํานัก (1979: 2) โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อ (1979: 3)
(1) ปลูกฝงและสงเสริมขอคําสอนของเขาโดยเฉพาะอยางยิ่งการรูลึกในการไขแสดง
ของคริสตชน
(2) ฝกฝนอบรมนักศึกษาใหมีคุณภาพในหลักความเชื่อ สําหรับการรับใชคริสตศาสนจักร
(3) รวมมือกันอยางจริงจังกับฐานันดรในคริสตศาสนจักรทองถิ่นและคริสตศาสนจักรสากล
ทั้งนี้ สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกในแตละประเทศตองติดตาม เอาใจใส
ตอความกาวหนาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักรดังกลาว (1979: 4)
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Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties กําหนดวาการกอตั้งหรือการรับรองคณะวิชา สถาบันหรือมหาวิทยาคริสตศาสนา
สงวนไวสําหรับสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกตามที่กฎหมายคริสตศาสนจักรบัญญัติไว
(1979: 5, 7) โดยคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ที่ไดรับการกอตั้งตามกฎหมายคริสตศาสนจักรและ
ไดรับการรับรองจากสันตะสํานักเทานั้นมีสิทธิ์ที่จะประสาทปริญญาบัตรได (1979: 6) รวมทั้ง
คณะวิ ช าด า นคริ ส ต ศ าสนาที่ ก อ ตั้ ง และรั บ รองโดยสั น ตะสํ า นั ก ในมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ที่ ไ ม ใ ช
มหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักรดวย (1979: 8)
จึงสรุปความการกอตั้งหรือการรับรองปริญญาบัตรตามแนวทางสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิก ดังนี้ (1979: 9)
(1) สํ า หรั บ คณะวิ ช าที่ ไ ม ไ ด รั บ การก อ ตั้ ง หรื อ รั บ รองโดยสั น ตะสํ า นั ก จะออก
ปริญญาบัตรที่เกี่ยวกับคริสตศาสนาไมได
(2) ถาเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับศาสนาคริสตตองไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวา
ดวยการศึกษาคาทอลิก
(3) การรับรองนี้เปนไปตามเงื่อนไขที่สมณกระทรวงการศึกษาคาทอลิกไดกําหนดไว
นอกจากนั้น Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical
Universities and Faculties (1979: 47) ไดกําหนดวา แนวการดําเนินเรื่องเพื่อใหสมณกระทรวง
การศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานักใหการรับรองหลักสูตรของคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยที่ขอ
การรั บ รองจากสั น ตะสํ า นั ก ต อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยกั บ สถาบั น ที่ ส มณกระทรวงว า ด ว ย
การศึกษาคาทอลิกใหการรับรอง ในประเทศใกลเคียงหรือมีวัฒนธรรมใกลเคียง ในลักษณะเปน
พี่เ ลี้ย ง มี ห นาที่ กํ ากั บ ดูแ ลหลัก สูตรและการจั ดเรี ย นการสอนใหเ ป น ไปตามเกณฑของ สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก
3) การบริหารจัดการคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยคาทอลิก
Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties กําหนดวา การบริหารจัดการคณะวิชาหรือมหาวิทยาลัยคาทอลิก เปนการบริหารจัดการใน
รูปของคณะกรรมการหรือกลุมบุคคล ซึ่งเรียกรองใหมีความสํานึกรวมรับผิดชอบ เพื่อความดีของ
สถาบันสิทธิและหนาที่ของคณะกรรมการตองมีความชัดเจนตั้งแตชวงกอตั้งสถาบัน (1979: 9) โดย
มีเลขาธิการ (Chancellor) ซึ่งเปนผูแทนของสันตะสํานักที่มีหนาที่สงเสริมและพัฒนาใหเปนหนึ่ง
เดียวกับคริสตศาสนจักรทองถิ่น และคริสตศาสนจักรสากล (1979: 11 - 13)
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รวมกัน ภายใตความรับผิดชอบของอธิการ หรืออธิการบดี หรือคณบดี ในลักษณะการทํางานเปน
องคกรหรือคณะกรรมการตาง ๆ ของสถาบัน (1979: 15) ทั้งนี้ ตองใหความสําคัญตอการจัดการ
ดานวิชาการเปนพิเศษ ดวยการบริหารจัดการของผูที่มีความรูอยางแทจริงในเรื่องของมหาวิทยาลัย
ซึ่งโดยปกติด มาจากอาจารยในคณะวิชาในสถาบันนั้นๆ (1979: 17) รวมทั้งการใหความสําคัญตอ
การดําเนินงานตามแนวทางและตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและคณะวิชาในทองถิ่นนั้นๆ ดวย
(1979: 16)
ดังนั้น จึงกลาวไดวาการบริหารจัดการของสถาบันตองดําเนินงานอยางเปนระบบ
ในรูปแบบคณะกรรมการ รวมทั้งการมีสวนรวมของคณะทํางาน เพื่อคุณภาพการบริหารจัดการให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามแนวทางของคริสตศาสนจักร ดังใน Apostolic
Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties (1979: 20) ที่สรุป
ความไดวา
(1) เมื่อคณะที่เปนสวนของมหาวิทยาลัยของคริสตศาสนจักร ในการบริหารตอง
รวมมือกับคณะบริการของมหาวิทยาลัยทั้งหมด เพื่อเปนหลักประกันความดีของคณะและเพือ่ ความ
ดีของมหาวิทยาลัยดวย
(2) คณะวิชาของคริสตศาสนจักรตองไดรับการคุมครองแมวาจะถูกนําไปอยูใน
มหาวิทยาลัยที่ไมใชคริสตศาสนาก็ตาม
นอกจากนั้น ใน มาตรา 21 ไดกลาวถึงการจัดการศึกษาที่เกี่ยวของกับการอบรมผู
เตรียมเปนบาทหลวงในสามเณราลัย กลาวคือ การจัดการศึกษา และการบริหารจัดการหลักสูตรที่
เกี่ยวของกับการศึกษาอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวง ตองมีความรวมมือในทุกดาน เพื่อความดีของ
นักศึกษา ตองมีความชัดเจนในแนวทางทางการศึกษา การบริหารงานหลักสูตรการเรียนการสอน
ของคณะวิชา มีความแตกตางจากกันอยางชัดเจนจากการบริหาร ปกครองดูแลของสามเณราลัย
ทั้งนี้ การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยหรือคณะวิชา ใหมีเจาหนาที่และผูชวยที่
ไดรับการฝกอบรมในดานตางๆ โดยทําหนาที่เลขานุการ บรรณารักษและการเงิน เปนตน (1979:
36 – 37)
นอกจากนั้น ตองมีการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสมในการบริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ รวมทั้งคาตอบแทนแกอาจารย เจาหนาที่และผูชวยงานที่เหมาะสม
กับสภาพการดําเนินชีวิตในสังคม (1979: 56 – 59)

- 99 4) คณาจารย
Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties กํ า หนดเกี่ ย วกั บ อาจารย ว า ในแต ล ะคณะวิ ช าต อ งมี จํ า นวนอาจารย ป ระจํ า มี ค วาม
สอดคลองกับการพัฒนาเพื่อประโยชนของนักศึกษา (1979: 22) ควรมีอาจารยหลายระดับที่
ตัดสินใจเพื่อมหาวิทยาลัย (1979: 23) ถือเปนภารกิจสําคัญของสถาบันในการกําหนดแนวทางและ
รับผิดชอบการจัดหา การพิจารณา การสงเสริมใหคณาจารยมีพัฒนาการในงานวิชาการอยางจริงจัง
และถาวร (1979: 24) โดยกําหนดคุณสมบัติของคณาจารยประจําและอาจายพิเศษของคณะวิชา
ใหดําเนินการอยางเหมาะสมตามกฎหมายคริสตศาสนจักร โดยเฉพาะในเรื่อง (1979: 25 - 26)
1) มีความเดนในดานความรู เปนพยานดวยชีวิต และความรับผิดชอบ
2) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือมีความเชี่ยวชาญในศาสตร
หรือสาขานั้นๆ
3) แสดงเอกสารพิสูจนความเหมาะสมในการคนควาในศาสตรหรือสาขาวิชานั้นๆ
โดยเฉพาะวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพ
4) มีความสามารถในการสอน
5) อาจารยทุกระดับตองมีชีวิตที่ซื่อตรง บูรณาการความเชื่อ และอุทิศตนในหนาที่
เพื่อที่จะชวยเหลือคณะวิชาของคริสตศาสนจักรที่เหมาะสม
6) ผูที่สอนเรื่องความเชื่อ ศีลธรรมตองมีความสํานึกในหนาที่ในความเปนหนึ่ง
เดียวกับคําสอนของคริสตศาสนจักรและพระสันตะปาปา
นอกจากนั้น ยังกําหนดวาอาจารยผูสอนในเรื่องความเชื่อ หลักศีลธรรม ไมไดสอนดวย
อํานาจของตนเอง แตโดยการดําเนินงานตามในนามของคริสตศาสนจักร จึงตองแสดงตนหรือ
ยืนยันความเชื่อตามกฎหมายคริสตศาสนจักรตอเลขาธิการ (Chancellor) หรือผูแทน (1979: 27)
อยางไรก็ตาม อาจารยผูสอนควรไดรับการสงเสริมใหมีพัฒนาการดานวิชาการอยางเหมะสม ตาม
เวลา มีการสงเสริมการพัฒนาทักษะ การวิจัย การบริการวิชาการและการเขียนหนังสือ ตําราที่
เกี่ยวของในสาขาวิชาในบริบทของตน (1979: 28) ทั้งนี้ เพื่ออาจารยผูสอนจะไดทําหนาที่อยางเต็ม
ประสิทธิภาพ และมีพัฒนาการดานทักษะงานวิชาการ อาจารยผูสอนควรมีอิสระจากหนาที่อื่นๆ ที่
ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอน (1979: 29) โดยสถาบันตองกําหนดแนวทางและเงื่อนไขการสอน
ของอาจารย สามารถใหอาจารยพักงานหรือตัดสิทธิ์การทําหนาที่ของอาจารยผูสอน รวมทั้งการ
คุมครองสิทธิ์ของอาจารย นักศึกษาและชุมชนคริสตชนดวย (1979: 30)
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Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties ไดกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในคณะวิชาและมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรองจาก
สันตะสํานัก สรุปความได ดังนี้ (1979: 31 - 32)
(1) คณะวิ ช าของคริ ส ต ศ าสนาเป ด รั บ ทุ ก คน ไม ว า นั ก บวชหรื อ ฆราวาส ผู ซึ่ ง
สามารถเปนพยานชีวิตดานศีลธรรมและไดผานการศึกษาอยางเหมาะสมที่จะลงทะเบียนในคณะ
วิชานั้นๆ
(2) การลงทะเบียนในคณะวิชาเพื่อที่จะไดรับปริญญาบัตรจากสันตะสํานัก ตอง
เสนอในสาขาวิชาที่มีความสําคัญในการลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ ในประเทศตนเองหรือ
ประเทศที่มีคณะวิชานี้ตั้งอยู
นอกจากนั้น ไดกําหนดการปฏิบัติตนของนักศึกษา วานักศึกษาตองซื่อสัตย และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของคณะวิชา และขอบังคับของสถาบันอยางเครงครัด ทั้งนี้ สถาบันตอง
กําหนดแนวปฏิบัติสําหรับนักศึกษา ทั้งหนาที่ตอสวนตนและสวนรวม โดยสถาบันตองพิจารณา
ตัดสินอยางเที่ยงธรรมเกี่ยวกับการใหพัก หรือการไลออกจากคณะวิชา ซึ่งตองเปนสิ่งที่ถูกตอง
สําหรับนักศึกษา คณะวิชา หรือมหาวิทยาลัย (1979: 33 - 35) รวมทั้งการจัดสรรคาใชจายที่
เหมาะสมจากนักศึกษาสําหรับคาเรียน คาสอบและคาวุฒิบัตรตางๆ ดวย
6) ระดับปริญญาและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ
Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties ไดกําหนดกําหนดระดับปริญญา เปน 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี(Baccalaureate) ปริญญาโท
(Licentiate) และปริญญาเอก (Doctorate) ขึ้นอยูกับแนวปฏิบัติของสถาบัน ทั้งนี้ บุคคลที่สําเร็จ
การศึกษาในระดับตางๆ ก็ตองดําเนินการตามเงื่อนไขที่หลักสูตรกําหนด ตามลําดับของปริญญา
ระดับตางๆ เชน บุคคลที่จะจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ก็ตองจบการศึกษาระดับปริญญาโทมา
กอน รวมทั้งการทําวิทยานิพนธของระดับปริญญาเอก ตองมีอาจารยที่ปรึกษา และใชหลักการทํา
วิทยานิ พนธภ ายใตการแนะนํ าของอาจารยที่ปรึกษา มีการสอบปองกันตอหนาสาธารณะ ทาง
มหาวิทยาลัยรับรอง และตองไดรับการตีพิมพเผยแพร เปนตน (1979: 46 – 50) รวมทั้งตองดําเนิน
ตามกฎเกณฑตางๆ ตามเอกสารที่คริสตศาสนจักรกําหนด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เอกสารของสภา
สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 เปนพิเศษ (1979: 38) ที่สงเสริมใหมีอิสระในการศึกษาวิจัยและการสอน
(1979: 39)

- 101 จากการศึกษาทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของในบริบทของวิทยาลัยแสงธรรม โดยเฉพาะใน
เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนในปจจุบัน รวมทั้งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อไดรับการรับรองหลักสูตรจากสันตะสํานัก สงผลใหคณะผูบริหารไดสรุป
ภาพรวมและแนวทางการดํ า เนิ น งาน เพื่ อ เสนอสภาวิ ท ยาลั ย และสภาประมุ ข แห ง บาทหลวง
โรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยไดพิจารณาและอนุมัติการดําเนินงานตอไป
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การวิจัยครั้งนี้ เปนการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากเอกสาร Norms of Application of the Sacred
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution
Sapientia Christiana (1979) ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on
Ecclesiastical Universities and Faculties รับรองโดย พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 และขอมูล
ความคิดเห็นของคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม และผูบริหารของ Loyola School of Theology,
Ateneo de Manila University เพื่อนําขอมูลที่ไดมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
คณะคณะผูวิจัยขอเสนอรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัย ตามหัวขอตอไปนี้
1) ตัวแปรที่ศึกษา
2) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3) การนําเครื่งมือมาใชในการวิจัย
4) วิธีดําเนินการวิจัย
1. ตัวแปรที่ศึกษา
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจาก
สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
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เอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for
the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979) ของสันตะ
สํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and
Faculties รับรองโดย พระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2
3. การนําเครื่องมือมาใชในการวิจัย
3.1 คณะผูบริหารฝายวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ในคราวเดินทางไปศึกษาดูงานฝาย
วิ ช าการ โดยเฉพาะการพั ฒ นาหลั ก สู ต รเพื่ อ ให ไ ด รั บ การรั บ รองจาก สมณะกระทรวงว า ด ว ย
การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก ที่ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University.
ประเทศฟลิปปนส เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2552 ไดศึกษาดูงานและไดรับคําแนะนําจากผูบริหาร
Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. ผูมีความรูและประสบการณในการ
พัฒนาหลักสูตรที่ไดรับการรับรองหลักสูตรจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหง
สันตะสํานัก ในเรื่องของการดําเนินงานตามขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่ตองเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานที่สันตะสํานักกําหนดไวในเอกสาร Norms of Application of the Sacred
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution
Sapientia Christiana (1979) ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on
Ecclesiastical Universities and Faculties ดังกลาว ซึ่งไดมอบใหคณะผูบริหารฝายวิชาการมาศึกษา
ในรายละเอียด
3.2 ฝายวิชาการ สรุปผลการศึกษาดูงานและคําแนะนําจาก ผูบริหาร Loyola School of
Theology, Ateneo de Manila University. เสนอตอคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2552
3.3 คณะผูวิจัยไดประสานกับฝายวิชาการ เพื่อขอรับคําแนะนําและนําเอกสาร Norms of
Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for the correct implementation of
the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979) ของสันตะสํานัก โดย Apostolic
Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties มาใชประกอบ
การศึกษาวิจัย
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4.1 ศึก ษาขอมู ล และรายละเอีย ดตางๆ จากการศึ ก ษาดู งาน และเอกสารที่ เ กี่ ย วขอ ง
รวมทั้งการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4.2 นําเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ (ประเทศไทย) มาศึกษา
4.3 นําหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม มาศึกษา
4.4 นําสรุปการศึกษาดูงานและคําแนะนําของฝายวิชาการมาศึกษา
4.5 นําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเอกสาร Norms of Application of the Sacred
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution
Sapientia Christiana (1979) ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on
Ecclesiastical Universities and Faculties มาศึกษา
4.6 เก็บรวบรวมขอมูล มติที่ประชุม ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของคณะผูบริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม และ ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. โดย
การประสานกับบุคลากร/หนวยงานที่เกี่ยวของ
4.7 สรุปและนําเสนอผลการวิจัย
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การวิจั ยในครั้งนี้ มีวั ตถุ ประสงคเ พื่อ ศึ กษา แนวทางการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
คณะผูวิจัยขอเสนอผลการวิจัย ออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 มติที่ประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
การศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก
แหงสันตะสํานัก
สวนที่ 2 คําแนะนําของผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University ตามประสบการณของการดําเนินงานตามเอกสาร Norms of Application of the Sacred
Congregation for Catholic Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution
Sapientia Christiana (1979) โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical
Universities and Faculties และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการ
รับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
สวนที่ 1 สรุปมติที่ประชุมคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรม เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะ
สํานัก
คณะผูบริหารฝายวิชาการ และ แผนกบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยแสงธรรม ไดดําเนินการ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณ
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ประชุมคณะผูบริหาร ไดแก สภาวิทยาลัย สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ไดดังนี้
1. ที่ประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2551 รับทราบความคืบหนาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใชภาษาอังกฤษ
โดยใหวิทยาลัยดําเนินการตอไปโดยจัดทําเปนแผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และแผนระยะยาว
และใหนําเสนอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2551)
ซึ่งวิทยาลัยโดยฝายวิชาการไดดําเนินการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ทั้งใน
ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ตามลําดับขั้นตอน สรุปไดดังนี้
วันที่ 15-16 กันยายน 2551 คณะกรรมการฯ จัดทํา(ราง)หลักสูตรฯ
วันที่ 24 กันยายน 2551
รศ.ดร.บุญมี เณรยอด ตรวจเอกสารรางหลักสูตรฯ
วันที่ 29 กันยายน 2551
เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหผูทรงคุณวุฒิภายในพิจารณา
วันที่ 11 ตุลาคม 2551
เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหผูทรงคุณวุฒิภายนอกพิจารณา
วันที่ 11-17 พฤศจิกายน 2551 คณะกรรมการฯ ปรับปรุง(ราง)หลักสูตรฯ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา
วันที่ 25พฤศจิกายน 2551 เสนอ(ราง)หลักสูตรฯ ใหคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย
แสงธรรม คณะผูใหการอบรมสามเณราลัยแสงธรรม และ
อธิการบานอบรม พิจารณา
และนําเสนอสภาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2552 (คณะกรรมการฝายวิชาการ,
2551)
2. ที่ประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2552 มีมติ 1) รับทราบความคืบหนาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรและพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษ และใหวิทยาลัยนําขอคิดเห็นของสภาวิทยาลัย และรายละเอียดตางๆ ของการปรับปรุง
หลักสูตรและเปดหลักสูตรใหมดังกลาวนี้เสนอตอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหง
ประเทศไทย ซึ่งจะมีการประชุมในเดือนมีนาคม ศกนี้ โดยวางกรอบใหชัดเจน เพื่อจะไดมีการ
ประสานงานในวงกวางมากขึ้น และจะไดรับความรวมมือจากหนวยงานที่เกี่ยวของมากยิ่งขึ้น และ
2) อนุมัติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา พ.ศ. 2551 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551
หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551 โดยเริ่มใชหลักสูตรทั้ง
สามหลักสูตรดังกลาวในปการศึกษา 2552 (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
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ครั้งที่ 1/2009 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม พ.ศ. 2552 มีมติใหวิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการจัดทํา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
4. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 11
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 รับทราบผลการศึกษาดูงาน ณ Loyola School of Theology, Ateneo de
Manila University. เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งคณะผูบริหารฝายวิชาการที่ไดเดินทาง
ไปศึกษาดูงานฝายวิชาการ การสรางเครือขายดานวิชาการ และโดยเฉพาะดานการพัฒนาหลักสูตร
เพื่อใหไดการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก ตามที่ฝาย
วิชาการนําเสนอ และมีมติใหฝายวิชาการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาเพื่อใหไดรับการ
รับรองจากสมณกระทรวงวาดวย การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก โดยมี Loyola School of
Theology, Ateneo de Manila University เปนพี่เลี้ยง และใหพิจารณาแนวทางการขอการรับรองโดย
การชวยเหลือ สนับสนุนจากสถาบันการศึกษาที่สันตะสํานักใหการรับรองในประเทศอิตาลี อีกทาง
หนึ่งดวย
คณะผู บ ริ ห ารฝ า ยวิ ช าการ จึ ง ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาความเป น ไปได ใ นพั ฒ นา
หลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงฯ วาดวยการศึกษา
แหงคริสตศาสนจักร ตอไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม โดยการศึกษา
หาขอมูล ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และนําเสนอคณะผูบริหารวิทยาลัยแสงธรรมตามลําดับ
สายงาน
5. คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 23
มิถุนายน พ.ศ. 2552 มีมติใหนําขอมูล/ความคืบหนา/ความพรอม ในการเปดหลักสูตรปริญญาโท
สาขาวิชาเทววิทยา เสนอในการประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ในการประชุม
สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2009 ชวงเดือนกันยายน 2552 (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
6. สภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 มี มติอนุมัติและรับรองวิ ทยฐานะ หลัก สูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิ ทยา
จริยธรรม (หลั ก สูต รใหม พ.ศ. 255) ทั้งนี้ นอกจากการดํ าเนิน การเสนอหลัก สูตรดังกลาว ตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว ใหวิทยาลัยดําเนินการขอการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานักตอไป รวมทั้งหลักสูตรในระดับปริญญาตรี
ดวย (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
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พ.ศ. 2552 รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการจัดสง หลักสูตรศิลปศาสตรมหา-บัณฑิต
สาขาวิ ช าเทววิ ท ยาจริ ย ธรรม ซึ่ ง ได รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภาวิ ท ยาลั ย ให กั บ ทางสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พรอมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2009
และมีมติใหรายงานความคืบหนา/ความพรอมในการดําเนินการเปดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตอ
ที่ประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 2/2009
เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2552)
8. สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการประชุมสมัยสามัญ
ครั้งที่ 2/2009 เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2552 รับทราบความคืบหนา/ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม (คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสง
ธรรม, 2552)
9. สภาวิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553
รับ ทราบความคืบหน า ในการดํา เนิน การศึ ก ษาเอกสาร แนวทางและดํ า เนิ น เรื่อ งเพื่ อ ให สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานักรับรอง ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
โดยไปพบปะเพื่อศึกษา/ขอคําปรึกษากับผูบริหารที่ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University. ประเทศฟลิปปนส
10. คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 17
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 รับทราบขอมูลรายละเอียดที่ผูบริหารฝายวิชาการ ไดนําเสนอขอมูลและ
เรียนปรึกษากับ มุขนายกฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช2 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553
เกี่ยวกับการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการศึกษาเพื่อสันตะสํานักใหการ
รับรอง และนําเสนอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก ตามลําดับตอไป
11. สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ในการประชุมสมัย
สามัญ ครั้งที่ 1/2010 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2553 มีมติ
1) รับทราบความคืบหนาในการดําเนินการจัดการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม ในปการศึกษา 2553

2

รองประธานสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย และประธานคณะกรรมการหนวยงาน
สามเณราลัยและกระแสเรียก ซึ่งมีหนาที่ดูแลการศึกษาอบรมของสามเณราลัยแสงธรรม.

- 111 2) รับทราบแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมเพื่อใหไดรับการรับรอง
จากสมณะกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิกแหงสันตะสํานัก ซึ่งวิทยาลัยแสงธรรมไดดําเนินการ
ตามลําดับขั้นตอน สรุปไดดังนี้
(1) การดํ า เนิน การจั ด ทํ า หลั ก สู ต ร ในเบื้ อ งต น ได มี ก ารนํ า หลั ก สู ต รและ
รายวิชาจาก Urbaniana University ประเทศอิตาลี มาประยุกตใชกับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม รวมทั้งมีการศึกษาความเปนไปไดมาอยางตอเนื่อง
(2) การศึกษาเอกสารและศึกษาดูงาน
(2.1) การศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2009 ของคณะผูบริหาร
ฝายวิชาการ โดยความรวมมือกับคณะเยสุอิตเดินทางไปศึกษาดูงานและสรางเครือขายดานวิชาการ
กับ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University ซึ่งมีประสบการณในการดําเนินการ
จัดการศึกษาที่สันตะสํ านักใหการรับรอง และยินดีใหความชวยเหลือ แนะนําแนวทาง วิธีการ
ดําเนินการ และมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาที่สันตะสํานักใหการรับรอง ใหวิทยาลัย
แสงธรรมนํามาศึกษา
(2.2) การศึกษาเอกสาร ซึ่งคณะทํางานศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for
the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979)
โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties
ซึ่งรับรองโดยพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 โดยสรุปเนื้อหา/หลักเกณฑการจัดการศึกษาที่
สั น ตะสํ า นั ก กํ า หนดไว เช น ธรรมชาติ ข องการศึ ก ษาแบบคาทอลิ ก การบริ ห ารจั ด การศึ ก ษา
หลักสูตรการศึกษา คุณวุฒิ เศรษฐกิจ ฯลฯ
3) ใหวิทยาลัยดําเนินการประสานกับ Loyola School of Theology, Ateneo de
Manila University เพื่อเปนเครือขายและเปนพี่เลี้ยงในการประสานเพื่อการดําเนินเรื่องตอไป
12. คณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม ในการประชุมครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 25
มีนาคม พ.ศ. 2553 รับทราบมติที่ประชุมสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศ
ไทย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2010 ที่มีมติเห็นชอบใหวิทยาลัยดําเนินการประสานกับ
Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University ตามขั้นตอนตอไป คณะกรรมการ
บริหารจึงใหคณะกรรมการบริหารโดยอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบหลัก ทั้งนี้ใหบุคลากรและฝายที่
เกี่ยวของชวยกันดําเนินการในการจัดทําขอมูล เอกสาร หรือประสานงานที่เกี่ยวของตามสายงาน
(คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม, 2553)
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ตอการดําเนินงานตามเอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic
Education for the correct implementation of the Apostolic Constitution Sapientia
Christiana (1979) ของสันตะสํานัก โดย Apostolic Constitution Sapientia Christiana on
Ecclesiastical Universities and Faculties และการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม
เพื่อใหไดรับการรับรองจาก สมณกระทรวงวาดวยการศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก
คณะกรรมการบริหาร โดยอธิการบดี ไดนําเสนอสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย สรุปความไดดังนี้ (สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2553)
1) สรุปคําแนะนําของ ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University เมื่อวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ที่ประเทศฟลิปปนส มีดังนี้
1.1) เงื่อนไขสําคัญ เพื่อใหหลักสูตรไดรับการรับรองจากสันตะสํานัก คือ การมี
เครือขายกับสถาบันที่สันตะสํานักใหการรับรอง ในประเทศใกลเคียงหรือวัฒนธรรมใกลเคียง ดังที่
เอกสาร Norms of Application of the Sacred Congregation for Catholic Education for the correct
implementation of the Apostolic Constitution Sapientia Christiana (1979) โดย Apostolic
Constitution Sapientia Christiana on Ecclesiastical Universities and Faculties กําหนดไว
1.2) มีความเปนไปได ที่แสงธรรม จะขอให Loyola School of Theology เปน
สถาบันพี่เลี้ยงซึ่งคณะผูบริหารของสถาบันดังกลาวใหการสนับสนุน ทั้งนี้ ขอใหสภาประมุขแหง
บาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยทําเอกสารอยางเปนทางการถึง President ของ Loyola
School of Theology ตามลําดับขั้นตอน
2) สรุปคําแนะของผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University เมื่อวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ณ วิทยาลัยแสงธรรม คณะผูบริหารวิทยาลัย
แสงธรรมใหการตอนรับผูอํานวยการ Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University
ที่มาใหคําแนะนําใหศึกษาและดําเนินการตามหลักเกณฑที่สันตะสํานักกําหนด และไดนําตัวอยาง
เอกสารการดําเนินการมาใหวิทยาลัยไดศึกษาดวย พรอมกับยินดีใหการสนับสนุนการพัฒนางาน
วิช าการของแสงธรรมทุ ก รู ป แบบที่ เ สนอ เชน การแลกเปลี่ ย นอาจารย การพั ฒ นาเชื่อ มโยง
เครือขายงานวิชาการและวิจัย การพัฒนาการศึกษาเทววิทยา ฯลฯ
คณะผูบริหารฝายวิชาการ และคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแสงธรรม จึงเห็นควร
นําเสนอสภาประมุขแห งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยเพื่อขออนุมัติแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรการศึกษา ของวิทยาลัยแสงธรรม เพื่อใหไดรับการรับรองจากสมณกระทรวงวาดวย
การศึกษาคาทอลิก แหงสันตะสํานัก ผานทาง Loyola School of Theology, Ateneo de Manila

- 113 University. เนื่องจากเปนสถาบันที่มีคุณภาพ และอยูในประเทศใกลเคียงหรือวัฒนธรรมใกลเคียง
ตามเงื่อนไข มีการใช “ภาษาอังกฤษ” เปนภาษาในการเรียนการสอน รวมทั้งการสรางเครือขายดาน
วิชาการรว มกัน ทั้งนี้ หลังจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ทํา
หนังสือถึง Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. ตามคําแนะนําของ
Fr. Mario ผูบริหาร Loyola School of Theology, Ateneo de Manila University. จึงจะดําเนินการ
จัดทําหนังสือตกลงความรวมมือกันอยางเปนทางการ และดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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ั ฑ.
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______. 2553. รายงานการประชุม ปการศึกษา 2552. (เอกสารถายสําเนา).
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
วิทยาลัยแสงธรรม. 2551. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะ
มนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม. (เอกสารถายสําเนา). นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม.
______. 2551. หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
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______. 2551. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม. (เอกสารถายสําเนา). นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม.
______. 2552. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
วิทยาลัยแสงธรรม. (เอกสารถายสําเนา). นครปฐม : วิทยาลัยแสงธรรม.
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(เอกสารถายสําเนา). นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
______. 2552. รายงานการประชุมสภาวิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552. (เอกสารถายสําเนา).
นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
สภาพระสังฆราชคาทอลิกแหงประเทศไทย. 2553. เอกสารประกอบการประชุมสภาพระสังฆราช
คาทอลิกแหงประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2010. (เอกสารถายสําเนา). นครปฐม:
วิทยาลัยแสงธรรม.
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นครปฐม: วิทยาลัยแสงธรรม.
______. 2553. (ราง) แนวทางในการจัดการศึกษาอบรมแบบคาทอลิกในสถานศึกษาคาทอลิกไทย.
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Walter M. Abbott, S.J. (Ed.) 1966. The Documents of Vatican II. New York: Guild Press.
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1) บาทหลวง ดร. ออกัสติน สุกีโย ปโตโย, เอส.เจ
การศึกษา
- B.A. Philosophy,Driyarkara School of Philosophy, Indonesia Major: Philosophy of
Culture
- B.A. Theology, M.A. Theology Loyola School of Theology, Ateneo de Manila
University, Philippines
- M.A. Philosophy, Boston College, U.S.A.
- Ph.D. Ethics and Political Philosophy, Boston College, U.S.A.
2) บาทหลวงวิรัช นารินรักษ
ตําแหนง
คณบดีคณะศาสนศาสตร
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม
20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
E-mail : wirat@saengtham.ac.th
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี

Licence

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
คณะมนุษยศาสตร วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา)
Theology
U. Urbaniana,Italy.
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สถานที่ทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม
20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
วิทยาลัยแสงธรรม
ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา
วิทยาลัยแสงธรรม
นศ.บ. นิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Licence Theology
St.Thomas Aquinas in Rome, Italy
ค.ม. การบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

4) บาทหลวง ผศ.ดร.ไพยง มนิราช
สถานที่ทํางาน ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม
20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี

-ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
-ศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
- Licentia in Jure Canonico มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา โรม อิตาลี
-Doctoris in Jure Canonico มหาวิทยาลัยอูรบานีอานา โรม อิตาลี

ปริญญาโท
ปริญญาเอก
การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
- ผูชวยศาสตราจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร
ตําแหนงหนาที่อื่นๆ
- ที่ปรึกษาพระสังฆราชดานกฎหมายพระศาสนจักร
- ดูแลงานดานศาลพระศาสนจักร
-หัวหนาทีมอบรม สังฆมณฑลราชบุรี

- 123 ตําแหนงหนาที่ในอดีต
ผูชวยอธิการสามเณราลัยแมพระนิรมลราชบุรี
ผูชวยอธิการโบสถนักบุญอันตน ดําเนินสะดวก ราชบุรี
5) บาทหลวง ดร.เชิดชัย เลิศจิตรเลขา
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม
20หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) วิยาลัยแสงธรรม
Liceniam (Historiae Ecclesiasticae) มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน
(อิตาลี)
เทววิทยา มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน (อิตาลี)

ปริญญาเอก
การทํางานปจจุบัน
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
-อาจารยประจําสาขาวิชาเทววิทยาจริยธรรม คณะศาสนศาสตร
6) อาจารยพีรพัฒน ถวิลรัตน
การศึกษา
ปริญญาโท

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ตําแหนงหนาที่ประจําวิทยาลัยแสงธรรม
รองผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ
7) อาจารยลัดดาวรรณ ประสูตรแสงจันทร
สถานที่ทํางาน วิทยาลัยแสงธรรม
20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819

- 124 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี
ปริญญาโท

การศึกษาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีทางการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

